JINDØICH IMON BAAR:
HANÝKA A MARTÍNEK

Chodský obrázek z doby pøedbøeznové
ÚVOD
Nìkteré ovoce tak, jak je sadaø utrhne se stromu, nelze poívati. Neláká ani chutí, ani barvou, je tvrdé a kyselé, zdálo by
se, e nestojí za nic.
Uloí-li se vak do sklepa, tu pøes zimu zeloutne, zmìkne
naleje se sladkou ávou a chutná lepí ne fíky.
Tak je tomu i se vzpomínkami.
Skoro pùl století mì dìlí od astného dìtství. Po dlouhých
letech usadil jsem se opìt tam, odkud mì ivot odvedl
na studie a kde jsem od té chvíle býval jenom hostem. sem
doma. Chodím rodným krajem, dívám se a  vzpomínám..Nìkdy se mi zdá, jako bych chodil po spáleniti. plno,
zde stávala planá hruka-hnilièka. kde je? Hrom ji rozbil. Tamhle se modrával rybník. Kde je? Vypustili jej a hráz se zemi
srovnali. Tuhle se krèila k zemi døevìná chaloupka. Kde je?
Na prach shoøela. Zmizela v Lese my a na jejím místì umí
mohutné smrky dumanou píseò svoji. telená ktice svìích
bukù kryje lysé, skalnaté temeno Haltravu, zato selské lùsy
na jeho boku jako by pelichaly.,mizelo stádo ovèí i hejno husí,
umøel pastýø i husopas a na bývalých drahách obecních kvetou v máji kouzelnou krásou rùové koruny panenských jabloní. Tra elezné dráhy protíná pøímoèárnì rodný kraj, dvì linky
èernají se na ní, jako by neviditelná ruka udìlala èáru pod øadou poloek a chystala se je seèísti...
Dole pod Klenèím kouøí a skøípá parní pila a nad mìsteèkem z tenkého, dlouhého komínu vystudují chuchvalce èerného dýmu nad bílou porcelánkou.

Celé dìdiny  Klenèí, Drainov, Újezd, Postøekov  lehly
popelem, ale do roka povstaly z rumu a odìly se podle módy
novým rouchem. Noví lidé zde ijí a dívají se na mne cize.
Vecko se zmìnilo, písnì, mravy a zvyky, ba i lahodné náøeèí chodského kmene vyvanulo jako vùnì ze patnì chránìné
nádoby.
Jenom nae hory se nezmìnily. Dnes stejnì jako pøed tisíci
lety u veliké tíi zvedá se pracnì k zachmuøenému nebi Hrádek s Èerchovem i Sádek s Haltravem, Javor a Prsa Matky
boí hledí sem z modravé dáli, zøícené hrady na Hertýnu,
Pøimdì, Rýznberku i Radyni rýsují se výstranì na zamleném
obzoru...
Usedl jsem nad Klenèím v pasece na starý, nahnilý paøez,
zahledìl jsem se do údolíèka pode mnou a sepjal jsem ruce.
Pane Boe! Vecky struny v srdci mém u popraskaly, jediná jedna mi zbyla. Miluje-li mì, dej, abych smìl na ní zahrát
píseò o lásce k této tvrdé, kamenité zemi!
I.
Píe se asi rok 1845 a venku podzim poèíná dýchat
sychravì. Z lùna rybníkù ráno vystupují edivé mlhy, valí
se chvíli údolím potoka Èerchovky, bloudí nalevo, napravo,
a koneènì nacházejí pøímou cestu k lesùm, kterou jim pøedtím sluníèko ukázalo. Cestu zlou, do kopcù! Pomalu ubírají
se po ní, chytají se stromù podél silnice, pøelezou mìsteèko
a unavené usazují se koneènì jako bílý èepec na tøech hlavách Èerchova i na táhlém høbetu haltravském.
Za dne si tam pohoví, ale k veèeru poènou se znovu stìhovat. Po tøetí hodinì odpolední u utopí se v nich slunce
a kotouèe mlh po lesnatých stráních zvolna valí se zpátky
na noc do údolí jako do loe.

Ty mlhy jsou jako hodiny. Pasáci pod lesem i na lukách pod
Klenèím pilnì je pozorují. Vidí, jak celý kraj náhle jako by zpopelavìl, vecko ztratí oheò a barvu, lesy nejprve zèernají, pak
zmodrají, zeedivìjí, øídkou mlhou jako závojem se potáhnou,
a docela zmizí. Obzor se úí. U nelze dohlédnout ani
na Pøimdu, ani na Sedmihoøí, týnské háje zmizely, tak tak vidìt jetì Drainov a postøekovské vrchy... Èas zvednout
se a hnát domù.
Na Dlouhé louce v krouku leí pohùnci. Leeli, blahobytnì
zaívajíce tuøín a øepu, její struky a na leely na hromádce
pøipraveny jako vnadidlo pro nìkdy vzdorovného býka.
Dobytèí stádo u se také nepase. Sem tam nìkterá mlsná
jalovice shání sice otávku na okraji stok a závodek, ale staré
kusy mahem leí a pøevykují. Èekají trpìlivì, a páni pohùnci vstanou, bièi zapráskají a poènou volát.
Poenem! vstalo náhle v krouku dìvèátko asi jedenáctileté  Královic Hanýka  a sbírala do zástìrky zbytky pastýøské hostiny.
Vtom ozvalo se od postøekovské strany:
Hùja, hùja  hej, hej  hoja  hej !
Martine s chasou
jakpak se vám krávy pasou?
Hùja, hùja, hej, hej, hoja, hej!
Otázka znìla mírumilovnì a zdvoøile, pouze ve slovì Martine
skrýval se hrot posmìku. V Klenèí je toti kostel zasvìcen památce sv. Martina, kadý druhý muský jmenuje se proto Martin
a klenckyj Martin stalo se na Chodsku skoro nadávkou.
Postøekovským nutno odpovìdìt tónem, kterým se ptají.
Jako jehla èile vyskoèil se zemì Klikovic Martínek. Rozkroèil
se, obì dlanì pøiloil k ústùm a halékal:

Hùja, hùja, hùja  hoj  hoj  hoj!
My paseme krávy, ale vy kozy,
tratarùm øíkáte vozy!
Hùja, hùja, hùj  hoj  hoj  hoj  dy  rý  á!
Chlapci jetì chvíli na sebe povolávali, ale Hanýka si toho
nevímala. Vìdìla, e teï k veèeru to nepùjde do tuhého. Pohùnci se jen tak drádí a k boji dojde, a se setkají pastvou
na obecních hranicích. Pak kadá síla je drahá a ani Hanýka by nesmìla scházet.
Bejku, bejku! ozval se její dìtský hlas a ruèky natahovaly
zástìrku se strukami. Ocas v kotouèi, hlavu u samé zemì
skokem pøihnal se býk, jako by chtìl dívenku na rohy nabrat,
ale krotce jako beránek zastavil se u ní a mlsným jazykem
smetal pochoutku do otevøené tlamy. Poeneme domù, øekla
mu malá pastýøka a ruèkou drbala ho v chundelaté srsti mezí
rohy. Zvíøe funìlo blahem a radostí, oèuchávalo zástìrku
i kapsu v plátìné sukni vonící chlebem. Ta je prázdná, zasmála se Hanýka a na dùkaz, e mluví pravdu, vytáhla ji, vytøásla z ní pouze nìkolik drobtù chlebových na dlaò a podala
je býku. Slízl je vdìènì jako hrozinku, pozdvihl hlavu, zahuèel
a vánì vykroèil pøímo ke Klenèí. Královic stádo pospíchalo
za ním, a kdy pøela i loudavá kráva Plavka, Hanýka rychle
sedla si do stoky a poruèila: Èerstva, Marjánko, vlez mi
na øibet. Hanýka Královic toti zastávala nejen pohùnka, ale
i chùvu, a mladí sestøièka drela se jí jako klítì. I teï poslunì kladla se jí na záda, ruèky nahoøe ovinula jí kolem krku
a dole obì noièky kolem pasu.
Dr se, a nespadne, poruèila jetì Hanýka vstávajíc
a u se rozbìhla za kravami. ly po lukách pìknì za býkem
øadou Moura, Straka, Èervená, pak roèáci i mladí jetì telátka, a poslední loudala se Plavka.

Zpívej, Hanýko! zaprosilo náhle dítì na zádech. Slyelo
toti, jak vude kolem v blízku i dáli zpívali, houkali a jùkali
pohùnci, pouze Hanýka la jako nìmá tichým, neslyným krokem po zeleném drneèku, mìkkém jako plyový koberec.
Zpívej pøece, zanutila znovu holèièka na zádech, a jako by
to byl koník, smaèkla patami útlé boky malé pasaèky. Snad
se to dítì i bálo, protoe u mlha vylézala i dole z rybníkù, kradla se po lukách, rozlézala se po polích, houstla, take valem
se íralo.
Poèkej jenom, a budeme na silnici, tìila Hanýka sestøièku, tady nemohu zpívat, musím skákat pøes stoky a bøehy,
jetì bych si mohla jazyk pøekousnout.
A opravdu, jakmile dobytek dostal se na tvrdou silnici, zmírnil
krok, srazil se ve stádo a rozvánì klátil se k domovu. Hanýka se teï s chutí dala do zpìvu. Zpívala písnièku, kterou
tenkrát v Klenèí a v okolí zpíval, kdo jen hubu mìl:
Horia, Domine,
robota nám pomine.
Vecko pùjde zase zpátky,
knìí pøedou vo desátky,
vo desátky, vo posnopné,
ádný vo nì nezakopne,
horia, Domine,
roboZpìvaèka nedozpívala. A jí leknutím u srdíèka píchlo, kdy
se náhle pøed ní z mlhy vynoøila èerná postava a ona poznala
 pana pátera Fastra. Velebný pán Faster nebyl v Klenèí ani
faráøem, ani kaplanem, ale byl administrátorem in spiritualibus,  protoe kleneèský pan faráø Martin Strádal byl sice iv,
ale slepý na obì oèi, a tak faru sice mìl, ale úøad svùj zastávati nemohl. Fastra báli se i velcí chasníci jako ohnì. Jakmile

je spatøil, e stojí pøed kostelem, povídají, okounìjí, aèkoli u
varhany znìly a me sv. poèala, hned otevøel okno a rozkøikl
se z fary:;,Copak máte vi anebo chrástu, e nesmíte dovnitø
mezi ostatní? A jako kdy do vrabcù støelí, hned se vichni
rozutekli, kam kdo mohl, na kùr, do sakristie, anebo tøeba
i Vilímkùm za vrata, jen aby mu zmizeli s oèí.
Jenom staøí se smávali a øíkali: Jojo, Fastra se kadyj bojí
jako èert køíe, jenom kantor ne.
A spustí Faster na nìho latinsky, nebo èesky, nebo nìmecky, kantor se nelekne ha dycky mu s kruchty vodpoví, poslední slovo má, i dyby to bulo jenom amen.
Tohoto pøísného pana pátera tedy potkala Hanýka,
na netìstí s tou písnièkou v ústech. Chvilenku stála jako zkoprnìlá, ani pochválen neøekla, ani k ruce mu neskoèila, políbit ji,  ale pouze okamik trval její zmatek. Vtom u bièem
pøetáhla zadek Plavce i telatùm, a poskoèily, a sama také
i se svým bøemenem dala se do bìhu. I knìz stál pøekvapený. Èekal, e pasaèka k nìmu pøijde, on ji za ruku podrí, hlavu pozdvihne a pozná.
Èípak jsi? optal se hned a zlostnì, jak se vzpamatoval. Ale
odpovìï se neozvala a èekat na ni nemohl. Hrnula se u
ostatní stáda rohatého dobytka a nebylo radno plést se mezi
nì. Ustoupil proto na pìinu a el mrzut svou cestou dál
k Trhanovu, kam chodil nìkdy veèer do kasina. Hle, u i dìti,
u i dìti, bruèel si cestou a zmatek se ho zmocòoval. Pøál
a podporoval na jedné stranì hnutí, které íøilo se národem,
ale na druhé stranì se ho bál a lekal...
Hanýka upalovala za dobytkem k domovu s malou duièkou v tìle. Její otec  sedlák a mìan klencký Václav Král 
byl s velebným pánem jedna ruka. Vozíval ho s koníky
po poutích i do Domalic, chodil si k nìmu pro knihy a noviny,

i velebný pán Faster k ním Králùm  èasto veel, ji  Hanýku
 dobøe znal,  ale dnes na tìstí nepoznal , jinak by se nebyl
optal: Èípak jsi?
Pro jistotu se v bìhu jetì ohlédla, ale nic ne mlhu za sebou
nespatøila. Malého zrádce vak si nesla na zádech, který mohl
doma vecko vyzvonit.
Manko, spustila proto pøísnì, tisknouc noièky její ke svým
hranatým bokùm, tys vinna, e jsem zpívala. Tys chtìla. Cekne-li doma, e jsme potkali pana pátera a e mou písnièku
vyslech, tak ti opleskám hubu, a ti oteèe, a nikam tì s sebou
víckrát nevezmu. Tato poslední hrozba vlastnì rozhodla, e
Marjánka vskutku ani nepípla. Jako koroptvièka bìela napøed otevøít vrata Králùm do dvora i dveøe do stáje, nechala
dobytek napít se v potoku, který vzadu dvorkem, tekl, ba
i telátka pomohla Hanýce ke labùm uvazovat, jen aby si ji
usmíøila.
Páter Jakub Faster zatím drobnými krùèky cupal k Trhanovu
dál. Uhnul s císaøské silnice napravo, proel Mejkosovce, kráèel u pod krásnou alejí lipovou k zámku, ale to dítì,
s písnièkou nelo mu z hlavy. Hlavnì ta písnièka ho rozèilovala. Dìti, inu, dìti, øíkal si v duchu, ty za nic nemohou, jsou
jako opièky, co slyí a vidí, po velkých to mluví a dìlají. Ale co
velcí? Jak rozumìjí svobodì, osvìtì, vzdìlání? Hle, èeho
se chytají! Naè myslí! Volnost, rovnost, bratrství  jak vzneená to hesla! A vyspìl a uzrál ná lid, aby je správnì pochopil? Nevstoupí mu do, hlavy, jako silné, opojné víno? Nù je
jistì uiteèný, ale v rukách dítìte? Tmoucí tma rozkládala
se kolem, na krok nebylo vidìti pøed sebe. Ale knìz pøece
kráèel kupøedu jistì a rychle, jako by za bílého dne el. Tak
dobøe znal tu cestu, vedoucí do útulného pokojíèku v zámecké
zahradì, kterému se øíkalo; kasino.

Støedem spoleènosti, která nejménì jednou týdnì se tam
scházela, byl sám hrabì Rudolf Stadion. Stál tehdy právì
v zenitu své slávy a moci: Vude se dosud pamatovali
na slavného jeho otce Filipa Jana, který byl pravou rukou velikého státníka a ministra hrabìte Metternicha. il jako rakouský vyslanec u dvora v Berlínì a v Petrohradì a v napoleonských válkách svìøovány mu jako osvìdèenému diplomatu nejtìí úkoly ve váleèném táboøe rusko-pruském, mìl prsty
i v ujednání míru s Napoleonem, koneènì po památném bankrotu rakouském r. 1813 jmenován i ministrem financí.
Ze zámku trhanovského udìlal hotovou galerii obrazovou,
nebo nade ve miloval malíøství. Tu jeho libùstku proklínali
dosud vrchnostentí úøedníci, protoe jim plenila kasu, chlívy
i les a zadluila panství... Kus té slávy otcovské podìdili i oba
jeho synové, Frantiek a Rudolf; oba studovali práva a vìrni
tradicím svého rodu vìnovali se slubì politické. Starí Frantiek il ustaviènì v Halièi, stal se rytíøem maltézským a tím
vzdal se monosti se oenit, a panství pøelo na mladího
bratra Rudolfa, který v pøítomné dobì byl místodritelem
na Moravì. Ale vìdìlo se, e Metternich, zatím u povýený
do stavu kníecího, na syny svého vìrného pøítele nezapomene. Oba sice u mìli hodnost komoøích i dvorních sekretáøù,
to vak byl pouhý zaèátek slibné kariéry. Trhanovský zámek
proto tehdy vítal mnohé a vzácné hosty lechtické o honech
a jiných pøíleitostech. V nouzi vak èert i mouchy lapá. Kdy
scházela hrabìti rovnorodá spoleènost, probouzel se v nìm
demokrat a rád sestupoval po schodech dolù do kasina svého pivovaru do kruhù obèanských. Míval tu oèi i ui otevøené
a bystøe pozoroval nové proudy, deroucí se k nám od západu.
I zde v té zapadlé konèinì èeské se èetly knihy i noviny
a knìstvo mahem upøímnì lnulo k Bolzanovi a jeho ideám.

Sem tedy spìchal i dnes administrátor Faster. Vìdìl, e
se tu jistì setká se svým bratrem Janem, dìkanem v rodném
mìstì Domalicích, i se svým nejmilejím pøítelem Karlem
Krejèím, faráøem ve Volmavì, probudilým to Èechem
a osvíceným knìzem, se kterým se hrabì Rudolf nejradìji
poutìl i do politických debat. Mluvilo se ovem nìmecky, ale
o vìcech a záleitostech výhradnì èeských. Hrabì Rudolf
umìl sice èesky, jak se nauèil za dìtských let i pozdìji ve styku
hlavnì s foøtem Pavelkou, ale byla to pouze èetina kuchyòská. Jakmile zaèal mluvit takový ultraèech  jak øíkal faráøi
Krejèímu , stìí mu rozumìl. Scházely mu nejen odborné
výrazy, ale èasto i vìcná znalost èeské historie, literatury, vìdy
a umìní, na to a ono za øeèi musil se dotazovat, a tak hovor,
by i z poèátku èesky vedený, mimovolnì pokraèoval plynnou nìmèinou. Hrabì slýchal tu mnohé vìci jinak, ne jak mu
je vykládali na universitì vídeòské, opravoval i doplòoval si
tu svoji znalost èeských záleitostí. Slyel tu zpívat nae národní písnì, pøednáet básnì, vidìl i divadlo hrát, èítal zde
i Kvìty, Vlastimila a Praského posla, které sem faráøi
v osatých kabátech nosili a zde si vymìòovali, poznal jméno i význam Kollára, afaøíka, Palackého, Èelakovského,
Tyla, Klicpery a proti svému i svých kruhù pøesvìdèení poèínal tajnì vìøit, e ponìmèení èeského národa se nezdaøí a e
veliká idea císaøe Josefa II., udìlat z celého Rakouska jednojazyèný stát, právì o tento národ ztroskotá.
I dnes dostala se debata do tìchto kolejí.
My se musíme domoci èeských kol nejen triviálních, ale
i latinských a vysokých. Èeská øeè nesmí býti popelkou
v tamto království, ale smìle musí hlaholit ve chrámu,
v úøadech, obchodì, v palácích i barácích, zkrátka vude,
horlil ohnivý Krejèí.

Státní øeèí úøední zùstane nìmèina, struènì, ale rozhodnì pronesl hrabì  a spoleènost rázem rozestoupila
se na dva tábory. Pøi hrabìti vìrnì stál jeho direktor Melichar s obrfoøtem Winklerem, ale proti nim vichni ostatní
jako jeden mu.
Excelencí, nae dìjiny vypravují, kterak státní øeèí i ve stycích se dvory panovnickými u nás bývala èetina, uctivì podotkl pan dìkan Faster.
Hm, bývala, bývala  ale není a nebude, usmál
se excelencpán.
A proè by nebyla? osmìlil se optat Krejèí. Protoe nìmèina je i dvorní øeèí, èetí králové snad mluvili a dopisovali si
s ministry èesky. Ale císaø rakouský?
Je také král èeský, propukl prudce Jakub Faster, který tu
dosud sedìl jako nìmý.
Pan hrabì odkalal. Vy knìí byste udìlali líp, øekl pak
rozvánì, kdybyste se vùbec do politiky nepletli a starali
se jen o kostel a náboenství. Vy si s tìmi moderními ideami
hrajete jako dìti s ohnìm a ony se na vás nejdøíve vymstí.
Pan administrátor svìsil hlavu.
Íèko to jde vecko zpátky,
knìí pøijdou o desátky,
sedláci budou míti svátky horia  Domine
robota jim pomine,
zdálo se mu, e slyí z mlhy zpívat støíbrný dìtský hlásek a e
vidí malou dívku polehávat bièem a radostnì hnát dobytèí
stádo pøed sebou...
Stadion, jako by vìdìl, naè myslí mladý Faster, vytáhl z kapsy
malý zápisníèek, listoval v nìm chvíli a pak se optal trochu jízlivì: Zdalipak víte, duchovní pastýøi, co vae oveèky zpívají?
Poslechnìte si to:

A ti knìí, co nám káou,
samá je to le,
nebo knìí odedávna falená jsou seøe.
Na outraty lidu ijou,
ve dne v noci víno pijou.
Proto jen
ze svìta ven
celý popský kmen.
Jen se nic nedìste
a hned je obìste!
Jen je, jen je hned obìste!
Nue, jakpak se vám to líbí? I melodii vám mohu povìdìt.
Zpívá se jako písnièka,e peníze svìtem vládnou.
To je hrùza! sepjal ruce leknutím domalický pan dìkan,
rozhlédl se kolem a vidìl, jak se vrchnostentí úøedníci kodolibì usmívají.
Nu ovem, vzduch páchne revolucí, ozval se faráø Krejèí
zmuile, dojde-li k ní, nezaplatíme úèet pouze my knìí, ale
i vy, pánové, ano, i vy, zdùraznil svoji øeè, kdy vidìl, jak
se direktor s dùchodním pohrdlivì usmívají,,;kdy jsem sem
jel pøes Pec, slyel jsem zpívat chodovské pohùnky. Dovolíte,
pane hrabì, abych prodal, jak jsem koupil:
Hej, Francové, jetì vae
písaøská moc ije,
dokud srdce Stadiona
pro lekraci ije.
A tuto neménì zajímavou písnièku zpívali nápìvem slovanské hymny Hej, Slované!
To vidíte, usmál se jemnì hrabì Rudolf, e mám pravdu,
vy knìí nemáte dùvodu; abyste vlastenèili, podporovali Havlíèka, Palackého a Riegra, brojili zkrátka proti Rakousku. Vy

máte nás  lechtu  podporovat, chránit, protoe ona chrání
vás.
My nemáme lechty. Nae lechta je nìmecká, hrdì øekl
volmavský faráø.
Mýlíte se, zvánìl Stadion, nebìí o to, jakým jazykem mluvíme, ale o to se jedná, e lechta vecka zde i ve Francii,
Nìmecku, Uhrách, po celém svìtì jako ivel poøádkumilovný podporuje vude trùn i oltáø. Ale, jak vidím, vy jste víc a lepí
patrioti ne knìí, vy jste napøed vlastenci a pak teprve páni
páteøi; proto si nemùem rozumìt a nechme toho.
Jako otráven byl celým tím dnením veèerem páter Jakub
a nutil proto dìdièného postmistra kleneèského Vorlíèka, aby
u dal zapøahat a aby u jeli, e jako knìz musí být pøed pùlnocí doma, aè jindy na hodinku právì nehledìl, sedìl
na sucho, nepil, ale èekal trpìlivì tøeba do dvou, jen aby zábavu nekazil. Pálí ho pùda pod nohama nejen zde, v kasinì,
ale i doma v Klenèí a na celé osadì. Na odpor vude naráí,
s nezdarem, nepochopením na vech stranách se setkává,
ba teï i do soudu s osadníky se zapletl a to mu nejvíc ivot
v Klenèí otravuje. Pùjde pryè, snad do Milaveè se jednou dostane za faráøe, Domalice, rodné jeho mìsto je tam patronem, skoro celá mìstská rada je s ním krevnì spøíznìna a jistì
ho bude presentovat, ale zde nepovolí, neustoupí, dìj se co
dìj... Jindy by jistì neèekal, a se postmistru uráèí vstát, sám
by se zvedl a odeel by. Neprosí se o svezení, naopak rád
by se na èerstvém vzduchu tichou nocí probìhl, a pøece sedí
jako paøez a nehýbe se. Proè? Protoe se bojí! A èeho se bojí
tento statný, silný, mladý mu? Snad ne straidel? Lomikara
snad anebo èerného psa s ohnivým jazykem, který se prý lipovou alejí prochází?. Toho e by se bál jako knìz? Ach nikoli, vdy kolikrát u v kadé hodinì noèní sám a sám proel

alejí a nikdy nezachvìl se bázní. Koho se tedy bojí? Bojí
se svých vlastních osadníkù ve hnìvu veho schopných. A èím
medle je na sebe popudil v poslední dobì? Celou svou èinností kazatelskou. Umínil si, e z tìch tvrdých chodských lebek vypleje býlí tisícileté povìry. Mocným slovem svým
s kazatelny høímal proto nedìli jako nedìli o kouzlech, èarách,
zaøíkávání, uøknutí, vykládal, jakým je nesmyslem polykati koèièky, nakuøovat nemocného, pálit èarodìjnice, nití ovazovat
stromy o tìdrém veèeru nebo tøásti bezem. Zcela dùslednì
v pøedveèer sv. Tøí králù poehnal sice vodu, sùl a køídu, ale
odmítl svìtiti bobek. O Boím tìle hlasitì u lidé reptali, kdy
Faster na oltáøích nechal leet vecky vìneèky a nedotýkal
je. Rozèilení rostlo, kdy uzamkl vecky kalichy v sakristii
a nikomu loutenicí stienému nedovolil zhlédnouti se v jejich
vnitøku. A koneènì propuklo zjevné nepøátelství letos v èervnu.
Od Papírny hnala se straná bouøe. Obilí u stálo vymetáno
a sivá barva nízkých mraèen prozrazovala, e ve svém klínu
nesou  kroupy. Kde je vysypou? Nad poli anebo nad lesy?
Zle bude, nepøeletí-li temeno Èerchova...
Po celém Klenèí zvedají hospodáøi starostlivì hlavy a bázlivé
zraky mlèky upírají na kmitající se blesky.
A proè nezvoní na mráky? ozval se pojednou výkøik
do ustraeného ticha. Ten výkøik stal se pøíèinou celého vzbouøení a pozdìji ani peèlivým vyetøováním nedalo se zjistit, kdo
to vlastnì vykøikl a tím ostatní podpálil.
Ano, proè nezvoní? hned volal kdekdo, a jako tonoucí
i stébla se chytá, vichni v té chvíli svatosvatì vìøili, hlahol
zvonù jedinì e by mraèno v jinou stranu obrátil a zachránil
mìsteèko od hrozící pohromy.
Hned a jde kostelník zvonit, køièel u soused Klika, divoký Klika, jak se mu pøezdívalo.

A jde zvonit, souhlasili ostatní a sbíhali se ke kostelu.
Mraèno po nebi vystupovalo vý a výe, blesky køíily
se hrozivìji, hrom rachotil stále mohutnìji, a dveøe v kostele
vedoucí na zvonici zùstávaly zavøeny.
Rozèilení zmocòovalo se vech. Kdosi vybìhl od kostelníkù
a hlásil, e tam klíèe od vìe nemají, pan páter Faster si jej
vzal, na faøe ho mají. Prosit se jich nebudeme, dovedeme
sami zvonit; køièel rozpálený Klika a u sekerou buil
do vìních dveøí v kostele, a tøísky lítaly.
Po chvilce rozhoupaly se vecky zvony  i umíráèek na vìi,
a se na hlavy stavìly.
Faster procházel se vzadu za stodolou v zahradì, hledìl
také starostlivì na nízko plovoucí mraèna a nemìl ani tuení,
jaká bouøe se pøed farou na Klenèí zvedá. Náhle a prudce rozezvuèely se zvony.
Co se to dìje? zastavil se knìz a hmátl si na kapsu. Nahmatal tam veliký, dutý klíè od zvonice.
Jak se to stalo? vykøikl a u spìchal ze zahrady pøes dvùr,
a za ním osy vlály. Pøed farou se zastavil. Spatøil hlouèek.
lidí na kopeèku u kostela pøed sebou.
Kdo to zvoní? rozkøikl se s prahu. My, vzdornì odpovídal
zástup. A kdo vám to dovolil?
My, zaznìla znovu tvrdá odpovìï.
Faster zatím u spatøil rozsekané dveøe a vecko naráz pochopil. To vám pøijde draze! zahrozil jim jetì rukou a zmizel
ve faøe.
Bude nás alovat, lekali se hned rozvánìjí a snaili
se nenápadnì zmizet s jevitì.
S knìzem se nevaï a s kurvou se nesuï, øíkávali nai otcové.
A si aluje tøeba u samého císaøe pána, nic si nevyaluje,
zvony jsou nae, kostel je ná a pole jsou nae. Spustí-li

se kroupy, Fastrovi nic nepotlukou, leda kytky za oknem, sám
záhonu pole nemá, ale nám bìí o chléb.
Tak! Tak! svìdèili horkokrevnìjí, odjakiva na mraky
se zvonívalo a teï najednou tu bude zavádìt novoty.
Kázal v nedìli, e je to povìra a høích.
Jaká povìra? Hle, pomáhá to nebo ne? Mrak u ustupuje. A opravdu, bouøe, jako by se v pùli cesty zastavila, slábla, mraky se trhaly a po chvíli dalo se jen do prudkého detì,
tolik potøebného na zelí, brambory a len, a který rychle rozehnal celý zástup divákù a posluchaèù.
Pouze z fary vybìhla sluka a v nejvìtím lijáku bìela
ke Králùm. Máte pøihnat na faru konì, pojedete s velebným
pánem Fastrem do Kouta, ale hned, vyøizovala hospodáøi,
který stál na záspi a blaenì naslouchal elestu deových
kapek v korunách stromù.
Copak se stalo tak najednou? protrhl se Král ze svého snìní, ale po sluce u nebylo ani památky. Zmoklá jako my
se sukní na hlavì letìla u zase po silnici nazpìt k faøe.
A cestou, kdy hnal konì na faru, zapøáhnout do farského
buøtu, zaslechl u, co se pøed chvílí pøihodilo.
Naè je jim toho tøeba?`` domlouval Král za jízdy knìzi,
který byl s ním skoro stejného vìku. Proè si dìlat u lidí takovou nepøízeò? Proè bránit nìèemu, co od nepamìtných
èasù u se koná? Jsou ty zvony jejich? Nejsou! Tak a si je
rozbijou, nìkdo je zase koupí a oni, velebný pane, budou
mít pokoj.
Nebìí mi o zvony, ale o tu hloupost jde, e lid lpí na takové
pitomé povìøe, vybuchl zlostnì Faster. To oni nepøedìlají.
Nìkdo to pøedìlat musí. A kdo to pøedìlá, kdy ne já? Kaplan Vondrouek? Ten se stará o zcela jiné vìci, o studenty,
o svou kolu a o to, aby byl oblíben, aby se tu jednou stal fa-

ráøem. Mlèí proto ke vemu jako hluchý a nìmý. Ale já jsem
si umínil, ne odejdu odtud, zahnat
z tìch palic zabednìných tmu a vykøesat tam trochu svìtla,
a zatím otroci, bídní otroci to jsou, a ne svobodní mìané,
zuøil vzadu na vycpaném sedadle knìz.
Král se na kozlíku jen usmíval a myslil si: A se vymluví, vyvzteká, ne dojedem do Kouta, vykouøí se mu vechen hnìv
z hlavy a místo na kanceláø zajedem rovnou na kuelnu, napijem se, zahrajem si kuelky nebo karty a bude po zlosti.
Tentokrát se vak erednì pøepoèítal. Dovezl sice astnì
Fastra do Kouta, ale tam jetì z koèáru hned se shánìl
po panu direktorovi a po panu justiciárovi a nadrobil tam
klenckým tuze kyselou polévku, která ani teï na podzim nebyla jetì mìdìna. Sousedi stále bìhali do Kouta
k výslechùm, vichni sice svornì zapírali já pøi tom nebyl 
já o nièem nevím  to Klika  Martin Klika sekeru pøines
a dveøe rozmlátil, ale bylo dosud velmi nejisto, nepùjde-li celá
záleitost z Kouta ke krajskému úøadu do Klatov a skoupá-li
se v té omáèce jediný Klika, anebo omoèí-li si i jiní. Faster
provedl svou, bylo to opravdu poslední zvonìní na mraky
v Klenèí  ale sobì tím neposlouil. Divoký Klika pøísahal,
potká-li ha nìkde mezi ètyøma oèima, zdráv e neodleze.
Ostatní alovaní se tím sice hlasitì nechlubili, ale knìz se jich
tím více stranil. Proto otálel i dnes, na to vecko si vzpomínal
a nechtìl se sám v noci vydati na cestu, ale èekal netrpìlivì,
a ho pan postmistr, pro kterého pøijel koèár, sveze.
Jedna hodina u odtloukla, kdy koneènì zvedl se hrabì
Rudolf a s ním celá spoleènost.
Oni jsou teï stále takový mrzutý patron, povídal v koèáøe
postmistr páteru Fastrovi, to u jich to kaplanování tak mrzí?
Nemohou se doèkat fary?

I nejsem, odbroukl pan administrátor, ale pospíchám
domù, knìz není ve dne v noci jist, e ho nebude nìkdo volat.
Vdy má týden mladí kaplan, Vondrouek. Ten se rád
zatoulá, fara zùstane pak prázdná a na
mnì leí celá zodpovìdnost.
Ale nebývali døív tak svìdomitým.
Ovem, nebýval, teï vak, co je ten soud, lapou mi osadníci na paty, pehujou mì a nerad bych, aby mohli panu vikáøi nìco na mì alovat, i kdy je jím mùj bratr.
Konì køepce bìeli po rovinì ke Klenèí, dva pruhy lutého
svìtla z luceren padaly jim pod míhající se nohy, kola temnì
rachotila pod pruným sedadlem a cesty rychle ubývalo. Mlha
se sice zvedla, ale nebe zùstalo kalné, beze hvìzd.
Vidíte svìtlíèka? optal se náhle postmistr. Vidím, odpovìdìl Faster a oba se odmlèeli.
Na postøekovských lukách mezi rybníky èernou tmou.jako
jiskry mihaly se modravé svìtluky. Vznáely se a klesaly, splývaly a rozcházely se, pøeletovaly s místa na místo, a teï zamíøily k silnici.
Letí k nám, potichu øekl postmistr a mimovolnì pøimáèkl
se ke knìzi.
Snad byste se nebál? usmál se Faster.
Setkati bych se s nimi nechtìl. Nae stará Markyta alespoò øíká 
A to je potom freigeist, skoro opovrlivì vykøikl Faster, pokládá se za vzdìlaného a osvíceného, ale spatøí-li nevinnou
bludièku, chvìje se strachem a: odvolává se na autoritu staré chùvy Markýty! U se nic nedivím, e vecka moje kázání
pùsobí zde, jako bych hrachem na zeï házel, drádí a pobuøují

zbyteènì lid, který jako dítì milou hraèku nechce si dát vyrvat
svoji poetickou povìru.
Já vím, já vím, rychle bránil se postmistr, øíká se, fosfor e
je to, z bahna vystupující plyny nìjaké,  a hle, jaké reje provozují,  zhasínají  rozsvìcují se.
To vítr jimi pohrává.
Vdy není vítr, je ticho kolem jako ve studni, Staèí na to
pouhý vánek, kterého ani necítíme. Milostpane, neslyejí
nic? obrátil se náhle koèí
Bouèek s kozlíku do koèáru a pøidrel konì.
Zastav docela, poruèil pán a chvíli vichni naslouchali.
Od Hory zaznívalo jasné a veselé troubení.
Pán Bùh s námi, lekl se hned postmistr, to není nikdo jiný
ne thurntaxiský furýr. Ten vyjel po pùlnoci z Týna  ve dvì
hodiny bude u nás a v est tu máme panstvo  tøi koèáry 
est párù koní  snídanì pro tucet lidí  jako bych ho u slyel.
Snad to bude nìkdo jiný.
Ach ne  jen poslouchejte  sedí na koèárku a místo postiliona sám si troubí thurntaxisovskou písnièku
Konì, konì, konì,
sedlejte konì
vraníky, bronì
generál postmistrù jede si pro nì.
Konì  konì  konì
vraníky  bronì!
Sám kníe Thurn-Taxis jede si pro nì.
Postmistr zpíval tu píseò tak, jak ji tajemný trubaè v tmavé
dáli troubil. To je písnièka, kterou znají dosud vichni staøí
postmistøi nejen v Rakousku, ale v celé nìmecké øíi
a Nizozemsku  tam vude kníe Thurn-Taxis byl generálním

postmistrem a vecky poty mìl jako léno, dodnes, kdy jede,
neplatí na silnicích mýto, ani na hranicích clo. Honzo, rychle
jeï, a u jsme doma.
Koèí trhl opratìmi a koníci bystøe se rozbìhli do vrku
ke Klenèí. Postmistr Vorlíèek drel dìdiènou a slavnou pohranièní potu v Klenèí, a proto také jel na koni v èerveném
fraku v císaøském prùvodu z Invalidovny na královský hrad r.
1836 v záøí o korunovaci císaøe Ferdinanda, a proto také znal
lechtu i generály jako nikdo druhý.
Kníe Thurn-Taxis s celým svým dvorem projídìl dvakrát
v roce Klenèím. Po jaøe se stìhoval z Bavor na svá panství
a zámky ve východních Èechách v Dobrovici, Louèeni a jinde,
a kdy podzimní hony byly skonèeny, vracel se na zimu opìt
do Øezna v Bavoøích, kde mìl zaøízené sídlo ve zrueném kláteøe benediktinském s královským pøepychem. Jel s celým
prùvodem kníe, knìna i dìti ve vlastních, pohodlných krytých koèárech, pouze konì se na jednotlivých potách pøepøáhali. Proto jel pøed ním furýr, chlap silný a jako hora veliký,
který umìl èesky jako nìmecky, ten musil na stanici vecko
vyjednat, pøipravit, aby panstvo nejvý pìt minut se zdrelo
a zase mohlo letìt dál. Furýr musil mít proto rychlé a vytrvalé
konì. Platil dobøe, ale jezdit se s ním musilo jako k ohni
se støíkaèkou, jinak bylo zle, tak zle, e nìkdy furýr vytrhl koèímu i biè z ruky a bièem selehal ne konì  ale koèího, køièe:
Proè leze na kozlík, kdy neumí jezdit. S furýrem proto nikdo v celém Klenèí nechtìl jet, toho musili vézt po kadé potovské konì.
Konì! Konì! Konì!
Chystejte konì,
vraníky  bronì!

ozývalo se blí a blíe. Postmistr hned v koèáøe dìlal plán.
Honzíku, pojede s kurýrem do Mnichova, ale to ti povídám,
kdyby ti hory doly sliboval, ani o krok dál. Tam a se o nìho
postará mnichovský Schiebl! Zpocené konì tam provede,
ale nenapojí  pomalu je nech, co noha nohu mine, domù,
aby se vzpamatovali, nebo nahoru pojede jako s èertem.
U poty vystoupil Faster, pøál dobrou noc a spìchal k faøe.
Celé mìsteèko pohøíeno bylo v hluboký spánek. Pouze
na radnici v pøízemí kmitalo malé svìtýlko za oknem, to ponùcka si tam svítila na obrázky v kalendáøi, aby neusnula,
a pak naproti  ve velké zájezdnì hospodì U èerného orla
v prùjezdu hoøela veliká lucerna olejová a jasnì osvìtlovala
nejen prùjezd, ale i vozy formanské pøed prùjezdem v øadì
stojící. Na kostelní vìi právì klepla druhá hodina, kdy knìz
uléhal do postele, ale na spánek nemìl ani pomylení. Celý
rozladìn a jaksi nesvùj, nespokojen sám se sebou, pøevaloval se v horkých peøinách, slyel, jak kurýr pøijel a po chvíli
kolem fary jak øinèela u zase lehká jeho bryèka a znìlo jeho:
Konì  konì  konì  vraníky, bronì, po kopci nahoru,
k lesu; na postmistra vzpomínal, jak jistì ani neulehl, ale parádní uniformy shání, podomka po hospodáøích posílá,
po tìch, co mìli konì k svìtu, mladé, dobøe krmené, a ne
herky chromé, dost dobré formanùm na zápøeku, panièku
jak probudil a oznámil, kdo èásnì ráno pøijede a èaj, horký
èaj ve sklenicích do koèárù e se podá, ale pro vecko jeden
pokoj e musí býti vytopen a pøipraven, kdyby snad paní knìna pøála si vystoupit a nechat malého prince v peøinkách rozvinout a prohlédnout . Faster usnul koneènì, ale jetì ani
den poøádnì nenastal, kdy ho probudil rachot kol a cupot
koòských kopyt. Rychle vyskoèil z postele a hned tak, jak byl,
postavil se k oknu. Skryt kvìtinami vidìl celou tu kníecí pa-

rádu jeti kolem. Tøi koèáry s panstvem i slouícími ovrené
kufry, katulemi a krabicemi u jsou na cestì k Mnichovu.
V kadém jsou zapøaeny dva páry nejpìknìjích koní, které
po celém Klenèí bylo lze najít. Nejedou dnes èeledínové, ale
sami hospodáøi, a Faster je sotva poznává.
Hle, na prvním páru v sedle sedí Král. Poznal døíve konì ne
jeho samého, protoe vìzí v parádní uniformì postilionské,
na hlavì má klobouk s lièím ocasem, èerný kabát plný nùr,
toèenou trubku na boku, bílé kalhoty koené, vysoké boty vyletìné, a za ním na kozlíku v stejné parádì sedí Taraèka,
Øehoø Taraèka  staøec u, ale vysoký a rovný jako svíce, který r. 1800 vezl ruského generála Suvorova, kdy se tento vracel z Italie, a dne 14. øíjna r. 1815 dokonce vezl pøes Klenèí
i ruského cara Alexandra palírem jeho gard. Ale dnes
se Taraèka na kozlíku vrtìl a stranou si odplivoval, protoe vedle nìho na kozlíku sedìl lokaj èerný jako ïábel, mouøenín, kterého Bùh sám ví kde kníe sehnal. Kdy jel dolù letos na jaøe,
mìl lokaje sice Nìmce, ale sluného èlovìka, který Taraèkovi podával doutníky i òupce voòavého tabáku, ale tenhle
èernoch, brr, jen ty bílé zuby cení, jako by se chtìl Taraèkovi
do týla zakousnout. Ve druhém koèáru na koni na pici sedí
Vávøík, nejhezèí mu v celém kraji, ten, co mìl svatbu
o korunovaci Ferdinanda za klatovský kraj v Praze, jetì
dnes je milo na nìho pohledìt, lepí ne na starého Kofra,
co se za ním hrbí na kozlíku. Tøetího vozu u se nikdo ani
nevímal.
Tìké koèáry i do kopce jely klusem, ale nejely samy. Hejno dìtí cupalo pøi nich vytrvale a cestou stále rostlo. Hrabat
a kníat u tudy projelo, ale èernoch, ivý a èerný, èernoch
dosud ani jeden. To byla sensace dne, která i staré lidi, obzvlátì zvìdavé enské vylákala.

Pro pìt ran  ten je èernej, jako naviksovanej. Jen
se dívejte, jaké má pysky odvalené a èervené jako oheò.
Ale zuby zato svítí se mu jako køída, upozoròuji se velcí
i malí diváci.
Mezi nimi bìí i Hanýka Královic. Marjánku zase
nese na zádech, bojí se sice, aby ji otec nespatøil, ví, e má
být doma a pomáhat matce, ale zvìdavost vítìzí nad bázní
i povinností. A k Bouèkùm pùjdu  a pak se vrátím, urèuje
si Hanýka, u Bouèkù vak si pøidává jetì kousek pobìím, a k Mikuláùm,  ale ani u Mi kuláù nikdo se jetì
nevrací, a tak se rozhoduje bìet a do rejdu  ale dál ani
krok.
Hanýka je sice dosud malá jako palec, ale tolik rozumu
má, e matce doma musí nìkdo pomoci. Otec sedí na koni
a veze èernocha nìkam do Øezna a doma je máma
na vecko sama: uvaøit, dìti oblíct, podojit a poklidit, slepice
pustit, ovce do stáda vyhnat  pane, to je práce. A proto jakmile koèáry zatáèejí se nad Klenèím vlevo, Hanýka také násilím zavírá oèka a otáèí hlavu, aby u nic nevidìla, aby znovu
nepodlehla a nedala se svést a a k Majerùm s ostatními
nebìela za tím hloupým mouøenínem. Jak oèi od nìho odtrhla, kouzlo jako by pominulo a zcela lehce dává se do bìhu.
Ona je nejstarí dítì Královic a od esti let u dìlá. chùvièku
svých mladích sester. Teï dìlá i pohùnka a matka u
se nemùe doèkat, a vyroste Marjánka za pohùnka a ona
Hanýka  stane se dìveèkou.
U hned, jak se narodila, byla to taková kuráná, teverná
divèièka, na kterou kadý s radostí pohledìl. Kdy ji nesli
ke køtu, drela ji na rukou z Chodova kmotra Berouková
a kmotr s otcem li za ní. Musili nejdøíve k zápisu na faru a pak
teprve do kostela.

Kdy se vrátili, sedl si Berouek na loe ke Králové, která
byla jeho rodnou sestrou, a povídá jí upøímnì: Poslouchej,
Marjánko, prorokuju, e z té divèièky vyroste jednou tuze kuráná enská.
Proèpak myslí, Jakube? radostnì usmála se na nìho
mladá rodièka.
Protoe z nikoho a z nièeho si nic nedìlá. U pana pátera
v pokoji køièela, jako by ji na noe bral, cestou houkala pod
átkem, ba ani v kostele se nestydìla a hlasitì køièela.
Kmotra s bábou darmo ji konejily, chlácholily, houpaly, nic
platno, køièí a køièí, a svému vlastnímu slovu sotva lze rozumìt. Sám pan páter u se mraèil, popadl hodný òupec soli
a nacpal jí ho do otevøené hubièky, jako by si myslil: Tu má,
køiklounko, a má proè køièet,`  a teï si pomysli, jen tu sùl
na jazýèku ucítí, zmlkne hned jako pìna, cucá, a jí bradièka
postaèit nemùe, spokojenì si brouká a ani se neoklíbne,
jako by to ne sùl, ale cukr byl.
Králová blaenì naslouchá a tiskne dítì k srdci, astna,
kdy bratr znovu velebí
Dokonalá enská z ní bude, bystrá i smìlá, huvidí. Dyby
to jen Pámbù dal, zaprosila Králová a Bùh ji opravdu vyslyel.
Hanýka rostla jako z vody  nezastonala a do roka u sama
bìhala jako èamrda. Dlouho si nehrála s panenkou, kterou jí
otec vyøezal z válku, chovala ji, myla, èesala, prala na ni, svlékala ji i oblékala nìjaký rok a pak náhle dostala panenku ivou  mladí sestøièku, po roce druhou i tøetí potom  take
Hanýka v esti sedmi letech u dovedla sama dítì opatøit
jako malá maminka, nakrmit je kaí, pøevinout, uspat, i plínky
v øece vyprat, na hradbì usuit a zmandlovat. Králová èastokrát vdìènì zdvihla oèi k nebesùm a pomyslila si: Zapla Pán
Bùh, e to dítì mám!

II.
Ale, Hanýko, Hanýko, s výèitkou vítala matka malou dívenku, má-li ty rozum, øekne: na chvilku jen odskoèím
se podívat, a z chvilky naroste pùlhodina. Nic se na mne neohlíí, samotnu mì tu nechá.
Kdy já jsem si pomoci nemohla, omlouvá se hned uctivì
dcerka, táta sedìl na koni  na pici a tak pìknì mu to sluelo, jako oficíru, oèi jsem od nìho odtrhnout nemohla. A kdy
u jsem se chtìla vrátit, nasadil táta k ústùm trubku a troubil
takový mar, jak troubívají dragouni, kdy tudy jedou, copak
jste to neslyela?
Králová vechnu práci zanechala a uneena poslouchá.
Vidí ztepilého mue svého zpøíma sedìti na podsední klisnì,
pod kloboukem vlasy se mu kadeøí, na osmahlých tváøích vystupuje zdravý rùmìnec, v pravici drí øemeny svého páru koní
a levicí tiskne jako zlato vyletìnou malou trubièku k ústùm,
a se mu do rtù zaboøuje... Jakpak bych ho neslyela,
s pýchou odpovídá matka,
hned jak první tra-rá se ozvalo, hned jsem uhodla, to e
troubí táta; tak zatroubit dovedli by jenom Maruáci, ale ádný z hospodáøù, proto ho pan postmistr nutí k zápøekám a sází
na pic. Ty má, Hanýko, sluch po nìm, také tak èistì dovede kadou písnièku zazpívat do poslední noty, i kdy ji jenom jednou slyí.
Potom jsem se u chtìla vrátit, ale vtom padly mé oèi
na strýèka Taraèku, který sedìl za tátou na kozlíku, a vedle
nìho sedìl èernoch èerný jako èert.
Co to povídá?
Ano, celý èerný èlovìk, vlasy mìl kudrnaté jako vlnu a èerné
jako havraní peøí, tváø, krk, ruce, vecko èerné jako saze, sví-

til se, jako by byl namatìný, a jenom zuby a bìlmo v oèích
mìl snìhobílé.
Nu tak vidí, co vecko jsi dnes spatøila, veèer mi to s tátou
jetì jednou povíte, ale teï si zato pospì vyhánìt, dobytek
u øve, od Klikù, Pìknejch, Taraèkù u dávno vyhánìli, sedm
bude co nevidìt, tuhle má chléb a hruky, vezmi si to
do zástìrky, ale ne abys to dala býku serat, a na Marjánku
dej pozor.
To u Hanýka neslyela. Bosýma nohama cupala po záspi
a poruèila: Marjánko, èerstva otevøi vrata a uskoè na stranu.
Sama s bièem v ruce vela do stáje. Býk radostnì zabruèel,
jak ji spatøil, natáhl hlavu, dal si rozvázat tìký øetìz, potøásl
hlavou, a jak svobodu ucítil, vema ètyøma hned vyrazil probìhnout se po dvoøe. Ty, ty, divochu, porazit mì mùe, zahrozila za ním Hanýka a rychle poutìla trpìlivìjí kravky
a telátka. Línou, ale mlsnou Plavku musila bièem z chléva
vyhnat, smetala tam v truhle, v koích i po zemi natrouená
zrnka ovsa a drobnou otávku, jak otec èasnì ráno koníky krmil a telátku odstávèeti náruè otávky hodil.
Kampak poenem dnes? optala se Marjánka. Zase
na Dlouhou, slyelas to vèera, vykøikla Hanýka a zavracela
u dobytek s kopce dolù, aby se snad nepustil nahoru k lesu
anebo okolo mlýna na postøekovskou cestu.
Na Dlouhé louce pásali pohùnci nejradìji, protoe mohli
pásti svobodnì, bezstarostnì, e se jim dobytek zatoulá
do kody. Na hodinu cesty a dál táhly se louky od Klenèí
k Postøekovu, Èervenému mlýnu, Papírnì a Paøezovu, modré oèi selských rybníkù dívaly se z tìch luk k vysokému nebi
a po jejich hrázích sem tam èernala se buï ole nebo vrba
a v dáli teprve edaly se pruhy polí, nezoraná strniska, lutá

na bramborová anebo modravì nadechnuté listy zelných hlávek a tuøínu.
Dobytek zvlátì ráno pásl se laènì, ani hlavu ádný kus nepozdvihl a jen bylo slyeti, kterak vre a chrupe mu krátká,
tvrdá tráva mezi èelistmi...
Pohùnci slezli se do koleèka a krátili si èas velijak. Hoi
na drnu metali kozelce, stavìli suchou vrbu, chodili po rukou,
hráli pasáka nebo také opièili se po velkých. Nadìlali si
ze zelných koálù poháry, pili z nich èistou vodu, stavìli
se opilými, bramborovou na z bezových dýmek pokuøovali,
hádali se i poprali, zcela tak, jak to vidívali u dospìlých muù.
Dívky opodál tvoøily jiný kopeèek. Z natrhaných sítin nejèastìji pletly roztodivné vìci, koíèky, paraplíèka a klobouèky
vech tvarù, tatièky a èepeèky, z rozmoèeného chleba nebo
jen z bláta hnìtly vdolky, lívance a buchty, na slámu, metlici
nadívaly rudé ípky, z pozdních kvítkù pletly vìneèky a králily
se jako princezny. Èasto i spoleènì si hrávali nejen obyèejné
hry  pasáka, barvy, míè, ale i nové hry si vymýleli: na paery,
na myslivce a nejèastìji na tátu a mámu.
Chlapci robili dnes muskou práci, napøed ryli a vozili drní,
pak orali nevímajíce se dìvèat. Ta se ohánìla a bìhala kolem nìkolika placatých kam dnù, pøedstavujících kamna.
Pøines døíví a pøilo do kamen. Skoè pro vodu.
Nastrouhej perník, utluè pepø, bylo slyet krátké, úseèné
povely Hanýky, kolem které se ostatní poslunì toèily. Kdy
obìd byl koneènì uvaøen,  stoupla si Hanýka pøed kluky,
podepøela si boky a zavolala: Mutí! Copak neslyíte? Poledne u dávno odzvonìno  pojïte pøece jíst.
Nechte díla, porouèí hned uznaný vùdce pohùnkù Klikovic
Martínek, a pospìte si, aby nám polévka nevychladla, sám
hrne se jako ètyøi a ostatní hoi za ním.

Tak, kuchaøky, copak jste nám dobrého ustrojily? ptá
se dívek a okem znalce rozhlíí se po zemi, co je zde uchystáno.
Nevím, bude-li vám to chutnat, odpovídá Hanýka
a opravdový strach chvìje se jí v hlase.
Jsou-li hoi dobøe naladìni, odpoví sborem: Bude, selka,
bude, máme hlad jako vlci.
Pekly jsme dnes koláèe a lívance, podají jim hned dívky
nakrájené øízky z tuøínu a øepy. Leè hra mùe mít i jiný obrat.
,;Pojïte jíst, zavolají pasaèky a Martin Klika s bièem v jedné
a s holí v druhé ruce pøijde v èele chlapcù. Èepici má a
do dolíèku furiantsky naraenou a èelíèko samou vrásku.
Copak se mraèí? Pøihodilo se nìco? starostlivì se ho
optá Hanýka.
Nemluv a dávej na stùl, odsekne jí Martin. Vaøily jsme jenom brambory na loupaèku a zapijeme mlékem.
To je. strava pro prasata, a ne pro sekáèe, rozèiluje se malý
hospodáø v patné náladì, to má jíst mu? To se opovauje
stavìt na stùl hospodáøi? Sama si podstrojuje, kafíèko vaøí, svíteèek smaí, kdy hosta vidí, ale mue idí, skoèí
a vecko rozlape, se stolu shází, holí za Hanýkou se ene,
zcela tak, jak to buï doma nebo jinde vidíval nebo o tom slýchal. Otatní hned pøiskoèí, Martínka za ruce chytají a volají:
Sedláku, proboha, pamatujte se, nebudete pøece selku bít,
vdy je to matka vaich.dìtí.
Vecko, co dìlají, konají nesmírnì vánì a opravdovì. Kdy
se hrou unavili, odpoèívají. Leí na zádech a hledí na mraky,
které po nebi plují. Chvilenku jen na nì hledí, a u mraky dostávají rùzné tvary a podoby. Dìti vidí na nebi skály, hrady,
draky, hrbatou èarodìjnici, nosatého dìdka a jen krùèek malý
od mrakù  k pohádce.

Hanýko, povídej pohádku, prosí vichni. Kterou? chutì
ptá se Hanýka, nespoutìjíc rozzáøených oèí s mrakù, které
nad ní tam nahoøe ustaviènì, ale nenápadnì mìní svoji podobu.
O zakletém princi.
Králová hned skoèí a pøidìluje úkoly: Tys král, ty královna,
tys zakletý, ty zkamenìlý, tys kùò, ty pták, a dìtská fantasie
u nevidí Maríkouc Kubu, ale prince, u ne Francka, ale konì,
v Dodlièce spatøuje královnu, v Baruce princeznu, a tak pohádky, které veèer slyeli vypravovat, nevypravují, ale hned
pøedstavují a hrají...
Vecky hry mezi chlapci vede Klika, mezi dívkami Králová.
Ti dva spolu vyjednávají a zdá se, e se na smrt nenávidí. Kliky kadý se bojí, ale Hanýka pøed ním neutíká, èelem odvánì se proti nìmu postaví a do køíku se s ním pustí. Ví, e vyhrát nad ním nemùe, bita bude, ale jako koèka ho pokrábe
a tøeba pokoue, a se mu potom ostatní smìjí. Klika se jí
mstí, kde a jak mùe, stádo jí rozbziká, kdy si nejlíp hraje,
støípky a hadøíèky rozhází, ábu jí do kapsy strèí, my na ni
hodí, ale ve høe na vecko zapomene a s Hanýkou zase vyjednává a smlouvá.
Ostatnì v tom nerovném zápase má Králová po svém boku
vìrného stráce, je to Tome Smolík, kterému vak pøezdívají
molík. Je u dvanáctiletý chlap jako hora, ale dobráèek
od kosti. Mìl u by se dávno klátit za pluhem, oráèe, a ne
pohùnka dìlat, zatím si tu hraje, a k tomu jetì ne hochù, ale
dìvèat jako klítì se drí a drobnými slubami se jim zavdìèuje. Nosí jim døíví na oheò, chodí pro vodu, shání maliny-ostruiny. Staèí øíci Tomi, bì nám zavrátit a Tome jako psík
ochotnì bìí, Tomi, skoè na brambory, Tomi, nìjakou
pìknou øípu pøines, Tome poslouchá jako hodiny a Hanýka

ty jeho sluby oddané pøijímá nedbale, milostivì, jako královna, sem tam usype mu z jeho vlastního trochu malin, podá
peèený brambor, ale jinak èasto ho i hrubì odhání. Mar
od nás, køièí, co se mezi nás plete, jdi si mezi kluky. Tomáek celý zesmutní, poodejde kousek, sám a sám stranou
usedne a oèkem po Králové poilhává, a se nad ním zase
ustrne a zavolá: Tomi, potøebujeme kámen, ale pìkný, plesknatý, a Tome radostí do ohnì by vskoèil.
Vichni pohùnci proto Tomem opovrhují a posmívají se mu
a ten se ani nebrání, neodpovídá, jen se hloupì usmívá, a
se Hanýce zlostí krev v ilách vaøí: Tomi, boe, boe, tys
hlupák! Do èeho to jenom dal Pánbùh dui? Cák má v ilách
místo krve? Jako bys ani nebyl muský! naøíká bolestnì
a vánì, a kdy u to snésti nemùe, sama vystoupí a Tome
se zastává: Nechte ho s pokojem  on vás také nechává
a nevímá si vás, køièí rozhnìvaným hláskem a hned hrozí
pìstièkou: nenecháte-li ho, sama vám nabouchám.
Nevìsta, enich, budou se enit, drze ji i Tome jednou
ranou uráí Klika a Hanýku rozdrádí a k pláèi, Ano, dává
se do usedavého pláèe a sama neví proè. Takovou baèkoru,
jako je Tome, by si pøece za nic na svìtì za mue nevzala,
ale takového kluka, jako je Klikovic Martin, také ne, kdyby byl
sebeikovnìjí, silnìjí a odvánìjí. U se toho klacka molíkovic ani nevimne, hanbou by se musila propadnout, kdyby za ní stále lezl. Zaene ho, a hned. Odtrhuje zástìrku od oèí,
ale kdy vidí, jak pøed ní stojí Tome a tie i smutnì, jako beránek hledí jí do uplakaných oèí, vzdor naplní jí srdíèko, zatne
pìstièky, dupne nokou a vykøikne, jako by chtìla, aby celý
svìt to slyel: A zrovna si Tome vezmu a tebe, ty Kliko zkroucená, opováí-li se za mnou lézt, vodou nebo nìèím jetì
horím poleju.

Dìtská nevinnost, andìlská èistota a ryzí cit ozývá se pøitom
v jejím pláèem prosyceném hlase.
Uraený a potupený Klika zuøí a árlí zle na Tome. Poèkej,
ty kluku jeden, já ti zvalchuji kùi, e tì vlastní máma nepozná, vyhrouje holí astnìjímu v té chvíli soupeøi.
Ale i Hanýku nutno potrestat, Martin jí ukáe, co zmùe
a dovede... Po chvíli u chlapci shánìjí stáda a enou je
z Dlouhé dál na Foukalku, pouze stádeèko Královic tvoøí oputìný ostrùvek na zeleném moøi luk. Za dobytkem musí
i pasaèky, a ne se nadìje, stojí Hanýka jako prst sama
a sama, jako by praivinu mìla. I Tome musil bìet za svým
dobytkem, protoe mu ho schválnì zahnali a k Polcarovic
zelí... Malá pasaèka chvíli zuøí, zlostné slzièky derou se jí opìt
z oèí, ale navenek dìlá, jako by byla nejastnìjí, mluví
s malou sestøièkou Marjánkou, zpívá hlasitì, smìje se, bièem
si práská, a kdy Tomáek Smolíkovic k ní se blíil, bièem ho
zahnala a k táboru ostatních, tam se hrdì postavila
a rozkøikla: Kdo se opováí zahnat na nai louku, tak mu bièem namrskám, a vrací se hrdì do své samoty.
Ani pìt minut to netrvalo a Hanýka vidí, jak Klika ene své
krávy i telata pøes zákop pøímo na Královic louku a jak ostatní vichni èekají, co se stane.
Bejku! Bejku! úzkostlivým hlasem vykøikla Hanýka
a strakatý býk rázem pøestal se pást a zdvihl stranou svoji
hlavu.
Nebojím se ani bejka, v slepé odvaze køièí jako palec malý
Klika a ene dál, a vichni trnou, co se stane a jak to skonèí.
Vtom ozval se z kola pohùnkù výkøik: Pan páter sem jde!
A vskutku, po iroké mezi farských polí v Dobøí bystøe kráèel páter Jakub Faster. Chtìl se dozvìdìt, kdo to zpíval vèera tu potupnou písnièku, kde se jí zpìvák nauèil a proè ji zpí-

val... el a mraèil se zle. Tady je vlastní kola, tu se válí
a skotaèí více dìtí ne ve kolních lavicích, bruèel si cestou,
kvùli dobytku okrádají dìti o vzdìlání a kadá domluva je
marná. Dokud nenapadne sníh, tyhle pohùnky ve kole nespatøíme.
U dìtí na pastvì zastavili se èasem rùzní lidé, nìkterý soused el se tudy podívat na pole, panský hajný na koroptve
a do rybníkù na potápky, bába s nùí pukvorce na zádech
zala k dìtem a odpoèívala tu, starý Svato, slídící po ptácích,
dal se s nimi do øeèi , ale to byli vesmìs pøátelé. Hùøe bylo,
kdy sem míøil buï uèitelský mládenec Jindøich, nebo sám
pan uèitel Eisenhut, èi do- konce velebný pán. To vdycky
znamenalo netìstí, vyetøování, soudy, aloby rodièùm
a koneènì trest. Z dìtí  jak tu stály nemìl nikdo nikdy úplnì
èisté svìdomí, ale nejmení duièka tøásla se dnes v Hanýce.
Rázem zapomenut kadý hnìv i vecka kyselost a spoleèný
nepøítel sblíil hned vecky ve svorný celek.
Nepøiznat se a nealovat, pøipomenul veobecnì pro jistotu jetì Klika a u pozdravovali sborem Pochválen Pán Jeí Kristus a bìeli políbit ruku.
Na vìky amen, pøísnì odpovìdìl knìz a vzápìtí se optal:
Kdopak z vás hnal vèera veèer první z pastvy domù?
S Hanýkou se v té chvíli zatoèil svìt a noièky se pod ní
tøásly.
Já ne! Já ne! Já taky ne! øadou kolem ní ozývaly se hlásky.
Nìkdo pøece musil hnát první a nìkdo poslední, zlobil
se knìz, a se pøizná, kdo to byl.
Vichni vìdí, e to honí domù první Králová, a diví se, proè
se nepøiznává, vdy to nic zlého není. Ó, kdyby vìdìli, e zpívala o knìích písnièku!

Kdy se nepøiznáte, zavolám vás vecky na radnici
a dostanete tam kadý lískovkou, hrozí knìz.
Ne, k tomu dojít nesmí, myslí si Hanýka, tam by povìdìli, e jsem to byla já, a vedlo by se mi stokrát hùø  dìj se co
dìj  teï se musím pøiznat, a u otvírá hubièku, u chce hlesnout já jsem to byla,  kdy náhle z kola vystoupil Martínek
Klika, postavil se jako
rytíø právì pøed Královou a øekl hrdì: Já jsem vèera hnal
první z pastvy.
Ty? podivil se Faster. Ano, já.
Vdy se mi zdálo, e to byla holka a nesla dítì na zádech.
To jsem byl já a nesl jsem na øibetì domù ranec øípy, máma
ji dnes vaøí k obìdu.
Ty jsi Klikovic, co? Ano  Martin Klika. A zpíval jsi písnièku?
Tu se Martínek zarazil. Není to léèka, kterou mu velebný pán
klade, aby se podøekl a chytil? Ale není. Hanýka vdycky si
zpívá, kdy je sama, hubu nezavøe, a u jistì odpovídá:
Zpíval. A cos to zpíval?
Aha! Tady je to! e zpívala Hanýka tu novou písnièku
o knìích, kterou tu v Klenèí o feriích zpíval Makasovic student z Plznì!
Co jsem zpíval? opakuje otázku Martínek nedbale, písnièku òákou, kterou, u sám nevím.
Tak já ti to povím. Zpíval jsi:,Gloria, Domine! Robota nám
pomine!
Moná. A kdo tì té písni nauèil? Táta.
Divoký Klika vyvstal v té chvíli v dui Fastrovì. Divoký Klika, který dveøe na zvonici rozsekal, proti mrakùm pøes jeho
zákaz zvonil a který proto jistì bude v koutském zámku za-

vøen. Divoký Klika, který Fastrovi pomstu pøisahal a kterého
se proto jako ohnì bojí.
U zdvíhal hùl, ale rozmyslil si to, neudeøil, ale jenom lou holí
vem zahrozil: Buïte hodné, nezpívejte takových nesluných
písnièek a alespoò ráno, kdy z pastvy pøienete, na hodinku
se podívejte do koly. Copak z vás bude? Ani èíst a psát
se nenauèíte... a teï mì zaveïte na pìinu k Postøekovu, jdu
tam do koly.
Já bych tam dobìhl za vás, ochotnì se nabízel Martínek.
To nemùe, jdu tam uèit, usmál se knìz.
E, vdy tam taky nikdo nebude, tamhle jsou vichni Postøekovtí, a chlapec ukázal ruèièkou pøes rybníky, kde èernal se chumáè dìtí a pásl se strakatý dobytek.
Tak pùjdu rovnou k nim, rozhodl se Faster a vykroèil.
Hanýka stála tu dosud celá vyjevená. Co to jen Martina
napadlo? Hle, vecko vzal na sebe a nic se mu nestalo. Hrdina je Martin, takového mue by si pøála. Tome Králová
lituje a z lítosti se ho ujímá, ale Martina miluje, obdivuje se mu,
pøemoct ho nemùe, aèkoli ráda by ho pokoøila, poníila, proto
se s ním ustaviènì sváøí a kádlí. I teï se obrací, kaboní tváø
a s výèitkou povídá Kdopak se tì prosil, abys se mì zastával?
Ale rytíø Martin jako by neslyel, rozkøikl se drze, aèkoli kus
cesty odtud vánì kráèel jejich knìz a uèitel v jedné osobì:
Pota u jede, je deset hodin, poeneme domù a odpoledne
eòte vichni pod les  do Lachcù , namlátíme Postøekovákùm. Kadý a si vobleèe dva kabáty a na hlavu beranici.
Jestli se dáme, odpovídají smìle i Postøekovtí a shánìjí
u také stáda k cestì.
Martin Klika cítí, e se dnes musí vybouøit, poprat
se s nìkým, aèkoli neví vlastnì proè.

V parném slunci se dobytek patnì pase. Proto je zvykem
pást ráno do desíti a odpoledne od tøí hodin do era. Pastva
pod lesem je dìtem jetì milejí ne na Dlouhé.
Hoi slídí po lese, honí veverky, vybírají mladé vrány a sojky,
chytají hady a tíry do protipce a straí jimi dívky. Ty prchají
a pískají víc z líèené, pøehnané báznì ne z opravdového strachu. Kdy to musí být, tu kadá stejnì jako kluk vyleze nebojácnì na nejvyí strom, trefnou rukou hodí kamenem nebo
holí po zajíci nebo lasièce, ale jinak dívky pravidelnì hledají
houby-syrovinky, brusinky, borovnice a lesní kvítí. Lesem ozývá se jejich volání: Doubravníèku, pacholíèku, posaï se mi
na cestièku, já ti dám pìknou hubièku, aby si pøikouzlily hodnì hub. Ale závistiví kluci hned lámou èarovnou sílu toho øíkadla a køièí: Nevìø doubravníèku, nevìø pacholíèku! Uøízla by
ti hlavièku.
Jedna pastva pod lesem neobejde se  bez ohníèku. Chlapci je umìli znamenitì pálit na kolikerý zpùsob. Prelo-li anebo bylo-li sychravé, mlhavé poèasí, zaloili oheò na místì pøed
vìtrem chránìném, v houtí, oheò s vysokými, pøímými plameny, které se ani Klika, ani Hanýka neodváili pøeskoèit.
Pastevci stojí nebo sedí kolem, ohøívají si promodralé ruèky
a po øadì bìhají zavrátit roztoulané kusy dobytka. Na vaøení
vak a peèení zaloil se oheò v kruhu kamenù, nízký, bez plamenù, ale zato plný uhlù øeavých a popele, s ohromným árem uvnitø, kde se nejvìtí brambor za chvíli upekl na mouku.
Nejradostnìjí vak byl oheò zaloený jen tak, pro pouhou
zábavu, z dlouhé chvíle, pro radost, na ten házelo se, kde co
bylo, vlhká na bramborová, syrové, libì páchnoucí peruèí
z lesa, nakrabaná smùla, jen aby byla hodnì velká a daleko
viditelná dejmanice...

ene-li se pást pod les, tu buï kadý kus, anebo alespoò
hloupá telata dostanou na krk zvonec nebo rolnièku, kdyby
se v lese zatoulala, aby se neztratila, ale po hlasu zvonku
se nala... Do lesa dobytek nesmí, zvlátì ne do mladé myti,
lesní sazenice by sice nespásl, jeto pendlièí píchá do jazyku,
ale polapal by mladé stromky a víc kody ne uitku by z toho
bylo. Proto lesní myti smìjí se pouze vyinovat, nikoli vak
vypásat.
Kampak poene? optala se matka odpoledne Hanýky,
kdy slyela cinkat zvonky.
Na draha pod les, na Dlouhé u je vecko spaseno. Ale
pøieò brzy  ví, e táta dosud není doma.
A opravdu, aèkoli Král poèítal, e se vrátí nejdéle
do poledne, u jsou tøi hodiny  a dosud se nikdo ze zápøeky
nevrátil.
Musili ject a do Recu, vzkázal postmistr Králùm i ostatním,
co jeli na pøípøe. Pøivezl tu zprávu postilion z Mnichova
a vypravoval, jak se kníe v Mnichovì zlobil, kdy vidìl ty bavorské chlupaté koníky jako koèky, a jak sám slíbil klenckým
dvojnásobný plat, pojedou-li o stanici dál; chce být do veèera
v Øeznì, v Recu èekají u jeho vlastní, kníecí konì,
od vèerejka u tam stojí, aby byli odpoèatí, kníe i knìna u
mají té jízdy dost, o kadou hodinu se jim jedná, tihle konì jeli
by ne jako s koèárem, ale jako s hnojem i po rovinì, a tak si
Klenèáci dali øíci a jeli dál. Králová tudí nebála se o mue,
ale pøece nerada byla sama doma, a proto si tu nechala alespoò malou Marjánku.
Tím bezstarostnìji vyhánìla Hanýka a tím více se tìila 
na les. Tomáek Smolíkovic bude za ni pást a ona rozbìhne
se do lesa. Kus cesty pobìí vzhùru po boku haltravském ,
a náhle se zastaví nìkde na pasece a ohlédne. U teï

se tìí, jaký nádherný obraz rozvine se jí pøed oèima... Po prvé
to vidìla, kdy ji matka jako malou dívenku vzala s sebou
na pou k sv. Annì do Capartic. Prùvod doel a na Výhledy,
tu se Králová sklonila k dcerce a zaeptala jí: Hanýko, vohlídni se.
Na ten zázrak, který tehdy spatøila, do nejdelí smrti nezapomene a znovu a znovu touí ho spatøit. Ruèièky pøekvapením spráskla, hubièku dokoøán sice otevøela, ale ani slovíèko
v první chvíli promluvit nemohla, co tu spatøila najednou pøed
sebou kopcù, lesù, polí, luk, rybníkù, kostelù, vesnic i mìst.
Matka se s ní zastavila, nechala se ji do sytosti nadívat, trpìlivì a mlèky èekala, a se dívenka sama ozve.
Jejej, mámo, copak je to tamhle ten veliký kopec? vskutku po chvíli u Hanýka ukázala prsteèkem, kde v modravé
dáli rýsovala se Prsa Matky boí. A pak u otázka jedna stíhala druhou. Pøimdu, Sedmihoøí, Ostrý, Javor, Hertejn, Rýzenberk, Radinu vidìla pøed sebou jako na dlani a tak se jí
ten pohled vøezal do srdíèka, e jak jen mohla, k lesu utíkala.
Ale dnes se pøepoèítala.
Budem pálit ohníèek, znìlo Klikovo komando, hned jak tøi
ètyøi pohùnci byli pohromadì, take kdy Králová pøihnala, u
veliká kupa chrastí i klestu èekala na podpálení. Jednalo
se pouze o to, kde vzíti oheò. Tenkrát to nebylo jako teï, aby
kadý dospìlý mìl sirky v kapse, ba aby i dìti k tomuto nebezpeènému ivlu mìly lehký pøístup. Nový oheò bylo nutno
buï rozkøesat, anebo si ho nìkde vydluit, co nebylo tìkou
vìcí, nebo oheò býval zvlátì v lese pøítelem vech pracujících lidí. Døevaøi v lese, a káceli stromy, a loupali kùru, a
døíví do sáhù rovnali, vdycky udrovali si ohýnek. Dìlníci spravovali pøívaly vymleté lesní cesty, v pasekách pøed novou sadbou lesa prachem støíleli balvany, na hromady snáeli kámen

a tloukli ho na tìrk, ale vedle nich musil hoøeti ohníèek. Bez
ohnì by se jím stýskalo a podle edého dýmu, vystupujícího
nad èerný les, hádalo se, kde právì lidé pracují. A pøece nikdo tolik poárù a netìstí ohnìm zpùsobených nepamatoval, jako dnes...
Klika bystøe rozhlédl se krajem a vidìl, nejblíe e má k ohni
postøekovských pohùnkù, kteøí kousek cesty za potùèkem kolem velké dejmanice si hovìli. Sem tam nìkterý z nich hùlkou
v ohni poáral, naloené klestí pozdvihl, náruè nati navrch
pøiloil, labunicky do ohnì zafoukal...
Na Chodsku koupají matky své dìti v horké vodì a krmí je
vtipnou kaí, proto tam rostou hoi vznìtliví a bystøí jako vítr.
Kluci, pùjète nám oheò, zavolal Martin.
A si pøijde pro nìn  kdo je nám roveò, odpovìdìli hned
na postøekovské stranì. Klika dobøe øeèníka znal, byl to Táborovic Barta, se kterým u èastokrát popadli se nejen
ve slovním, ale i v ruèním zápasu. Byli to dva rovnocenní sokové a vrtkavé tìstí váleèné ustaviènì se mezi nimi støídalo.
Starý zvyk a právo urèuje, e oheò pøináí ten, kdo ho pùjèuje, rozkøikuje se Klika. Kaboní se a krev u u mu poèíná
vaøit.
Klenèáci, døeváci, mìáci  chtìli by nás souit nebudem
jim slouit, odpovídá posmìnì celý sbor naproti a mimo to
Barto Tábor vyvrcholil uráku posmìchem, míøeným pøímo
na hlavu Klikovu.
Hloupý Martine, koza beèí, pukl ne 
Ano, toto je vyloené vyzvání k boji, pøímé nabídnutí zápasu.
Nabídku za vech okolností nutno pøijmout a nezamítnout ji,
nemá-li na Kliku a ostatní klencké padnout hanba zbabìlosti. Èest musí býti zachránìna, i kdyby mìl jít do toho pekla

plného postøekovských èertù Klika sám jediný a ukrást tam 
jako druhý Prometheus  kousek ivého ohnì.
Na nì! na nì! volají vak na klencké stranì u i ostatní pohùnci, na nì! na nì! povzbuzují i dìvèata mladé bojovníky,
nebo vecky bez rozdílu pálí uráka a roznìcuje potupa.
Obì strany rychle cpou do kapes kamení, prohlíejí bièe
i hole a poèínají hrubou støelbou, Martin Klika nejdál dohodí
a má nejtrefnìjí ruku. Stojí v èele, za kadým kamenem popobìhne kupøedu a zavolá nìjakou mastnou nadávku.
Postøekovtí bulácí, voralové, tulácí, køièí vání zaslepen.
S protivné strany pøilétají nejen kameny, kterým tøeba prunì uskakovat, ale s nimi i nové, strané potupy: Klenèácííí!
ebrácííí! Chtìjí se mít dobøe bez prácí! Øíkají si mìácí!
Tak se oba tábory rozpalují a navzájem se k sobì blíí. Prostor mezi nimi se krátí, Klika vidí, e Postøekovských je víc,
jejich kameny hojnìji prí, monost vítìzství spoèívá proto
v náhlém a prudkém útoku. A dosud mohlo vecko jetì
dobøe skonèit. Ale teï Buríkuc Hadámek z Postøekova vypjal se jako kohoutek a vìdom pøesily vykøikl: Ahou! Ahou!
Klencký pøídou do pekla  Zuza se jim upekla. Nebulo jim vo
bábu, je vo posmìch, vo hambu.
Vyèísti Klenckým, e upekli bábu Zuzu, to znamená oheò
na støee, smrtelnou uráku, která nesmí zùstat nepomstìna.
eòte je! vykøikl Martin a sám první pøeskakuje potùèek. Boj
teï zuøí nejlítìji. Mu proti mui, anebo tøeba proti dvìma i tøem
máchá holí  hlavy chrání jako pøílby dùkladné beranice, tìlo
jako krunýø teplá erková kazajka  rány dopadají, ale nebolí,
nìjaká boule nebo modøina v poctivém, otevøeném boji utrená nestojí ani za øeè. To jsou èestné rány a kadý poøádný
chlapec má více ménì po celý rok buï zavázaný prst na ruce,
nebo patu na noze, nebo oko na hlavì, jak se buï noem øízl,

nebo nìkde v bìhu na ostrý kámen skoèil a náraku si zpùsobil, nebo trním div si oko nevypíchl. Na obou stranách stojí
dívky, ale ne jako pouhé neèinné úèastnice, nýbr jako záloha, která musí bdít, aby se nepøátelské stranì nepodaøilo
dostat nìkterý kus dobytka do zajetí, a zároveò se snait, aby
samy nepøíteli koøist nìjakou urvaly.
Hanýka stojí, oèka jí planou jako dva uhlíky, malého skrèka
 kluka jako palec vidí, který se plete ustaviènì mezi zapasící, hle, Martinovi chce zákeønì teï nohy podrazit  chce  ale
nepodrazí! Hanýka nedá! Sukýnka zavlála, noky se zabìlaly
a Hanýka drí u klouèka za vlasy a vleèe ho, vzpouzejícího
se a stranì øvoucího pøes potok, kde ji èekají a vítají jako Juditu s jásotem její druky. Podle staré zvyklosti boj je tím rozhodnut.
Klika klidnì u postøekovského ohnì vybírá si smolnou louè,
napaluje ji, a toèe tím hoøícím døevem nad hlavou jako svìtlono, vrací se a zapaluje vlastní hranici.
A ty si teï bì, dává malému klouèkovi buchtu do zad, a
neple se podruhé mezi velké.
Malý zajatec upaluje kus, cesty, ale za potùèkem smutnì
jen se k domovu loudá.  Ví, e ho tam èeká kára i trest, protoe jeho vinou boj ztracen. Ano, pastva je kola ivota! Uplyne nìjakých deset patnáct rokù, a to, co má zde nádech hry,
o poutích, muzikách a svatbách stane se èasto krvavým dramatem... A proto brojí proti tomu v zárodku Faster, i Jindøich,
i starý Eisenhut, aèkoliv tento zkuený mu øíká, e je vecko
marné, to e nikdo nepøedìlá...
K veèeru, u na samotnou noc, vrátil se Král z pøípøee
domù, celý od sedla otlaèený a jako rozlámaný nezvyklou jízdou koòmo. Chodil po svìtnici, protahoval se a vykládal
o Bavorsku. Chválil kníete Thurn-Taxisa, jak jim nejen dobøe

zaplatil, ale i obìd jim v hospodì poruèil a obrok, který zbyl
jeho koním, vechen jim dal. Pochválil Klencké, jak dobøe jeli,
a hned si je zase na pøítì zamlouval. Z Týna do Recu
se dostat anebo naopak z Recu do Týna, pøeject hranice
a Èeský Les, to je ten nejhorí kousek na celé cestì, uznával kníe. Také raneèek rozvázal otec a vyndal z nìho zvlátní
chléb bílý, fenyklem hojnì koøenìný, jaký v Èechách
se nepeèe a jen podnes platí proto za pochoutku, také enì
podal sluný uzlík se slovy: To je tvoje. Králová se usmála,
vidìla nový átek a tuila, co je v nìm zavázáno. Jistì sùl,
vìc, která byla u nás velice drahá a která se proto nejvíc paovala.
Jaks to pronesl? optala se starostlivì, nebo znala nebezpeèí i tresty, které s kadým paem jsou spojeny. Dobøe,
usmál se sebevìdomì Král, v pytli na oves. Auser zmaèkl
rukou roh pytlíku, a sùl zachrastìla, a øekl znalecky druhému: To je oves, poznám to po hmatu, a prohledávali dál,
sedla musela dolù, chomouty i poltáøe musili jsme nadzdvihnout, kabáty svlíct, pasou teï hlavnì po hedvábných látkách
a òupavém tabáku.
Sùl nenesete? optal se mne pøísnì ke konci grencjégr
a oèima div mì neprovrtal.
,Nesu,` øekl jsem smìle a vytáhl z kapsy tuhle kornoutek
s cukrovím  tu ho máte, dìti, rozdìlte se, a podal ho Hanýce.
A copak vy jste tu dìlali  jakpak jste se mìli  nic se vám
nepøihodilo? starostlivì se teï optal, a neèekaje
na odpovìï, hned rozkládal: Zítra nepojedu, kdyby mi cestu
zlatem dládili. Musím zorat Pøíè, uvlíct a zasít. Je u nejvyí
èas! Tahle pohoda dlouho nevytrvá  po setbì hned se dáme
do bramborù.

Hanýka zesmutnìla. Dobývání bramborù znamená urèitì
konec pastvy a zmìnu celého ivota. Mráz spálí poslední travièku, sníh pøikryje luka i lesy, matka snese kolovraty
do svìtnice a ji  Hanýku  polou do koly, kde bude celé
dlouhé hodiny sedìt nad èítankou nebo polinkovaným papírem a pomalouèku opisovat s tabule pøedpis...
Náhle venku  na silnici ozvalo se volání  hótou, hót, hót
, vrzání koleèek a táhlé buèení dobytka.
Vichni ve svìtnici ztichli, jediný Král vstal a optal se, pøistupuje k oknu: Co je to?
A boe, e se to vrací teprve Postøekovtí z roboty, ráno
jsem je tudy vidìla ject, øíkali, e jedou orat na Kozinovskou,
a vracet jsem je dosud nespatøila.
Král vyel ven a vrátil se rozladìn.
Jsou to oni, hlásil hned ve dveøích, správèí chtìl dodìlat
velký kus a nepustil je døív domù, dokud na brázdu bylo vidìt.
Tuto by pøece pan hrabì Rudolf nemìl trpìt. To je pan páter
Faster samá chvála o nìm, jaký je to osvícený pán, pøítel lidu
i nás Èechù, milovník svobody a horlitel pro vechno dobré
a krásné, a zatím tu má  drí ubohé sedláky na svém poli
jako otroky do tmy. Ne se pøitlukou domù, bude tma jako
v pytli. Kdypak nakrmí  napojí  a ráno v sedm aby u zase
vyjídìli.
Snad o tom pan hrabì neví  snad ani není doma,°° zastává se Králová.
E, mlè mi, neví o tom! Pìknì neví! Je doma  protoe ráno
na Výhledech èekal v koèáøe na kníete, kníe k nìmu pøisedl do koèáru a kus cesty spolu jeli, sedláci musí zrovna okolo
zámku, pod samým nosem mu jedou, staèí, aby vystrèil hlavu
z okna, a vidìl by, co se dìje.

A táto, proèpak my nerobotujem, hlesla ustraená Hanýka, která pozornì poslouchala rozhnìvaného otce. My,
v Klenèí, jsme mìané, s jakousi hrdostí od povìdìl Král,
svobodní lidé, u nai pøedkové se z ro boty vykoupili a my
podnes ten výkup hrabìti platíme. Proto nám Postøekovtí
nadávají:,Klenèáci  mìáci, za gro jezdí na práci.`
Ano. Závidìjí nám zápøeky, kterými pìkný peníz do roka
kadý hospodáø v Klenèí vydìlá. Ale to jen vy, dìti, na pastvì
si nadáváte, my staøí máme se rádi a sama ví, co sem
v nedìli pøijde hejtákù postøekovských.
Vechno u spalo u Králù hlubokým spánkem, pouze Hanýka dlouho nemohla usnout. Na robotu myslit musila, a kdy
koneènì usnula, jenom o robotì stále se jí zdálo. Vidìla
ve snu trhanovského drába Polcara s holí, avlí a patrontaí,
ve které má pouta. Slyela ho klít a nadávat, hrozit i bít.
I smutné divadlo, které kolikrát na vlastní oèi spatøila, ve spaní
se opakovalo. Polcar vede v poutech postøekovského sedláka na kanceláø, jednou Václava, jindy Hotáka, jindy Dadejska. Sedlák jde shrbenì, má elezný kruh na pravé ruce, kruh
na levé noze a krátký øetízek se dvìma visacími zámky mezi
obìma kruhy. Hanýka slyí ve spaní, jak øetìz pøi kadém
kroku chøestí, vidí, jak matka její stojí u okna, dívá se, fìrtuch
zvedá k oèím, vzdychá a pláèe pro strýèka Václava, otec jak
skøípe zuby, zatíná pìsti a stranì kleje a nadává... Pak postøekovské pohùnky vidí, honí ji a ona utíká  vtom proti ní jde
panpáter Faster a hrozí jí holí...
Hanýko! Hanýko! Copak se ti zdá? Celou peøinu má
skopanou, vzdychá a naøíká, jako by ti bùhvíco bylo,  jistì
ses nepomodlila pøed usnutím za duièky v oèistci,  slyí
najednou Hanýka a celá zpocená a rozpálená se probouzí.

Matka stojí nad ní a mdlé svìtlo probouzejícího se dne nesmìle dívá se do oken...
III.
Nebylo u daleko do sv. Martina, kdy koneènì vecky práce na poli, lukách i ve stodole byly skonèeny. Brambory astnì uloeny ve sklepì, vymlácené obilí na sýpce, zelí, naloené v kadeèce, kyselou vùní plnilo celé stavení, na pùdì sladce vonìla tìpná jablka i plané, suené hrutièky, vyklapaný
i vypoèísaný len, lesklý jako støíbro a hebký jako hedvábí, stoèený do emlièek, èekal v komoøe, a Králová bude se itím
hotova a spustí kolovrat... Celé stavení dýchalo spokojeností
i blahobytem.
Tak, divèe, shledej si uèení, zítra musí u do koly, pøipomnìl otec své dceøi, asi jedenáctileté Hanýce. Té se vak
do koly nechtìlo.
A kdopak bude chovat? namítla proto dost zlostnì. Máma
u nemusí paty ze stavení vytáhnout, ohlídá Pepku i Marjánku
sama. Ostatnì Marjánka u dobøe mùe zastat chùvièku, a ty
 povídám  pùjde do koly, zpøísnìl Králùv hlas, rostla bys
jako døevo v lese, èíst a psát se musí nauèit  v tom má pan
páter Faster pravdu, e se v kostele vadí s rodièi, kdy ani
v zimì dìti do koly nepolou.
Poslechni, dìveèko milá, tátu, domlouvala jí i matka, to
ví, e tì budu doma postrádat, tys moje pravá ruka, ale nesmí vyrost taková hloupá, aby sis jednou nedovedla ani
v modlicích kníkách øíkat, ani si nic pøeèíst, napsat, spoèíst,
kadý by tì oidil. Vezme si sváteèní aty, nový átek
na hlavu, vystrojí se a pùjde.
A ke kterémupak mám chodit? zase tak zlostnì optala
se Hanýka.

Ke komu jinému ne k panu mládenci  k tomu novému 
do druhé tøídy, konejila ji matka.
Bojím se ho, stranì se mraèí a takové dlouhé vlasy má.
Nic se ho neboj. Paní uèitelová vypravuje, jaký je dobráèek a muzikant! Vak ho o pouti uslyíme. Ve kole u
se konají prùby na mi. Krutina, Zahoøík, Bene  vichni
v nedìli po poehnání se tam seli, má to být letos tuze slavné.
Patronátní kola v Klenèí byla nová, teprve pøed dvì
ma roky z gruntu pøestavìná, mìla první tøídu v pøízemí
a druhou v podstøeí, obì veliké, svìtlé, jakých bylo toho èasu
málo v okolí. Ve tøídách stály dlouhé lavice jako v kostele. Lavice zùstaly staré, rozviklané a poøezané, jak chlapci na nich
zkoueli ostøí svých kudlièek, ale v kadé pohodlnì mohlo zasednout deset dìtí. Teï v zimì vak, kdy potøeba velela, tlaèilo se jich tam patnáct i více. Na jiných kolách musil uèitelský mládenec spát ve své tøídì, ale v Klenèí mìl nahoøe hned
vedle druhé tøídy svùj zvlátní pokojíèek v podstøeí a ten právì lákal sem mladé uèitele a èinil místo uèitelské v Klenèí hledaným.
Kantorovi Ondøeji Eisenhutovi, kdy se Èejka pomocnického místa vzdal a stal se potovním expeditorem,
hlásilo se plno uèitelských mládencù, které pan kolní principál podroboval dost pøísné zkouce. Proto, kdy se pøiel
pøedstavit i pomocník Alois Jindøich, prohlédl si Eisenhut sice
jeho papíry, vidìl, e marodil se v Kasejovicích, absolvoval
preparandu v Budìjovicích, uèil nìjaký èas v Bøeznici, Kotouni,
Katovicích, nikde se mu vak nelíbilo, a tak se vydal o feriích
na cestu za novým místem. Stavìl se jen v obcích s kostelem,
dostal se a k nám na bavorské hranice a z Klenèí u se chtìl
vrátit s nepoøízenou zpìt do Katovic. Ale zastavil se ve kole

a pøedstavil se panu principálu. Valného dojmu na nìho neudìlal. Kantor sám byl vzorem poøádku, èistì oholen, peèlivì
uèesán, stále èernì obleèen a v lesklých kanonech, kdeto
tenhle mladý èlovìk se mraèí, málo mluví a vlasy má dlouhé,
husté a tak nepoøádnì rozdrchané, a to principála pohorovalo. Vracel mu u jeho vysvìdèení, u mu i chtìl øíci, e pøichází pozdì, místo e u je obsazeno, ale po zvyku dal mu
pøece jetì otázku: A jakpak s muzikou? Na copak umìjí?
Na housle, zabruèel málomluvný kandidát. Eisenhut mávl
rukou, jako by chtìl øíci: To se samo
sebou rozumí, housle tu hrajou i zcela obyèejní hospodáøi.
A copak varhany? Fortepiano? Corny? Flautu? To také
trochu, ale hlavnì a nejradìji housle. Tak jdou, pozval ho
pøece principál a otevøel dveøe do druhého pokoje, kde stál
v rohu veliký a dlouhý klavír. Po nìm válelo se plno not krasopisnì psaných, starých, ohmataných i nových a èerstvých.
Na zdi nad klavírem, potaené suknem, visely i opøeny stály
housle, violy, obyèejná i damour se smyèci, kytara, fléta a asi
dva klarinety; v koutì nadouvala se jako sloní matka
s mládìtem velká basa s violoncellem nebo bassetlem`` jak
se cellu øíkalo.
Pomocníkovi zajiskøilo se v oèích, a kdy ho pan principál
vybídl: Vyberou si a zahrajou, rovnou sáhl po houslièkách
neobyèejnì ulechtilého tvaru, oranového nátìru a prohlíel
si je velice pozornì.
Guarnerky? optal se mládenec a svoje rozzáøené zraky
upøel na principála.
Vidìt, e jsou znalec, radostnì pøisvìdèil Eisenhut a hned
vyzval mladého pomocníka: Tak si na nì zahrajou. Ale nebylo tøeba ani toho vyzvání. Jindøich u drel v ruce smyèec
a lehounce dotýkal se strun, popotáhl kolík, brnkl si jetì jed-

nou prstem nad kobylkou a u nasadil housle pod krk, pozdvihl smyèec a poèal hrát...
Pan principál sedí a hraje si se støíbrnou tabatìrkou. Otáèí
ji v rukou, hladí, obrací, hlavou kývá, usmívá se, teï víèko otevøel, òupec do prstù nabral, ale k nosu ho nedones, nýbr
ve vzduchu ho drel, hlavu kupøedu nachýlil, ústa otevøel
a poslouchal. To pomocník teprve pøicházel do ohnì. Ztrácel
vìdomí, nestaral se o to, kde je, kdo ho poslouchá, proè sem
pøiel, pouze struny cítil pod prsty, smyèec ve své pravici
a opíjel se pøímo nádherným zvukem vzácných, starých houslí. Hrál jednu z nejtìích sonát Beethovenových, hrál ji od vìty
k vìtì s vìtím nadením, hrál ji nejen jako virtuos, ale i jako
básník, s neobyèejným pochopením a citem.
I paní uèitelová vedle v kuchyni pøestala chrastit talíøi,
po pièkách pøikradla se ke dveøím a jako kouzlem taena
otevøela je a stanula na prahu. Vidìla nového mládence stát
uprostøed pokoje, kýval se, hned hlavu k houslièkám tiskl, hned
ji vztyèoval, rukou se rozhánìl, dlouhý vlas divoce vlál mu kolem èela a oèi upøené kamsi ke stropu svítily mu jako dvì vysoké, vzdálené hvìzdy... A její mu sedí na vycpané idli jako
zkamenìlý, v jedné ruce drí òupec, ve druhé dosud otevøenou pikslu, nehýbe se, snad ani nedýchá a jen poslouchá...
Poslouchá, kdy pomocník u dohrál, pot s èela si utøel, vlasy
rukou za ui pøehodil a oddychl si.
Tu teprve probudil se Eisenhut, vyskoèil a rozevøel náruè:
Mladíku, vdy voni jsou mistr, e jim daleko iroko rovno
není, to je sem sám Pán Bùh posílá, jdou, tuhle si stoupnou,
tlaèil ho k fortepianu, a podívají se, nikdo to tu zahrát nedovede, ale voni to dovedou, a já je budu na klavíru doprovázet, a otevíral u balíky not Haydna, Mozarta a hlavnì miláèka svého Bacha... A u hømìl pod jeho prsty starý køídlový

spinet, e teï zase chvíli mládenec Jindøich poslouchal a ani
nedutal, ani se nehýbal, a zase nevìdomky zdvihl houslièky
i smyèec, ostýchavì, nesmìle pøipojil se ke høe, a po chvíli
u splynuli oba ti velcí milovníci hudby v jeden nerozluèný celek muzikantský, jako by jakivi byli spolu cvièili a hráli.
Jenom oni a nikdo jiný nesmí to místo dostat, i kdyby bylo
milion adatelù, pøísahal Eisenhut a slovu dostál na faøe i u
vikáøe. Tak seli se na kole v Klenèí dva mui dobøí jako dìti,
hudebníci daleko iroko vyhláení, kteøí vychovali u nás celou
øadu zpìvákù i hudebníkù, a kdy hráli v trhanovském kasinì
anebo pøímo v zámku o slavnostech a honech, sám hrabì Rudolf a celá vzneená spoleènost èasto ztichla a napjatì poslouchala, sotvae si prostý uèitelský pomocník stoupl
k houslím a jeho principál usedl ke klavíru...
Ale jednu vadu mìl tento vánivý muzikant, e býval ve kole
nervosní, citlivý, lehce vznìtlivý a podrádìný. Rozèiloval ho
kadý nezdar na namáhavé roli kolské, unavovalo ho stálé
a stálé opakování takøka vìènì stejné látky, èasto ho hnìvala
i hravost, tìkavost a nepozornost dìtská. A dosud to ulo,
protoe po sv. Václavu, kdy kolní rok poèínal, chodila ve kole
do druhé tøídy pouze hrstka dìtí, pro které staèily dvì dlouhé
lavice pøed stupínkem. Ale od té chvíle, co napadl sníh, jako
vèely do úlu, tak z pastvy, polí, lesa i stodol v celých zástupech
pøicházeli do koly noví a noví áci. Mládenec Jindøich div si
nezoufal. koláci sedìli u nejen v lavicích, ale i øadou
na stupínku, stáli u oken, kleèeli po zemi, take takøka kam
lápnout nebylo. A nepøicházeli sami. Bujnost a neposednost
dìtská pøicházela sem s nimi a pan uèitel mìl zkrotiti tyto dìti
nevázané svobody, pøivésti v jejich øady kázeò a pozornost
a do jejich hlav i potøebné vìdomosti k hbitému ètení, psaní

a poèítání, mìl je uvést na toto bezpeèné trojcestí, vedoucí
ke vem pokladùm lidského umìní i vìdìní.
V této nadlidské práci mìl jedinou, ale zato vydatnou pomùcku vyuèovací  tvrdì pletenou a dobøe paøenou metlu bøezovou, která se èernala na stoleèku hned vedle kalamáøe, brkového pera a lineálu. Nosil ji sem kadou sobotu Pálusovic
Kuba, jeho otec pletl celou zimu koata, koe i koinky a na
mlatì mìl veliký výbìr rùzných prutù, hùlek, koøenù a lýèí.
Vechny dìti v sobotu pøináely nejen sobotáles, ale i ve
dbánku trochu smetany nebo podmáslí s hrudkou másla,
bochníèek chleba nebo
nìkolik vajíèek v zástìrce a mimo to kadé drelo v ruèièce
dva husí brky, pouze Kuba místo brkù nesl dvì metly.
Ve kole odevzdaly dìti dole v kuchyni sobotáles v penìzích
i naturáliích, ale s brky hnaly se do druhé tøídy, kde mladý pan
uèitel s peroøízkem v ruce vypravoval pera. Jeden brk si nechal od práce a z druhého dvìma, nejvýe tøemi øezy neobyèejnì zruènì, jistì a rychle hotovil lehounká pera, bílá a krásná,
z kadého vpøedu vytáhl scvrklou dui a nahoøe seøízl pero
v pìkný, jakoby vlající praporek.
Sem tedy jedné soboty vypravila se i Hanýka Králová.
A nela s holýma rukama. Polosváteènì obleèena nesla
v jedné ruce slamìnou monu, ve které v døevìném pouzdru
kulatém drkal kamének s tukou, bøidlicová tabulka
v rámeèku, pravítko, nìkolik archù papíru a druhý díl
s katechismem. Na druhé pak ruce klátil se jí obírný uzel
z bílého servítku dobøe svázaný.
A dej pozor, a to nerozbije, vyprovázela matka svoji dcerku a pøed vrata, paní tetì polib ruku, a vejce, øekni, e jsou
matièky. Paní uèitelová Eisenhutová byla toti z Klenèí

od Perníkáøù a pøátelila se stále s Královic rodem, aè u to
bylo pøíbuzenství asi ve ètvrtém kolenì...
Hanýka to vecko dobøe vyøídila a s tlukoucím srdéèkem
vystupovala pak po døevìných schodech v døeváèkách
do druhé tøídy. Opozdila se, protoe jí paní uèitelová dala pùl
rohlíku a hlt kávy, kterou Hanýka pila tentokrát asi po tøetí
ve svém ivotì.
Ale pøece neodolala, aby po dlouhé dobì zase jednou neskoèila na nízkou zídku, do které byly po jedné stranì zaputìny døevìné schody, a nesvezla se dolù. Zídka byla od té
nejmilejí kolní zábavy dìtské tak ohlazena, e se leskla jako
mramorová. Sklouzla se tedy zpátky dolù pøímo za dveøe první
tøídy.
Tam u se pomodlili, odøíkali násobilku do dvaceti a teï opakovali si abecedu. Hanýka za dveømi mimodìk øíkala si
s nimi, jak si to dobøe jetì pamatovala: Hùlèièka s puntíèkem
 i. Hùlèièka bez puntíèku  el. Dvì hùlèièky  en. Tøi hùlèièky
 em. Pytlíèek s tøapeèkem  y. Mìsíèek  c. Stolièka  h.
Soudeèek  o. Stála jako pøikovaná, i kdy u v klase poèali
slabikovat: Bé á  bá, be a  ba, bába; en e  ne; bane,
bábane; es e  se; nese, banese, bábanese. Stála hrdì, e
to má vecko astnì za sebou, a byla by dál nad tím ohrnovala povýenì nosík, kdyby se nebyly ozvaly kroky a nevrzly
dveøe vedoucí na dvoreèek. Rychle sebou trhla, a za ní sukénka zavlála, a bez zastávky u vybìhla do prvního patra, ale
tam se opìt zastavila.
Stály tu po celé délce cihlami dládìné chodby dvì øady
døevákù. Dívèí ta obuv byla srovnána vlevo, chlapèí vpravo
a uprostøed ponechána iroká pìina pro chodce. Nad tím
poøádkem bdìl kadý uèitel se eleznou pøísností, a kdo
se opováil tento vzorný poøádek poruit, byl krutì potrestán.

Martin Klika, který byl dopaden, jak tìmi døevìnými páry neuctivì míchá, jak pøenáí vdy jeden døevák chlapèí k dívèímu
a dìlá tak páry nerovné, byl dokonce veøejnì na radnici bit,
stejnì, jako by byl oheò u stodol zakládal anebo vlaovièky
spíchl. Hanýka se pamatovala, jaký zmatek a kraval vdycky po vyuèování otøásal kolou, kdy døeváky byly pomíchány
a nestály na svých místech... Opatrnì sezula proto døeváèky,
pozornì postavila je na konec dívèí øady a ve vlnìných punèokách cupala ke dveøím. Zatajila dech a naslouchala chvíli. Myslila, e se ve tøídì modlí, ale teï rozeznala, e u jsou
tam po modlitbì a e øíkají sborem násobilku, ba e u jsou
skoro hotovi. Osmkrát deset je osmdesát, devìtkrát jedna je
devìt, devìtkrát dvì je osmnáct, devìtkrát tøi je..., tu zmaèkla
rychle kliku a vklouzla dovnitø, aby tam byla døív, ne doøíkají.
Ovanula ji hned na prahu opìt nezvyklá vùnì kolní svìtnice a pøivítal ji u od loòska známý její obraz. Na èerné tabuli
bìlal se krasopisnì napsaný pøedpis, nad tabulí visel èerný
køí a vedle nìho za sklem ve zlatém rámci na modré pùdì
zlatý relief císaøe pána Ferdinanda Dobrotivého. Na zdi spatøila také za sklem nejlepí pøedpis, potom zlatou i èernou knihu, vpøedu v lavicích jeaté hlavy klukù a za nimi zapletené
a jakoby ulízané hlavièky dìvèátek. Pouze pan uèitel Èejka
tu scházel a místo nìho stál na stupínku nový uèitelský mládenec. Hned jak otevøela, zaletìl jeho zrak ke dveøím a pøísnì
ji zmìøil.
kola není pastva a tøída není holubník, spustil pøísnì, jak
doøíkali násobilku, kdo pøijde pozdì, bude první hodinu celou stát na místì hanby.
Hanýka se zamraèila, ale poslunì la asi se tøemi jetì
høíníky ke zdi pod obrázek osla, který tam visel. Nevìdìla
ostatnì opravdu, kam by se posadila, a nevìdìl to ani pan

uèitel. Musila èekat, a nìkterý kluk nebo dívka nebudou umìt
anebo budou zlobit a vystøídají ji a ona si pùjde sednout pak
na jejich místo.
Kdopak vèera øezali døíví? optal se teï pan uèitel. Klika
s Pálusem vyskoèili se svých míst jako ídla. Tak, dnes pùjdou dalí dva.  A kdopak vèera nosili døíví?
Zase vstaly dvì ákynì a pan uèitel po øadì poslal dvì jiné,
aby dole paní uèitelovì pomohly v kuchyni, a a kluci naøeou
a nasekají z ohromných bukových polen pìkné tìpiny, aby
je nanesly ke kamnùm do tøíd. Jako vichni v Klenèí, míval
i pan uèitel konì, starého, rozumného a velice trpìlivého imla, kterého chlapci krmili, èesali, se kterým jezdili nejradìji
formanùm na zápøeky, a mezi nejcitlivìjí tresty patøil zákaz
nejezdit se imlem. To, co kola a pan uèitel potøebovali, to
obstaraly ochotnì a s nadením dìti.
Stokrát víc se jim líbilo zvonit, ministrovat, umýt panu uèitelovi jeho pokojíèek, vyletit mu kanony ne sedìt tie jako
pøibitý v lavici a dávat pozor na poèetní pøíklady, které jim nový
pan uèitel dával z hlavy rozlutit. Komu se nepodaøilo takový
oøíek rozlousknout, ten musil jít k tabuli a pomocí køídy pokusit se o to písemnì, a to konèívalo pravidelnì patnì. Dokud
sedìl ák v lavici, to jetì stále cítil pevnou pùdu pod nohama a kynula mu nadìje na monou záchranu. Bylo lze mu
napovìdìt, mohl si odpovìï z poèetnice potajmu pøeèíst,
i metle mohl se uhnout nalevo, napravo, kupøedu, dozadu, ba
i dolù pod lavici, podle toho, jak nebezpeèí toho ádalo. Ale
ach, u tabule! Tam je kadý vydán metle na milost i nemilost.
Tam u opravdu nezbývalo ne vzít rozum do hrsti, sebrat
se a buï vyhrát nad køídou, tabulí a úkolem, anebo prohrát
v tom boji a trpìlivì nést váleènou pokutu. Proto kadý sahal
na bílou køídu, jako by to byl øeavý uhlík, ruèièka se chvìla

a pøed nosíkem èernala se mu nejen tabule na rozkroèeném
stojanu, ale vùbec se mu v oèích zatmìlo a jen ohnivá kola
a mitky se pøed ním jako jiskry míhaly.
Hanýka Králová se slamìnou monou a uèením na ruce
stála pod obrázkem osla tie jako oukropec, ale oukama
støíhala i oèka jí v hlavì jen hrála, jak napjatì poslouchala.
Panáèku, to byly zcela jiné poèty letos ne jetì vloni za pana
uèitele Èejky. To u nebylo jenom poèítat, kolik je jedna
a jedna, adicí, subtrakcí, multiplikací i protivné divisí zmizelo
kamsi, a nový pan uèitel vypravuje tu samé pøíbìhy, jeden
zajímavìjí ne druhý.
Chlapec el do lesa na houby, poèíná nevinnì pan uèitel,
kadou minutu nael jednoho klouzka a kadé dvì minuty
høiba.
Safra, ten mìl tìstí! myslí si hoi.
Kdepak asi hledal, kdepak tak rostou, la bych tam taky,
myslí si dívky, ale nemyslí si pan uèitel a pokraèuje: celou
hodinu chodil lesem a pak se vrátil.
To ho asi doma pochválili, myslí si Králová a èeká, jak pan
uèitel poví, jakou mìla máma radost z hub, jak je hned krájela, na prkýnko rovnala, suila i omáèku z nich vaøila.
Kolik mìl ten hoch v koíku klouzkù a kolik høíbkù? padla
najednou z úst pana uèitele pøísná otázka a vecko to pokazila. Pìkný obrázek se rozplynul a zbyl z nìho karedý poèetní úkol.
To je vyloený podvod, uvauje Hanýka, vdy z toho èouhá jako ídlo z pytle i to adicí i multiplikací Èejkovo, a hoøkost
zklamání zaplavuje její dìtské srdéèko.
Tak vy, pasáci a pasaèky, obrací se pan uèitel náhle
k ostrùvku, na kterém stojí Hanýka, zdalipak se vám s tìmi
ohníèky nevykouøilo také vecko vìdìní a umìní z hlavy? Dejte

bedlivý pozor! Jeden pohùnek pase dobytek tøem hospodáøùm.
Ach je! Ten zkusí! litují ho hned dìti.
Ale zato na Martina se má dobøe, odhadují v duchu, od
kadého nìco dostane.
Ale není èasu rozvinout vlastní mylenky a nápady. Pan uèitel u pokraèuje: Jednoho dne první hospodáø pustil mu
do stáda dvanáct kusù, druhý jen pùl tolik a tøetí koneènì jen
tøetí díl toho, co první. Kolik kusù toho dne pásl?°`
Na ostrùvku nastalo utiení veliké. Dìti sklopily hlavièky, jako
by tìká starost na nì dolehla, a mimovolnì pøitlaèily se úeji
k sobì.
Hlaste se, kdo to víte! povzbuzuje je pan uèitel a vechny
cítí v týlu, jak se na nì upírají jeho ostré oèi, ale ani jedna ruèièka neodvauje se vztyèiti nad hlavu a radostnì zamlíti prstíky na znamení, e to ví, e poví, kolik tìch kusù bylo...
Tak tøeba ty, ukl náhle pan uèitel prstem Hanýku
do hlavièky. Vybral si právì tu dívenku, které zde ve kole dosud nespatøil a která mu byla nápadnou u zevnìjkem. Mìla na sobì dnes vecko polosváteèní, i erku èervenou jako
oheò, i soukenný kabátek modravé barvy, i èerný, v cípech
kvìtovaný átek na hlavì vkusnì na babku uvázaný. Ale pod
tím pìkným átkem v hlavì se jí to vecko pletlo a skákalo
páté pøes deváté. Roztìkané mylenky za tu hodinku, co tu
byla, nemohly si zvyknouti na tuhou kázeò kolní a soustøediti
se na daném úkolu poèetním.
Zardìla se v rozpacích, tváøièku jako mák zdvihla k panu uèiteli a pøekvapenì upøela na nìho svoje jiskrná oèka.
Tak opakuj pøíklad, poruèil jí klidnì, ale na tøídu, která vìdìla, e má teï pokoj na chvíli, a rozbzuèela se jako úl, prud-

ce se rozkøikl jediným slovíèkem ticho, sáhl pøitom po metle
a pohrozil jí do lavic, a zahvízdala vzduchem.
Byl jednou jeden pohùnek, a ten pásl tøem sedlákùm dobytek. Jeden mu vyhánìl dvanáct kusù, druhý , tu se Králová
zarazila a pøemýlela.
Druhý polovic toho, trpìlivì jí pomáhal uèitel nehledì na ni,
ale na øady dìtí v lavicích, kde u to zase ustilo a umìlo
jako vìtøík v korunách stromù.
Ticho, rozkøikl se Jindøich po druhé, udeøil metlou
o stoleèek a u ji z ruky nepustil. Únava a rozladìní zøejmì
se ho zmocòovalo.
A ten tøetí? optal se u nevrle.
A ten tøetí sedlák vyhánìl , rozjela se Hanýka, ale zas
se odmlèela.
Tøetinu! rychle a prudce dodal uèitel a poruèil: Tak povìz,
kolik tìch kusù mìl?
Ve tøídì vzadu cosi plesklo a kdosi bolestnì vykøikl.
Martin Klika tam vyal øízný pohlavek svému sousedu Tomi Smolíkovic za to, e se snail Hanýce napovìdìt, e mìl
obì dlanì do trubky svinuté u samých úst a eptal do nich
ze vech sil, a se mu ui hýbaly: Osmnáct! Osmnáct!
Osle, pásl jich dváadvacet, øekl mu pøitom Martínek
se zlostným opovrením, chtìl jetì nìco dodat, ale jako archandìl s plamenným meèem stál tu u pan uèitel s napøaenou
metlou. Klika chtìl se rychle potopit pod lavici k zapráené
podlaze, vtom u cítil, jak pevná ruka drí mu límec erkového
kabátu a táhne ho a jetì dva kluky pøed ním z lavice ven.
Zaplacená kùe, volal pan uèitel své oblíbené slovíèko
v kadém rozèilení a pohnutí mysli, vak já to skotáctví z tebe
vyenu, a ohýbal si Martínka pøeskoleno.

Hanýka dívala se na to, ale nedivila se. To patøilo i za Èejky ke vedním zjevùm. Je to baba, myslila si, hledíc
na Smolíka, breèí tam v lavici kvùli pohlavku. To je Klika jiný
hrdina. Hle, co mu jich sází pan uèitel, a ani necekne. Chybuje Hanýka, e myslí na ty dva soupeøe a nemyslí na svùj
úkol...
Tak co? Jak dlouho to bude trvat? obrací se k ní náhle uèitel a oèi mu zle svítí. Tak si vezmi køídu a pi! poruèí náhle.
Ta tam je vecka jeho trpìlivost, vechen jeho rozváný klid.
Nestùj jako døevo a napi dvanáct, rozkøikl se. Boe! Jakpak se píe dvanáct? A kam to mám napsat na té velké tabuli, aby to bylo dobøe? Nahoru? Nebo doprostøed?
Bude to? zabouøilo jí u samého ucha, a nataená u ruka
leknutím jí klesla.
Ona nedovede napsat dvanáct! A to si pøijde sednout
do druhé tøídy!
Také Hanýce zaplála teï oèka. Vak sem nechtìla! Vìdìla, co ji èeká! Ale musila poslechnout! Èelíèko se jí svratilo a tváø se vzdorné zamraèila. Jindøich se toho viml. Ztlumil hlas a poruèil tvrdì
Napi jednotku.
ákynì rukou ani nepohnula.
Tak, ty ke vemu chce jetì vzdorovat? a u dopadla
metla jednou, po druhé  ale na tøetí ránu u Hanýka neèekala. Pratila køídou o stupínek, mrtnì jako jetìrka skoèila
po tace, a ne se pan uèitel z pøekvapení vzpamatoval, u
mihla se ve dveøích její èervená erèièka.
Utekla!
Jak se jmenuje ta ákynì? optal se pan uèitel hlasem jetì niím a sahal po nìjaké knize na stoleèku.

Králová! Hanýka Králová! jako jednìmi ústy hned odpovídala tøída a s ustrnutím dívala se na èernou knihu, ve které
bílé prsty pana uèitele pøevracely tuhé listy. Nejstranìjí trest
stihne Hanýku! Pøijde do èerné knihy a o zkouce její jméno
bude èteno veøejnì, jako nejdarebnìjí ákynì...
Hanýka utíká pøímo domù, jako by jí paty hoøely. V jedné
ruce drí døeváèky, ve druhé taku, ve které rachotí pouzdro
a bøidlová tabulka ve døevìném rámci. U sebìhla se schodù,
u sahá po tìkých dveøích v pøízemí, kdy ty náhle se pøed ní
samy otevøely a Králová vletìla pøímo do náruèí  páteru
Fastrovi. Leknutím a slabì vykøikla, chtìla se uhnout, protáhnout se dveømi ven  u spatøila sochu sv. Jana Nepomuckého pøed kolou, bílou silnici, radnici, Johánesovic hospodu, jenom skok jetì a octne se na svobodì. Ranní slunéèko
mdle tam hoøí, pozlacuje celý ten obrázek, který Hanýka
ze dveøí vidí, ale marnì se trhá a vzpírá, jako lapené ptáèe
ínìné oko, tak pevnì drí ji Fastrova ruka.
Kampak tak letí jako splaená? optal se jí pøísnì knìz.
Musím domù!
A to se musí hnát, div mì neporazí? Copak se stalo
doma?
Já nevím.
Tak utíkej, ale rozumnì, nebo se jetì nìkde zabije.
Hanýka rychle políbila ruku, která ji a dosud svírala,
a vyklouzla ze dveøí. Faster se jetì za ní ohlédl a myslil si:
Copak se u Králù asi pøihodilo, e si pro Hanýku vzkázali...
Za chvíli ve tøídì se vecko vysvìtlilo. Kaplan zadrel ruku
rozhnìvanému uèiteli, vyloil, èí Hanýka je, a slíbil mu závaznì, e ho odprosí a jistì i její otec nebo matka e pøijdou dítì
omluvit.

Hanýka s kopeèku kolem sv. Jana sebìhla jetì plným
tryskem, ale kdy potom se silnice spatøila domovo, pìkné
bílé stavení se títem, klenutá vrata a otevøená dvíøka v nich,
nevìdouc ani, povolila v bìhu. Táta! Copak mi øekne táta?
napadlo jí a do noièek hned jako by olova nalil, u se tak
lehce nezdvihaly, ani se tak rychle nemihaly. Táta se jistì
bude vadit, odpovídá jí svìdomí. Moná, e není doma, snad
jel zapøahat, snad je v kovárnì konì kovat, snad oøe jetì
pod Zásouèinou, ba jistì není doma. Ulevilo se jí, ale èím
blíe má domù, tím jde pomaleji a po záspi u se dokonce
krade po pièkách jako zlodìj a poslouchá, neuslyí-li otce
ve svìtnici mluvit. Ticho je tam, to jistì matka je sama doma.
Marjánku poslala nìkam s Pepkou na hyjtu a teï na obìd
chystá, brambory asi krábe, moná také, e mouku zadìlává, Hanýka jí pomùe, práce hned se chopí, do ohnì za matku
skoèí, jenom kdy nebude musit zpátky do koly.
Smìle zmaèkla kliku, dokoøán otevøela dveøe a zùstala
na prahu stát leknutím jako zkamenìlá. Za stolem hle  sedí
otec, cep má mezi koleny, ídlo a øemínek v ruce, spravuje
oití...
Jak vrzla klika, pozdvihl hlavu a upøel oèi na dveøe. Hanýce chce se obrátit ve dveøích, ale nemùe. Otcovy oèi ji drí
jetì pevnìji ne pøed chvílí Fastrova ruka. Stojí proto jako
spoutána a nehýbá se.
To u je po kole? optal se otec a pøestal píchat ídlem
do tvrdé kùe.
Není, odpovìdìla Hanýka bojácnì. Tak copak to, e u
jsi pøila? Utekla jsem.
Proèpak? a Král za stolem vstal; zvedl se vánì, tváø mu
zpøísnìla, jako by ztuhla, oboèí se najeilo a hlas znìl ledovì,

jenom oèi Hanýku jako by provrtávaly, jistì jí do due vidí,
obelhat je nelze.
Pan uèitel mì bil. Nadarmo jistì ne.
Neumìla jsem napsat dvanáct.
Proto té nebil. Mluv pravdu! otcùv hlas o tón se zvýil a o
poznání zesílil.
Trucovala jsem, kajícnì vyznává høínice.
Aha! raduje se z vyznání pøísný soudce a hned se staví
na stranu koly: Tos, milá dceruko, zaslouila, to se jenom
ve dveøích hned obra, zpátky utíkej, pana uèitele odpros a já
sám se ho optám, odprosila-lis.
Pod Hanýkou zatøásla se kolínka. Ta hanba! Ten smích, a
se vrátí do koly...! Martínek Klika mihl se jí pøed oèima, jak
se jí bude posmívat, oplatí jí, co ona mu tenkrát pùjèila, kdy
jeho otec loni pøivedl ho na provázku násilím do koly...
Táto, prosím vás, nenute mì do koly, dala se najednou
do pláèe, klesla pøed otcem na zem a sepjala ruèièky, já
umím chovat dìti, pást i poklízet dobytek,
mlátit, hrabat, ale neumím poèítat. Vecko poruète, ráda
udìlám, jen do koly mì nenute.
Král náhle odvrátil hlavu od dítìte, zahledìl se kamsi
do okna a hlasem docela zmìnìným, tichým a mírným povídal: Vstaò, dceruko, hned vstaò s té zemì, a nic se neboj,
nic se ti nestane, vím, e za to nemùe, pùjdeme spolu
do koly, a u se ohlíí po sváteèním kabátì a u volá nahoru na pùdu, kde Králová poèísá len, aby dala pozor, e jde
pryè.
Vede Hanýku za ruku a nemluví, nemùe. Svìdomí mu
nedá. Høeil jsi na tom dítìti. Je tvá nejstarí a zapøahá ji
do díla od útlého mládí! Jaké ona má dìtství! Napøed dìlala
chùvu, teï dìlá ti pohùnka a práci pohùnèí. Pochlapèila se.

Pase, vodí u pluhu a popohání konì, dovede je zapøáhnout,
umí býka pustit, ale neumí napsat dvanáct! Není to høích? Není
ti hanba?
Vìru, e ta cesta byla tìí otci ne Hanýce. Ta se ho drela køeèovitì za ruku, a kdy zase stoupala po schodech
vzhùru ke druhé tøídì, tlouklo jí srdíèko a øíkala si: Tátu teï
musím poslechnout, ale budu-li ve kole zase bita, uteku zas.
U vak nikdy neutekla. Naopak, nebylo horlivìjí
a nadenìjí kolaèky nad Hanýku Královou. Nauèila se brzy
dokonale poèítat, aè to právì její koníèek nebyl, ale ve kole
nemìli stále poèty, také mìli ètení a pøi nìm se pan uèitel rozpovídal tak, e i ti nejnezbednìjí kluci sedìli jako pøimraeni, ticho v tøídì jako v kostele, vem, uèiteli i ákùm, hoøely
tváøe a záøily oèi, a kolou kráèely záøné postavy naich dìjin, poèínaje praotcem Èechem; jindy pohádkový svìt otevøel
se pøed nimi se vemi divy a zázraky, princové a princezny
zakleté, rytíøi, draci, èarodìjové naplnili kolu úasem, strachem i radostí; houslièky ozvaly se jako ivé v rukou pana
uèitele, nìkdy se zasmály vesele, nìkdy smutnì zaplakaly
a podmaòovaly si dìtská srdce mahem, ale nejvíce srdéèko Hanýèino..
Jetì! Jetì! chtìlo se jí zvolat po kadé, kdy ztichl spoleèný zpìv a pan uèitel nìkolikrát nakonec pøejel struny smyècem. A ty housle také ji sblíily s panem uèitelem, který si poèal
z hochù i dívek vybírat nadané zpìváèky. Chodil za zpìvu
po tøídì sem a tam a bystøe naslouchal; pojednou naklonil
ke Králové svoji vlasatou hlavu a nepøestávaje hrát poèal
se radostnì usmívat. Hanýka vidìla, e pan uèitel naslouchá, vypjala se do výe, hlavièku pozdvihla, houslièky jí znìly
u samého ucha tak sladce, a jí srdéèko radostí pøetéká, radost stoupá vý a do hrdélka a Hanýka zpívá. Jaktìivo se jí

tak pìknì nezpívalo ani doma, ani na pastvì. Dìti zpívají píseò o Adamovi a Evì:
el jest Pán Bùh, el do ráje, Adam za ním poklekaje,
zpívají jednohlasnì, mohutným sborem, ale pan uèitel slyí
z toho jediný hlásek, který zní èistì jako støíbro, splývá
se strunou na houslích tak, e není k rozeznání, co zpívají housle a co Hanýka...
Tenkrát ji pan uèitel po prvé pohladil, pochválil, mezi své
vyvolené pøijal a pro ten její hlásek mnoho jí prominul. Pouze
jednoho áka mìl jetì tak rád, a to byl Martin Klika. Hlas
jeho sice nestál za nic, pøeskakoval mu nìjak, take nemohl
zpívat ani soprán, ani alt, ale zato v dìtské kapele, kterou si
Jindøich zøídil, vyvádìl pravé divy. Noty snad ani neznal, ale
staèilo pøehrát mu nìco, poslechnout si písnièku nebo pochod, a zahrál to na své skøipky, ba, nemìl-li jich po ruce,
napulil ústa a zahvízdal to bezvadnì. 
Dìti pomalu zvykly si na kolu i na tuhou kázeò kolní, nebo pøíroda venku èím dál tím ménì je lákala.
Stromy v sadech u stály oèesány do hola, sem tam nael
se jetì leda oøech ve spadalém, plesnivém listí, s polí svezeny brambory, øepa-vodnice, ba i zelné koály s tuøínem,
celý kraj lidé takøka do naha obrali, svlékli, èerná zemì vude drala se na povrch, luka edala se jako popel, studený vítr
s detìm zahnal kdekoho pod støechu a vichni si pøáli, u
aby se pøistìhovala zima, sníh aby napadl alespoò na loket
vysoko, smutnou, tmavou barvu polí. i lesù aby pøevlékl
do èisté bìle, cesty aby ztvrdly, a kdy ptáèkové nezpívají, aby
se rozezvuèely zvoneèky a rolnièky na koních pøed sanìmi.
Mìsíc listopad kráèel chodskou zemí. Cosi tìkého, ospalého leelo ve vzduchu, unavenì, jakoby choré krèily se stromy

podél cest, po rybníèku na námìstí za kostelem v chumáèi
jako ostrùvek plavalo luté listí, sfoukané sem s topolù a lip,
lidé krèili se a balili do teplých atù, dobytek zjeil srst, od úst
jako kouø táhly se bìlavé páry dechu, pøíroda celá jako by
hnila, chøadla a vadla pøed lezavou zimou. To je to smutné
umírání kraje, pomalé, vleklé, a proto tak strané. Kadý den
je kratí, kadá noc zato delí, studenìjí, svìtla a tepla v té
dobì ubývá a tmy i zimy valem pøibývá. Ptáci jako by hrùzou
onìmìli a jen èerné vrány pøíernì krákorají ze edých, vlhkých mlh. Smrt pøírody  zima neúprosnì se blíí. Vichni vìdí,
e pøijít musí, touí u po ní, ba tìí se na ni. Jako nad nemocným øíkají: U aby se Pán Bùh nad ním smiloval a trápení mu
ukrátil, u aby si ho Pán Bùh vzal, tak i teï v tom blátivém,
sychravém podzimu volají: U aby ta zima pøila! U aby sníh
napadl a umrzlo!
Tak minula památka Duièek, klencká pou i posvícení
a svátek sv. Martina se blíí. Ten svìtec boí pøi jídívá k nám
pravidelnì na imlu, a proto oèi vech touebnì k nìmu hledí. Vìøí, e svatý patron ani letos nezklame svoji vìrnou osadu, nebo právì nastává nová ètvrt mìsíce. Poroste mìsíc,
poroste i zima. A skuteènì, tøi dny pøed poutí mlha se zvedla
nad lesy, edivé mraky po nebi trhaly se na kusy, vítr poèal
foukat od Sibiøe, do rána uhodil první mráz, a to tak ostrý, e
nadobro zakoval celý mìlký rybníèek nad kostelem.
Vechno teï po ránu jako by se zaradovalo a prohlédlo.
Podkubané husy zvykem vedeny vyly si ze ivností ven,
husopas u je nehonil do stáda, doma jen zbyteènì hospodynì obtìovaly, do domu lezly a vecko zneèistily, vadily
se na nì, a tak se pravidelnì hned, jak je z chlívù pustily
a pokrmily, vystìhovaly sem na námìstí. ly dnes skrèené,

jakoby zjeené nejen tím mrazem, ale i strachem a hrùzou,
jak noe v tìchto dnech øádily v jejich øadách. Pospíchaly proto
od vrat a dvíøek a známou cestou capaly v øadách k rybníèku.
Vecky mìly k snídaní lnìné palièky s otrubami, a to je
ve volátkách dusí, rychle se to musí zapít.
Ale jaké pøekvapení na nì èeká!
Vidí vodu a pøece do ní nemohou. Ztvrdla ta voda tak, e
nohy jim po ní klouou a tvrdé zobáky bubnují na jejím povrchu.
Tatatata!  Co je to? Co je to? køièí letoní husièky, které
si pospíily a první dostaly se k rybníèku. Copak?  Copak?
ptá se starostlivì starý houser kolébající se za nimi.
Achachacha!  Achachacha! smìjí se u husí matky zvedajíce zvìdavé krky do výe.
Voda ztvrdla!  Voda zmrzla! zní to u od stáda ke stádu.
Co dìlat?  Co dìlat? ptají se sípavì husky, které trýzní
ízeò.
Poèkat!  Poèkat! rozkazuje houser a sám hned zádumèivì staví se na jednu nohu, hlavu skrývá pod køíd lem,
dávaje tak ostatním dobrý pøíklad.
Se sekerou na rameni od kostela u sem spìchá Martínkùv
otec sedlák Klika, který tu má schovanou rybí
násadu, asi dvì kopy hladkých kapøíkù, koupených u
na jaøe; èeká, a pøed vánoci vyloví svùj rybník na dírech, e
si je tam vpustí. O ty kapøíky mu bìí, a aby se mu neudusili,
proto seká v ledu velikou okenici. Stojí na hrázi a prosekává
led u samého kraje.
Taktaktak!  Taktaktaktak! chválí Kliku hlasitì husy. Kute, vy neøádný dobytku, okøikuje je hospodáø, vám k vùli bych
ani rány nedal, ale o ryby mi jde.

Ale husy, sotvae Klika odeel, u se cpou do okenice, pijí,
jako by se opít chtìly, koupají se, køídly tøepou, køièí a radují
se...
Neradují se ovem samy.
Za husami ze vech ivností vycházejí teï k osmé hodinì
dìti.
I je matky vyhánìjí, aby nepøekáely, kdy mají pøed posvícením plné ruce práce. Svìtnice nutno vybílit, postele pøevlíct,
mouku do tepla snést, aby se prohøála a potom v tìstì kynula, koøení, mazání i sypání na koláèe pøipravit, jdìte, jdìte u
do té koly, nutí hned po snídaní zvlátì kluky, kteøí se okounìjí
a rádi by zùstali doma, kde u to poèíná posvícensky vonìt!
Ale i ven je to dnes táhne. Hle, jak mìsteèko do rána zkrásnìlo! Na oknech svítí se ledové kvìty a vecko venku, stromy
i støechy, jako by slabì a jemnì pocukroval. Sotva nosík ven
vystrèili, rozkýchali se, jako by ke køenu èichli...
Chlapci, rybník zamrz, letí po Klenèí novina a místo ke kole
míøí sem hoi se vech stran.
Na hrázi u jich stojí, pøelapuje a podupává v døeváèkách
sluné klubíèko, které stále roste.
Unese nebo neunese? tak zní otázka a dychtivé zraky hledí
na èistý, prùhledný led, hledí i na vysekanou okenici a rozumují:
Je na dva prsty silný, ten u udrí.
,,Neudrí, prolomí se a zkoupáme se.
Hoïme tam kámen.
Kámen jen se mihne, udeøí a odrazí se od tvrdého ledu, a
to zazvoní, a letí pøes celý rybník k protìjímu konci. Led zkouku sice vydrel, ale hoi pøelapují dál na hrázi, nevìøí ledu
a bojují v dui tìký boj; mají se toho odváit, rozject se, vykoupat se a dostat pak doma prutem nasekáno, nebo

se pøemoct, obrátit se od toho pokuení a jít dál svou cestou
do koly? Co dìlat?
Puste! Na stranu! ozval se vtom velitelský chlapecký hlásek. Vichni ho znají, aha, radují se, to Klika, Martin Klika
se neudrí a odváí se na rybník. Rozstupují se hned na dvì
strany a ulièkou dívají se na Martínka, jak shodil s ramene koenou taku s uèením, jak si naplivl do ruèek, jako velcí dìlají
pøed kadou tìkou prací, kabátek si zapjal, beranièku pevnìji pøitiskl na vlasatou hlavu a u se rozbìhl... Døeváèky klapou o tvrdou zemi, tøi ètyøi prudké skoky, na rybníèku to zapraskalo, voda v okenici vyplíchla a rozvlnila se, led
se prohýbá, ale Martínek, ruce roztaené, vzpøímený jede
po rybníce jako ipka k protìjímu bøehu. Na èistém a jako
sklo hladkém ledu zùstávají bìlavé pruhy od okovaných døevákù a popraskaným ledem vemi smìry dere se voda
na povrch. Martin pøejel, ale ádný neodvauje se ani teï
pustiti se za ním. A Klika sám nazpìt k nim nejede pøes rybník, ale bìí po hrázi a volá: Jednoho udrí, ale pode vemi
by se prolomil, nekame si klouzaèku a poèkejme do zítøka.
Kluci, máte jít hned do koly! ozval se náhle za nimi hlásek jako zvonek. Vichni se ohlíí a vidí Hanýku Královic stát
u kostela, ruèièky drí pod fìrtoukem a volá z plna hrdla:
Máte jít, a hned!
Kdo porouèí? smìle za vecky optal se Klika. Sám pan
uèitel, zní odpovìï.
Vemi to trhlo a oèi vech upøely se na vì, kde oprýskaná
ruèièka hodin ukazuje pomalu u na pùl devátou.
Je to moné, aby to tak uteklo? diví se vichni
a horempádem enou se ke kole.
Tam prochází se tøídou pan uèitel Jindøich jako mrak, vratí èelo
a pøemýlí o trestech. To abych se se kolou stìhoval za áky,

napøed na pastvu, teï na klouzaèky, z jara do lesa a v létì snad
na louky a pole, zlobil se v duchu nad tím nepoøádkem.
Kadý, kdo pøijde pozdì do koly, pùjde i pozdì ze koly,
prohlásil slavnostnì jako zákon, proti nìmu není odvolání,
a u psal do rohu tabule jména a sue k nim poznamenal: Ti
zùstanou zde po kole.
Zase taková neslýchaná novota! Èejka kadému, kdo pøiel po modlitbì, vysadil metlou jednu na ruku a vìc byla zkrátka odbyta, a ten nový uèitel opovauje se starý poøádek ruit
a zavádìt takové neslýchané tresty. Martin Klika sedìl
na svém místì celý nesvùj. Jeho jméno bìlalo se na èerné
tabuli na prvém místì. Snad pan uèitel zapomene, snad jenom straí, snad jim to odpustí. Ale to jsou samé snady, co
kdy neodpustí a nezapomene?
A tak v té nejistotì línì utíká èas a blíí se poledne. Slote
své vìci, porouèí koneènì pan uèitel a Klika první hází
do koené taky tabulku, pouzdro, èítanku, a u ji chce zapnout na pøezku, u se raduje: zapomnìl! zapomnìl!, kdy
náhle celý zkoprnìl leknutím. Ti, co jsou na tabuli napsáni,
zùstanou zde po kole a opíí si nìco, povídá klidnì pan
uèitel a poèíná se modlit.
Utecme, radí Martin svému okolí, ale i to lze tìko provést. Pan uèitel poutí dìti po lavicích a neproklouzne mu ani
noha, takový elezný poøádek si zavedl ve vem.
A nejvíce ze veho zlobí Kliku ta ába Královic, která jetì
ve dveøích se ohlíí a se kodolibým úsmìvem strouhá Martínkovi na prstíèku mrkvièku.
Kdyby vzal pan uèitel do ruky alespoò housle a øekl: Odbudeme si hodinu, pøehrajeme, co jsem vám uloil, a dnes u
na hodinu nemusíte pøijít, Klika byl by spokojen, nik by neøíkal, ale to pana uèitele jistì ani nenapadne.

Jako vzdalující se bouøe utichají na døevìných schodech kroky posledních áèkù a kolou rozkládá se dusné, nevlídné ticho. Kadý mi krasopisnì napíe desetkrát na tabulku, porouèí náhle pan uèitel, bere køídu do ruky a u píe na tabuli
svým krásným písmem Komenského moudrost: Chce-li míti
synka vola, hleï, a jemu smrdí kola, a doma to dáte i s
tabulkou pøeèíst a podepsat otci, dodává jetì pan uèitel a u
sám také usedá si k nìjakému psaní za stoleèek.
Do kyselého jablíèka nutno kousnout. Pokoláci vytahují
z rancù na svìtlo boí znovu bøidlicové tabulky, otvírají pouzdra a u kaménky vrzají, jak si linují øádky, aby to rovnì napsali.
Nebo to vìdìli, nebude-li se to panu uèiteli líbit, klidnì to smae mokrým hadrem, kterým utírají velkou døevìnou tabuli,
a sue øekne: Napi to znovu a lépe!
Pan uèitel za stoleèkem také linuje, perem a inkoustem, a
to skøípe, vytahuje na tvrdém papíru husté linky a píe do nich
èerné hlavièky not s noièkami. Celý se ponoøuje do té práce, mraèí se pøitom a zapomíná na vecko, na chlapce,
na trest, na jídlo, ba u i poledne na vìi odzvonili, ákùm kruèí
hlady v bøie, a on se nezvedne a neøekne: U jste hotovi?
Tak bìte domù a pamatujte si to! Ale stále sedí jen a sedí.
Pero jako splaené skáèe mu po papíru, oèi mu svítí, nohou
si do taktu podupává, jistì opisuje anebo dokonce sám skládá nìjaký tajry nebo polku na posvícení pro muzikanty.
Vtom ozvaly se na schodech kroky, tìké a kvapné. Nìkdo
sem jde, blíí se po chodbì ke tøídì, u bere za kliku, dveøe
se rozletìly a je slyet prudké, pánovité: Martine, hned
se seber a pojil se mnou domù!
To starý Klika pøiel si pro syna. Pana uèitele jako by nevidìl, ani nepozdravil, èepici s hlavy nesmekl, dýmku z úst ne-

vyndal, na dveøe nezaklepal a jen tak divoce se rozkøikl. Jako
kdy ho píchne, vyskoèil uèitel a optal se Kdopak jste?
Já jsem Klika, divoký Klika mi øíkají, abyste vìdìl. Aha,
to jste vy, nemohl jsem vás hned poznat, mírnìji mluví Jindøich a jde nenadálému hostu vstøíc; vá hoch se toulá, pøichází pozdì do koly, i pøi vyuèování je velice tìkavý
a nepozorný, musil jsem ho potrestat, má veliké nadání, zvlátì k hudbì, mohl by z nìho být výborný ák, ale 
Martine, seber se a pojil domù, vpadl uèiteli do øeèi otec.
Oho, a já dovolím, vzpøímil se teï i uèitel. Chlapec je mùj.
Doma je vá, ale ve kole je mùj. Mì musí poslechnout.
Doma, ve kole vak mne.
Na to se podíváme. Martine, porouèím, seber se a pojï
domù. Smáli by se nám, Fástr e dal zavøít tátu a uèitel e
zavírá syna.
Martin byl jako mezi dvìma ohni. Bude zle, pùjde-li, a hùø,
zùstane-li sedìt. Uteèe-li, rozhnìvá pana uèitele, kterého pøece jen má rád a který ho uèí hrát na housle, nepùjde-li  ach,
otec jistì po nìm skoèí, ne, radìji. pùjde  a u se sbírá
a ostatní kluci jako na povel s ním.
Uèitel Jindøich stojí a straná zlost i lítost zalévá jeho citlivé
srdce.
Varuji vás! Pøijde vám to draze! vykøikl jetì a zvedl ruku
s brkovým perem do výe jako na výstrahu, já si vánost
ve kole nikým nenechám podkopávat.
Také vy mi budete vyhroovat? Takový mladíèek? vzplál
Klika jako smolná louè. Tak abyste vìdìl, mùj Martin víckrát
tenhle práh nepøekroèí. Znám zákony. Chlapci je dvanáct let.
Nechám si ho doma, hned, jetì dnes, a housle mu rozlapu.
Sáhnout na nì nesmí, prudce, bezohlednì chrlil své hrozby
rozhnìvaný sedlák, nic nedbaje, e u stojí za ním kantor Ei-

senhut, jen slyel jeho tání a do pøízemí a pøibìhl sem, aby
nedolo k netìstí.
Kliko, pamatuj se, popadl ho za rameno a zatøásl jím, køikem se nic nevyøídí, odpros pana uèitele a já to vecko
v dobrém urovnám.
Pan uèitel Eisenhut tykal celému Klenèí, protoe celé Klenèí ijící chodilo k nìmu do koly, a kdy vylo ze koly, chodilo k nìmu na radu. On vedl pøi obci pozemkové knihy, psal
testamenty i kupní smlouvy, rozepisoval danì a pøiráky, kadý ho na slovo poslechl, pouze divoký Klika jako rozzuøený
býk nabodl i Eisenhuta: Odprosit? vzepjal se do výe, já
a odprosit? Já, Klika, nìkoho o nìco prosit? Kdybyste
se mne øemeny døeli, poddat se, nepoddám, ani vám, ani
Fastrovi.
Co sis nadrobil, to také sní, pøísnì se ozval Eisenhut, a
pojïte, pane mládenèe, urovná se to jinde, vzal za ruku Jindøicha a odvádìl si ho k obìdu.
Já vím, alovat budete, v Koutì alovat, ale alujte si, kde
chcete, svou si provedu, Martina u tu nespatøíte a na kruchtì
také ne, lál jetì vánivý sedlák dole na síni, ale kdy mu
nikdo neodmlouval, práskl dveømi a vyel na Klenèí.
Krále u znáte, dnes jste poznal Kliku, v tìch dvou sedlácích máte obrázek celého Klenèí, ba celého kraje, takoví jsou:
pracovití, etrní, dobøí, ale vznìtliví a hrdí, ve zlosti bezohlední, praví psohlavci, vykládal pøi obìdì Eisenhut svému mladému pomocníkovi, kterému u také
zlost pøecházela, usmíval se a vykládal, jak se mu zalíbila
písnièka Na rozlouèení, mý potìení a jak k ní skládal hlasy,
tak se do toho potopil, e zapomnìl na kluky, a kdyby ho nebyl ten prudký sedlák vyruil, snad by tam dosud sedìl a slyel,

jak tu zatrolenou písnièku hrajou housle, jak jim pøiznává viola
a basa.
Zatrápená muzika, usmál se pan principál, vidíte, já jsem
také sedìl u klavíru, øekl jsem enì, a pøijdete k obìdu, aby
mì zavolala, byl jsem rád, e tak dlouho nejdete, a slyím
øádit Kliku. Ale to mu pøijde draze!
A, netahejme se s ním, mávl rukou dobrácky Jindøich.
Tentokráte ho nesmíme pustit s prázdnem. Nebìí o nás,
ale o kolu. Dívali by se na nás pomalu i chalupníci pøes rameno a Klika by se chlubil, jak nám tady zahrál. Namlsali by
se a pak aby èlovìk odtud utekl. Jetì dnes to oznámím
Fastrovi, uvidíte, e mu to nedaruje.
Mezitím Klikovic Martínek sedìl doma v koutì a zarytì
se díval na hromádku tøísek. Jetì pøed hodinou to byly jeho
houslièky a ty to vecko odnesly, Otec pøibìhl domù, a jak je
spatøil, strhl je se zdi a skoèil na nì obìma nohama. Musil si
na nìèem vylít svùj ílený vztek a jeho ena byla ráda, e to
tentokrát odnesly jen housle. Také Klikovi se ulehèilo, zadíval
se na chlapce, a jak ho tak vidìl sedìt zamraèeného, usmál
se a øekl: Mlè, Martine, koupím ti nové a lepí.
IV.
Martinská pou a posvícení pøehnaly se pøes tiché mìsteèko
jako prudká bouøka jarní a, nyní se ilo ze vzpomínek na ty
slavné dny.
Volmavský faráø Krejèí kázal v kostele, ale o svatém Martinu povìdìl jen, e byl voják, a u rovnou a obìma nohama
skoèil do vysoké politiky. Vykládal udiveným posluchaèùm,
jaký vítr se zvedá na západì a táhne Evropou, e je nutno,
abychom i my v Èechách se pøipravili, vojensky pøipravili,
zaloili národní obranu, která by hájila práva i svobodu vlasti,

jak to øíkají pánové Havlíèek, Palacký i Rieger, dobøí vlastenci;
jako sv. Martin, kadý Èech aby se stal vojínem, neváhal vstoupiti pod prapor, a ho vlast a národ zavolají. Osadníci domácí
i pøespolní støíhali uima, poslouchali pozornì a vojenská krev
starých strácù hranic se v nich pomalu rozpalovala.
Kdy u se o tom v kostele káe, tak na tom musí nìco být,
znìl jednomyslný úsudek celé obce, ve které se a dosud jen
povrchnì ujímalo semeno, rozsévané hlavnì knihami
a novinami. Mladí lidé zpívali nové písnièky, deklamovali vlastenecké básnièky, staøí poslouchali, zasmáli se nìjak útrpnì,
skoro bolestnì a ivot se vlékl dál. Ale letoní pou øízla
do ivého. Vyneslo se z fary, e se tam u stolu pohádali knìí
s panem direktorem i dùchodním trhanovským kvùli robotì,
jak Faster zaatou pìstí hrozil a køièel: Robotì se umíráèkem
odzvoní, mraky u lezou na obzor a my nebudeme zvonit proti nim.
Pan direktor nechal zapøáhnout, darmo ho drel slepý faráø
Strádal, darmo krotili Fastra i Krejèího.
Já, já sám se postarám, abyste se na naem patronátì
nikdy a nikde nestal faráøem, ukal se do prsou Melichar
vstávaje od stolu jetì døív, ne pøinesli èernou kávu.
Mnì dá faru moje rodné mìsto, královské Domalice, vypjal se Faster do výe, já se vás neprosím o nìjaký Maxberg
anebo Tannaberg. Já jsem tu z lásky k panu faráøi, a kdybych
chtìl, mohu jít okamitì kaplanovat k svému bratru
do Domalic, dìkanství nás oba uiví.
Kubíèku ne, jen to ne, lámal rukama Strádal, sedící v køesle
celý zhroucený. Ostatní knìí také mlèeli, báli se ozvat, protoe sedìli na patronátních farách, brali deputátní døíví a pivo,
nikam jinam u se hýbat nemohli, a tak jenom Krejèí z Volmavy

stál vìrnì po boku Fastrovì, nebo jeho fara stála pod patronátem náboenské matice a direktor na nìho nemohl.
O tom vem rozumovali staøí. Faster si to vecko dobøe promyslil a správnì odhadl dobu, kdy má do pøipravené, rozorané a uvláèené pùdy zasít vlastenecké semínko, aby ihned vzklíèilo.
Na jaøe má ná sedlák v hlavì pole, v létì seno a slámu,
na podzim brambory a hnùj, ale v zimì zaène filosofovat, øíkával o své osadì Strádal, který ji nejlépe znal, protoe ji nejdéle ze vech faráøù  pøes ètyøicet rokù  vìrnì a svìdomitì
pásl.
Svatý Martin nezklamal vskutku svoje svìøence a pøijel mezi
nì na bílém koni. Lehký popraek snìhový leel na horách
i lesích, jako by je pocukroval, ostrý mrazík vysuil blátivé cesty,
take se sjelo plno kramáøù a selo nebývalé mnoství lidí.
Pøili sedláci koòaøi z dolejích vesnic a kadý nesl sv. Martinu voskovou svíci jako ruku tlustou, pøili nìmeètí sedláci
a selky a z Prenetu a pøinesli krouky lutého másla, aby
shoøelo ve vìèné lampì pøed oltáøem sv. Martina, z daleka
iroka pøili ebráci, usedli na vyproený vích slámy do dvou
øad pøed chrámovým vchodem, rozvázali své rány zimou
zmodralé a poèali se modlit rùenec ke cti sv. Martina. Kolem sochy sv. Jana rozloili po zemi své køehké zboí hrnèíøi
i majolikáøi, proti nim na tenkých bidélkách houpaly se boty
i støevíce domalických evcù, nad nimi k faøe v plátìných
boudách pestøily se hedvábné átky a fìrtuchy, stávkové punèochy jako krev èervené, iroké pentle i úzké tkanièky, jetì
vý ke,kostelu obléhaly dìti pernikáøské krámy plné sladkých
srdcí, pernikových koní a jiných lahùdek, pomìrnì malé místo zabíral stoleèek prostøený èistým, bílým ubrusem a na nìm
se vril pokrm duchovní: Peèírkùv Národní kalendáø

a Vlastenecký poutník, a hned proti nìmu jen tak na holých
dvíøkách, jak je vysadil ze skob, prodával starý cvokaø høebíky a hlavnì podkùvky a cvoèky do døevákù i bot. Stály tu i jiné
krámy a krámky a u vech kupovalo se i prodávalo vesele.
Zima sedìla u v týle vechnìm a pøipomínala dùtklivì, e je
to u letos poslední pou v kraji a e tudí naprosto nutno doplniti zásoby a pamatovat na vecko, i na perník do ryb, i na
dìtské hraèky, aby se to pak nemusilo pøed vánoci shánìt.
Ale jetì na jednu dùleitou událost poutní nesmíme zapomenout.
Copak to, e letos tak dlouho nejede?
Kdepak asi uvíz? podivovali se kleneètí mìané, kdy blíila se pou a enkýø Barto na vecky otázky jen kroutil hlavou a odpovídal: Ne, jetì nepøijel.
Aby se mu nebylo nìco pøitrefilo, lekali se u, být by to
mohlo, vyvádí na tom provaze divy, a bìí èlovìku mráz
po tìle.
Lekali se vak zbyteènì. V sobotu pøed posvícením zjevil
se u Králù na prahu principál míd.
U jsou tady, vypískla radostí Hanýka, která se právì vrátila z Chodova, jak tam nesla kmotøe koláèe a vyøízení, aby
jistojistì zítra pøili na posvícení.
U, dìvenko, u, usmál se míd, podávaje Králové jednu
ruku a druhou soukaje si spokojenì svoji dlouhou, principálskou kozí bradu.
I vítám vás k nám! Kdepak jste se letos tak dlouho toulali,
u jsme se tu o vás báli, nestùnìte-li nìkdo, la mu hned vstøíc
selka vesele a radostnì.
Chvála Bohu, panímaminko, vichni zdrávi jako øepa. Vrána nám pøinesla kluka a ten nám o týden popletl poøádek.

Tak chlapeèka má Kristýnka? My zase dívèièku, u tøetí,
podívejte se, ukázala na kolébku se patnì tajenou závistí.
Ona i mu èekali dìdice tentokráte jistì, ale pøila k nim zase
dìdièka.
Pánbùh poehnej, celá maminka, pokøioval hned míd
dítì, vyzdvihl je i s peøinkou z kolébky, pochoval je, pohoupal
i poceloval. To vám bude Kristýnka závidìt. Objednala si
u vrány holèièku, hloupá vrána se pøeslechla a pøinesla jí zase
kluèíèka, u pátého!
Kdy si èlovìk nemùe porouèet! povzdychla si Králová,
rozkrajujíc na stole koláè tlustì tvarohem a vestkami pomazaný a perníkem bohatì posypaný. Tak si berte, jako doma,
a jakpak? U jste tady s vozem? Nemám èasu ani oknem
se podívat, zavádìla øeè hned jinam, hledíc na Hanýku
i Marjánku, je tu stály a poslouchaly, aby jim nic neulo.
I kdepak! Vìzíme v Hoøe. Koník to nemùe do toho kopce
zmoct, tak jsem pøiel prosit 
Ale to s radostí, ani nemluvte, mu není doma, vzkázali pro
nìho, aby el hned na radnici, to víte, plné mìsteèko je kramáøù, pere se to o místa, ustaviènì aby je nìkdo rovnal. Ale
konì stojí na stání. Hoïte si cho mout tøeba na klisnu, ta to
vytáhne sama.
Jako z cukru máte koláèe, povedly se vám, jen
se rozsýpají, nezapomnìl míd pochválit selku a u
se obracel, tak pojï, Hanýko, pomùe mi, aby se mne koník nelek. Kapárek tì pozdravuje, u se na vás tìí, má nový
kabátek.
A my také, Marjánka i já máme nové aty.
Bì a nechlub se, okøikla ji hned matka, slepila dvì ètvrtky koláèe k sobì mazáním a podala je mídovi.
Pozdravujte Kristýnku, a pøijde hej tu, a se usadíte.

Zdrávi vzkazovali. To víte, e se pøijde pochlubit; vzkázala
také vám krásný pozdrav, ale já starý osel si jej nechal
od cesty.
Nic nedìlá, jako by se stalo. Tak jen u jdìte, a tam nìkde
ve voze zbyteènì nemrznou. Hanýka u jistì klisnu odvázala, pomozte jí alespoò chomout pozdvihnout, strkala ze dveøí
hovorného hosta.
Principál míd jezdil do Klenèí dvakrát v roce. Teï v zimì
zdrel se tu po kadé od pouti a do vánoc a hrával kadou
nedìli a svátek v nové hospodì u Bartoù loutkové divadlo,
ba èasto i vedního dne, kdy si toho pøálo panstvo. To se sjeli
pak vichni vrchnostentí úøedníci z Trhanova i se svými panièkami, ze svých mysliven v èerných lesích pøili foøti, Zieglerové i Wolnerové, bohatí skláøi z Èerné Øeky, házeli Kapárkovi støíbrné dvacetníky, kdy se mu povedl zvlátní nìjaký peprný vtip, ale mída to netìilo, protoe musil hráti nìmecky. Odepøít to vak nemohl a nesmìl, nejen kvùli své kapse, ale hlavnì proto, aby si nerozhnìval vemohoucího pana
direktora, který mu mohl zakázat hry po celém panství trhanovském i koutském... Jeho umìní vak záøilo v nedìli, kdy
se pøed jevitìm jeilo plno dìtských hlavièek a za nimi jako
zeï stáli jejich matky a otcové.
V takové chvíli srùstal se svými døevìnými herci a dovedl
hru ne procítit, ale pøímo proít. S Kapárkem smál
se zdravým, radostným smíchem, modlil se nábonì
s poustevníkem, proklínal s èertem, a naskakovala posluchaèùm husí kùe, nadával s panem vrchním, krèil se se sedlákem, vecko tak upøímnì a ivotnì, e si podmaòoval celé
hleditì. Kdy se zasmál míd, rozesmála se celá hospoda,
ale kdy zaplakal, tu naøíkal tak poctivì a ivelnì, e to zatøáslo i nejtvrdím srdcem a rozetkalo se hlasitì celé poslu-

chaèstvo. Vichni se mídem zapomínali, e je to pouhá hra,
ale proívali dìj jako skuteènost, skøípali zuby, zatínali pìsti
anebo zas kývali spokojenì hlavami, blaenì oddychovali
a oèi jim záøily tìstím jako hvìzdy. Pro toto duevní rozèilení
chodili velcí i malí do divadla, aè si toho nebyli vìdomi. Táhlo
je to tam pudovì, neodolatelnì, pokud místo staèilo, usedali
jako v kostele na hrubá sedadla, poøízená z prázdných soudkù pivních a pìøicích prken nehoblovaných, èasto jim tøíska
projela atem, zadøela se do ivého masa, ale v nadeném
zápalu ani se toho nevimli. míd jako kouzelník vládl jimi
a unáel je do cizích svìtù a neznámých prostøedí, rozpaloval jejich fantasii, hrál si s jejich ryzím citem, mìnil zkrátka hru
ve skuteèný ivot.
Po druhé v roce zjevil se míd v Klenèí po jaøe, tak asi kolem sv. Vojtìcha, v dobì nejpilnìjích prací polních, kdy vrzala koleèka pluní a rachotily vozy po tvrdé silnici. Pøiletìl jako
taný pták, zùstal i s rodinou ve voze; zdrel se sotva den nebo
dva a zase odletìl. To hrál komedii venku, pod irým nebem,
nevezl loutky, ale konopné lano, buben, kobylí hlavu
a magnetickou tyè. Napjal provaz, kde a jak se dalo, kam
nejvýe mohl, od stromu ke stromu, s jedné støechy na druhou,
a kdy obleèen pøiléhavým trikotem bílým a èerveným, plným
lesklých penízkù a perel, zjevil se nad hlavami divákù, dech
se jim zatajil v hrudi. Kristýnka zahrála na kobylí hlavu pochod
a míd s tyèí v ruce lehkým, klouzavým krokem, jako by tanèil, pøeel lano kupøedu i pozpátku. Náhle jako by
se zapotácel, zakopl, zoufalý výkøik ze vech hrdel letìl k nìmu
vzhùru a pøítomní mui hnali se pod provaz, aby ho chytili, protoe pod ním neprostírala se ádná ochranná sí, nýbr tvrdá,
kamenná cesta.

Ale provazolezec se jen usmál, kývl rukou na podìkování,
chytil hned zas rovnováhu, sedl si na provaz jako na konì a k
úasu vech nyní vstával.
Já se na to nemohu dívat, zakrývaly si oèi enské, ale sedláci zaali zuby, sevøené pìsti, nohy ke skoku pøipravené,
v straném rozèilení èekali, jak to dopadne, postaví
se na nohy, nebo se smekne a sletí dolù...
Kdy vechny triky svého umìní vyèerpal, slezl míd na zem,
vichni si oddychli a tak pøíjemnì jim bylo, jako by byli sami
vyvázli z ohromného nebezpeèí smrti. Kristýnka obela
s talíøem v ruce diváky a míd pøivedl nyní na prostøený koberec v chlapèí ateèky obleèeného psíka Azora. Nechal ho
chodit po zadních nohách, pak po pøedních, nastavil mu hùlèièku. Azor ji pøeskakoval, tanèil, kouøil, vichni ho obdivovali, smáli se mu a mezitím u se oblékala ve voze Kristýnka
do krátkých, tylových sukének a komediantský koník, uvázaný za kolo, poèal støihat uima. Sotva Azor popadl do zubù
plechovou kasièku a poèal sbírat krejcárky za svoji produkci,
pøipjal si míd na lesklý øemen malý, ploský bubínek, vyhodil
palièky do výe, chytil je v letu a zavíøil jimi, a to kostmi proniklo. A v té chvíli zjevila se za vozem Kristýnka na koni, ale
jaká zmìna! To nebyla sedøená herka komediantská, na ní
nesedìla komediantova ena, bílá princezna z pohádky pøijela na ohnivém, krásnì sedlaném koníku, ten pøeskoèil jako
v letu nastavené prkno, zastavil se uprostøed kola, klekl
na pøední kolena a Kristýnka s nìho seskoèila lehce jako
obláèek. Stoupla si s jízdeckým bièíkem v ruce pøed vìrné
zvíøe, potøepala je po krku, pohladila po hlavì a optala
se nejsladím hlasem: Poslouchej, valáku, ti páni a paní tady
by rádi vidìli, co vecko umí. Ukáe jim to? Valáek hned
radostnì zaøehtal a horlivì kýval hlavou. A nebude se jich

stydìt? Koník zatøepal hlavou, a mu uzda zazvonila, a nyní
pøední nohou poèítal, povìdìl, jak je stár, kolik má noh, jak je
daleko do Prahy a jak do Domalic, kadé otázce rozumìl,
diváci se blaenì usmívali, poèí nali vìøit, e je v nìm nìjaký zakletý princ, protoe zvíøe ani tak chytré býti nemùe, kdy
vtom míd nepozorovanì natáhl do výe pistoli, støelná rána
zahoukla, diváci leknutím se pøikrèili, valáek se svalil na zem,
natáhl vecky ètyøi nohy, princezna se dala do pláèe, zaèala
ho volat, prosit, slibovat, vichni u trnuli strachem, e je s ním
na vìky konec, tu Kristýnka zvolala Valáku, hopsa! Vezou
sem fùru ovsa!
Koník vyskoèil na vecky ètyøi najednou. Kristýnka chytila
se sedla, vecko se dalo do astného smíchu a bylo
po komedii. míd jetì obeel sedláky, vybral si dodateènì
vstupné v ovsu anebo otýpkách sena, napìchoval je za vùz
a odjel na dalí taci jako hrdina.
Vichni v Klenèí cítili, e to není jejich èlovìk, ale mìli ho
rádi jako svého. Liil se od nich u svým zevnìjkem. U nás
chodili mui oholeni, vlasy si støíhali pìknì podle rendlíku
alespoò ètyøikrát do roka, oblékali se ve svùj národní kroj,
kdeto míd mìl hlavu vlasatou jako lev, pod tenkým, krásnì
zahnutým a mohutným nosem vlály mu vodorovné kòoury, dlouhé, e si jich hroty mohl dáti za ui, a jeho brada byla kozí,
pokraèovala toti v dlouhém, peèlivì pìstìném vousu, který
si míd v dobré náladì nìnì dojil, ale ve hnìvu si ho trhal,
jako by mu bolest pùsobila zvlátní rozko. Pod vysokým èelem hoøely mu dvì krásné oèi, èerné jako uhle, na hlavì nosíval pièatý irák a jinak ho nikdo nevidìl obleèeného ne
v otøelém sametovém kabátì a ve vysokých jízdeckých botách. Hubený, takøka jen kost a kùe, ale pøitom pruný jako

vrba a tíhlý jako topol, skrýval v sobì srdce úasnì citlivé
i vznìtlivé.
Popudila ho kadá malièkost. Popudila-li ho k soucitu, ach,
komediant míd byl uèinìný tvaroh, dobrý a mìkký jako dítì,
obìtavý do krajnosti, ale bìda, popudil-li se k hnìvu. Na obrat
ruky stal se z nìho uèinìný ïábel, pøed kterým musila se ukrýt,
staèil-li jí èas, i milá jeho ena Kristýnka s dìtmi.
A v té výbunosti, která neznala míry ve zlu ani dobru, míd
jako by mìl v Klenèí rodného bratra  divokého Kliku. Ten
také byl nejvøelejím ctitelem mídova umìní, v nestøeeném
okamiku pokouel se èasto doma napodobit nìkterý silácký výkon komediantský, ale dopadlo to vdycky náramnì uboze. Ba odváil se se mídem i køíkovat, ale ne se nadál,
leel jak dlouhý tak iroký na lopatkách, prohrál i v háèkování
a dlouho necítil na pravici prostøední prst, jak mu ho sevøel
míd svým prstem do háku zahnutým a táhl ho za sebou, a
chtìl anebo nechtìl. Klika vìøil, e to není s dobrým e komediant zná kouzla a èáry, proto se ho i bál i touil po nìm
souèasnì. A tak hlavnì on byl znepokojen, kdy letos míd
tak dlouho nepøijídìl. Malá Hanýka vìdìla, jak se zavdìèit
Klikovic strýèkovi. Sotvae zavøela za klisnou vrata, pustila
se rovnou ke Klikùm. Vidìla na mìsteèku zástup klukù, ji
pilnì dozírali na kramáøe, stavìjící si u teï kostry svých krámù, aby zítra ráno mohli hned vykládat, zahlídla tam i beranièku
Klikovic Martínka, ale letìla se svou novinou pøímo tam, kde,
vìdìla, e ji nejlíp udá. Ale strýèka nenala doma. Nala jen
uplakanou tetu, a kdy se jí zaraenì optala: Teta, kdepak
máte strýèka?, podívala se na ni Kliková, dala se znovu
do pláèe a vyhrkla: V Koutì sedí, dítì, v kriminále pøes posvícení ho zavøeli. Pán Bùh nám buï vechnìm milostiv, a
se vrátí!

A proèpak nejde domù a sedí tam? optalo se nevinnì dítì.
Pro kostel a kolu. Faster s Jindøichem ho tam posadili.
Budeme mít smutnou pou a posvícení, a se to rozkøikne.
A do veèera se to rozkøiklo, jako kdy to hodí na buben, sám
Král to pøinesl domù z radnice, jetì døív, ne se vrátila Hanýka od Klikù, a zkalilo mu to radost, jakou by byl mìl z toho,
e míd koneènì pøece pøijel iv a zdráv.
Na to na vecko si nyní v Klenèí vzpomínali, znovu pøetøásali jako obilí na sítì vecky poutní podrobnosti a události a tìili
se, a oznámí míd první svoji hru v Bartoovic hospodì.
Copak to, e letos tak dlouho nezaèíná? podivovala
se i Králová, kterou souily dìti, Hanýka s Marjánkou, ustaviènými otázkami, co dìlá Kapárek, co Mordulína, proè nehrajou. Nìco jí napovìdìla Kristýnka, která si sem zaskoèila
s klouèkem v náruèí vpodveèer. Karel chodí k panu páteru
Fastrovi, svìøovala selce pod sedmerou peèetí mlèelivosti,
sestavují nové hry, samé vlastenecké a národní, nosí si kníky domù, celé noci ète a píe a já iju, vecky figury pøevlíkám, vecko musí být èervenobílé, jenom èert bude èernolutý, bengálské svìtlo a zbrusu nová figura lva na nitkách,
se zlatou korunou a ezlem, no, vak to uvidíte, udýchanì
vyprávìla principálka a hned zase letìla, jen aby doma dìti
nerozhnìvaly otce, který v takových tvùrèích chvílích býval obzvlátì nedùtklivý a popudlivý.
Do nedìle není tak daleko, vdy se doèkáte, odbývala
Králová dìti, a kdy se jich nemohla zbýt, dala Hanýce
do ruky dojení mléka a poslala ji i s Marjánkou k mídùm, aby
se samy optaly pana principála, kdy u zaène divadlo.
Dìvèátka la ráda a Kristýnka je pøivítala jetì radostnìji.
Sedìla ve svìtnici Bartoovic u kamen a pomáhala Barto-

ce jako zruèná vadlena íti koile. Hanýka, jako rozená
chùvièka, hned la k proutìnému koíèku, kde se provaloval
mídovic Karlíèek, vzala ho na loket a dìlala na nìho kukùè.
Ale Marjánka tahala zcela nesluné paní principálku za sukni
a kemrala: Teta, prosím vás, ukate mi Kapárka.
Tak pojïte, svolila koneènì Kristýnka, hned vak také vztýèila hubený prst a zahrozila: Smíte se jen dívat a ani petnout, aby nás pan principál neslyel, a u otevøela dveøe
do sálu, jak se øíkalo velké místnosti o tøech oknech. Plátìná
plachta, jak ji stáhl míd s vozu, zahrazovala tam jeden kout
s oknem a tvoøila jevitì. Pøed ní na zemi stála otevøená bedna, vysoká a hluboká, a po jejím okraji kolem dokola
na ohnutých drátech visely nahé i obleèené u loutky. Dìti
poznaly okamitì Kapárka i chlupatého èerta, princeznu
s bílým áteèkem v ruce, sedláka i pana France ze zámku
a srdce jejich u pouhým tím pohledem velice se zaradovalo.
Hanýka se vimla i obou o zeï opøených Turkù, kteøí jevitì
hlídali, pøeèetla i nápis Dnes za peníze, zítra zadarmo, ale
vtom se lekla a uskoèila rovnou do náruèí paní principálce.
Za plachtou odkalal míd a nejstranìjím hlasem zaøval,
a se stavení otøáslo v základech, a pak hned velebnì, jako
pan páter v kostele, rozkázal:
Zdvihni se, zdvihni, starý èeský lve! Andìl zatrúbil k vojnì
do krve. Vdy u leí dvì stì let.
Probuï se, probuï se hned!
Hlas principálùv zpøísnìl, odmlèel se a zas tak hrozní øev
zaburácel sálem, div e se sklo z oken nesypalo na zem.
Pojïte, dìti, pojïte, táhla Kristýnka obì dìvèátka
ke dveøím, pán má zkouku se lvem, nesmíme ho ruit.
Pomsty brána se odmyká, táhnou svatí od Blaníka.
Hrrr na Nìmce! Hrrr na vraha!,Na Vídeò Praha!

Jako by hrom rachotil, ozývaly se Havlíèkovy vere
za plachtou a principálka vysvìtlovala:,,Ta hra je zbrusu nová,
rytíøská, bude se jmenovat Blaniètí rytíøi èili Èeský lev, i kulisy
budou zbrusu nové, i aty a vecko, jen pøijïte v nedìli.
míd opravdu za pøispìní pátera Fastra èasovì pøedìlával a doplòoval vecky hry, je nosil ve své vlasaté hlavì a jich
otcem povìtinì byl zakladatel naí tvorby dramatické Václav Kliment Klicpera. Prokládal je vlasteneckými písnìmi, peprnými vtipy a hlavnì nechával své døevìné herce promlouvat v øeèi vázané, nebo tak si mnohem snáze pamatoval
vecky úlohy. Nabyl bìhem let v rýmování takového cviku, e
mu to neèinilo nejmeních obtíí a slova hravì, takøka sama
øadila se do verù. Jakmile vstoupil na jevitì a dotkl se nitek,
jimi jako svalstvem ovládal ruce i nohy loutek, i øeè jeho i hlas,
vecko znìlo zcela jinak, ne kdy mluvil jako obyèejný smrtelník.
Právì za týden po pouti a posvícení, kdy se lidé hrnuli
z velké, zaznìl pøed kostelem komediantský bubínek
a principál míd povýeným hlasem oznámil, e u Bartoù
na sále velkým i malým pro radost usadila se celá spoleènost pánù i koránù, králù i ebrákù, èertù i sedlákù; nìkolik
zakletých princezen tam èeká, a bude nalezen princ, který je
vysvobodí a nìkterou z nich jako manelku na krk si hodí. Svatí
a vousatí poustevníci i bezboní loupeníci a obzvlátì urození rytíøi, kadý v ocelovém krunýøi, èiní uctivé pozvání, aby
kadou nedìli a svátek po poehnání a naveèer, a se krávy
podojí, selo se publikum u Bartoù v pokoji.
Tak pøijïte vichni vlastenci a Èei, Kapárek se na vás u
tuze tìí! Bubínek znovu zavíøil, míd smekl klobouk, poklonil se na vecky strany a lehkým, taneèním krokem odcházel
rovnou k Bartoùm. Taková a posvátná úcta ho obklopovala,

e nikdo si nedovolil ho pøímo oslovit, ale jen mezi sebou posluchaèi si hlasitì libovali: Krásnì to umí. Má dar vejøeènosti
od Pána Boha.  Tak promluvit jako míd nedovede ani pan
faráø.
Na své vlastní ui to slyel Faster, ale nic ho to nemrzelo,
naopak, usmíval se spokojenì a cestou do fary horlivì nutil
Frýïáka, Houdla, Vávøíka i Hausnera, mydláøe, a kdekoho,
jen aby pilnì chodili na divadlo, letos e se jim to bude obzvlátì líbit, samé nové hry, kterých jetì nevidìli a neslyeli,
e jim míd zahraje.
To pùjdem, to pùjdem, svìdèili sousedi.
A ehy také vezmìte s sebou, napomínal i povzbuzoval
pan administrátor.
Ty tam pobìí jetì pøed námi, smál se Král, vdy se jim
marnì neøíká zvìdavé pokolení enské.
A tak o mladém posvícení, toti tu nedìli po pouti, odpoledne hnaly se dìti z kostela rovnou k Bartoùm do hospody.
Kadé maèkalo v ruce krejcar, a byl teplý, jako by ho z trouby
vytáhl, nìkteré vak nesly i vajíèko, pytlíèek mouky, pár míenských jablíèek nebo hruek, citronek, hrnek mléka
a Hanýka pøedplatila sebe i sestru Marjánku na vecky hry
najednou pìknì utøepanou liberkou lutého másla
a dbánkem podmáslí.
Do tøí hodin mìla paní principálová plné ruce práce, ne
vybrala vstupné a pøivítala vecky matky, které sem pøily
na odpolední pøedstavení s dìátky. Vedly je buï za ruèky,
anebo nesly v náruèí, protoe naveèer nemohou jít, to musí
zùstat doma s takovým capartem malým, ospalým, a také
veèer tu bude plno kouøe, vzduch, a by ho krájet mohl.
Veèer pøijdou mui a chasa, kadý s dýmkou v hubì
a pytlíkem tmavého tabáku v kapse, po divadle si sedne Kris-

týnka ke kobylí hlavì, míd k bubínku nebo kytaøe, chasa sloí
prkna a soudky ke stìnám, a a do pùlnoci budou pøi lojové
svíèce tanèit, dokud nenastane advent.
Rázem tøetí hodiny ozval se za plachtou zvoneèek. V sále
to huèelo, umìlo jako v úle za parného dne anebo jako
na Dlouhé louce, kdy podzimní sluníèko mdle svítilo a høálo,
hladový dobytek laènì se pásl, pohùnci chystali se k nìkteré
ze svých oblíbených her a hádali se s dìvèaty, mají-li si hrát
spoleènì anebo kadá strana zvlá. Jako ve kole a na pastvì, tak i zde na komedii seli se vichni pastýøi i pastýøky
otcovských stád, jak je nìkdy pan uèitel Jindøich oslovoval
v biblické hodinì. Ten zvoneèek zacinkal v nejvyí èas.
Za Královic Hanýkou sedìl toti vedle Smolíkovic Tome
malý Klika, který opatrnì tkalcovským uzlem spojil cípy
na babku zavázaných átkù Hanýce a její sousedce Beneovic Dodlièce. Obì dìvèátka mìla hlavièky k sobì sklonìné a netuila, co se vzadu dìje. Klika u vytahoval páví peøí,
které nosil v létì za kloboukem a teï v zimì za èepicí, tìil
se, jak Hanýku polehtá na nahém krèku, právì v dolíèku nad
krajkovým výkladkem, u ji vidìl, jak se nejdøív bude oívat,
prstíèkem se pokrabávat, a pozná, e ji tam peøíèkem nìkdo imrá. Vyskoèí, obrátí se, oèka jí zlostnì zajiskøí jako koèce, ale ne bude moci zavolat: Nedá-li pokoj, Kliko klikatá,
tak si pùjdu sednout jinam, u jí i Dodlièce sletí obì babky
s hlavy a budou tu stát prostovlasé, v èampulích jenom, obì
hanbou èervené, a vecko kolem se bude kuckat smíchy.
To vecko vidìl neposedný klouèek, u i peøíèko naslinil,
aby více na teplém krèku studìlo, kdy se ozvalo tìsnì vedle
nìho: Hanýko, Hanýko, nehýbej se, Martin tì pøivázal
k Dodlièce. To zrádce Smolík zkazil Klikovi radost, ale ne
se nadál, u mu Martin zaplatil za tu jidáskou slubu, vyal

mu beze slova tak mastný pohlavek, a hlavu ohnul k zemi
a dal se do hlasitého breku Poèkej, já to øeknu doma, ná
táta ti dá, poèal naøíkat Tomáek, ná táta nesedìl
v kriminále jako vá, heè, tu se rozpøáhl Martínek po druhé
a Smolík dostal ránu pøímo do tváøe a poèal vøískat na celé
kolo. Copak jste na pastvì? Ticho tam, nebo vás vyvedu,
tenkým, ale ostrým hlasem ozvala se u dveøí, paní principálová, vtom i zvonek zacinkal a hned spustila kobylí hlava brnkavou pøedehru. U podle praních taktù uhodla Kristýnka, e
míd spustí Mnislava a Bìlu. Odkalala si, otøela ústa, a jak
znìlo za jevitìm Nablízku za mìstem tam spatøí hrob,
hned se pøipojila vysokým sopránem a po ní chytaly
se i mladí sousedky i dìvèátka a chlapci, kteøí pøibìhli sem
v poslední chvíli z opakovací hodiny, je trvala dnes jen pùl
hodiny, jenom co si napsali obsah dneního evangelia a u je
Faster pustil, aby také mohli na divadlo:
K do koho miluje, slzou ho skrop, Mnislav a Bìla v nìm
spìjí. tìstí jim nechtìlo na svìtì pøát, smrt vak jim popøála
pospolu spát. Jak divné vìci se dìjí!
Pøezpívali jetì asi dvì sloky, dìti na lavièkách se ztiily,
jenom Smolík popotahával slzièky, je se mu draly do nosíèku,
povzdychával, aèkoli u sedìl na sáh daleko od bojovného
Kliky, ilhal po nìm závistivì, protoe ten sedìl za Hanýkou,
ruèièky v kapsách a zamraèen jako malý býèek.
Odejde na vìènost lehce, opakovaly hlasy mohutným sborem, ale kobylí hlava u se do nového vere nepustila. Brnkala,
brnkala, a se utiila, zvoneèek v hlubokém tichu zazpíval støíbrným hláskem po druhé, opona se rozhrnula, oba Turci
po stranách jevitì namalovaní jako by se rozstoupili a u
z kulisy vyskoèil Kapárek, smekl èepièku a vesele zavolal: I
pozdrav Pámbù! Hahahá! Tak abyste o tom vìdìli, povídám,

e u jsme pøijeli. U jsem tu  tutu. A safra! Kdopak to troubí
na tu trumpetu? To òáký rytíø sem na hrad jede, a jen
se podívejte, konì si za ocas vede, dívá se Kapárek
do protìjí kulisy, poskakuje, ruèkama ermuje, brzy napravo, brzy nalevo se toèí, k publiku mluví, a na scénu i s konìm vøítí se rytíø Èechoslav, div e Kapárka neporazí, hra
se rozvinuje a jako ptáky do sítì chytá velké i malé posluchaèe. Tomáek zapomíná posrkávat, Klika se pøestává mraèit,
Hanýka má hubièku pootevøenou, aby jí ádné slovíèko neulo, Bartoovic sál tajemným kouzlem se mìní v rytíøský hrad,
kam se sjídìjí hrabata a kníata, kde jedí a pijí a radí se, jak
osvobodit královskou dceru Vlastu, zakletou do starého lva,
který leí v hoøe Blaníku pøes dvì stì let. Kdy náhle rytíø Èechoslav zamává nad hlavou meèem a vykøikne Tak vzhùru,
vzhùru, mùj bujný vraníku! Vichni za mnou do hory Blaníku!
Konec jídlu! Konec chlastu! Vzhùru osvobodit Vlastu! Konec
vechnìm øeèem! Vzhùru za mnou! Osvobodíme lva èeským
meèem!, tu vichni mimovolnì i v hlediti vstávají, a kdyby
se vèas neshrnula opona, nezacinkal zvonek, jistì by se hrnuli
ke dveøím a teprve venku na studeném vzduchu snad by
se dali do smíchu a øekli: Ale ne! Jsme to blázni! Vdy je to
jenom hra, a my bìíme, jako by to lo doopravdy!
Pan principál si musí odpoèinout, napít se, pøipravit si figury na dalí jednání, Kristýnka u si uklidila talíø s penìzi i koík
s dárky, rychle vklouzla za plachtu, natøela kobylí hlavì koleèko kalafunou, spustila: Musím pryè odejít na krátký èas, a u
vichni s ní pokraèovali: rozmilá Bìlinko, vak pøijdu zas.
Pøestávky nemohou být pøíli dlouhé. Venku u se eøí,
po odpoledním pøedstavení nutno jetì konì nakrmit, veèeøi
uvaøit, dìti uloit a na deklamaci se pøipravit a po esté ho-

dinì u se zaènou trousit hosté na veèerní divadlo, které bude
delí, úplnìjí, a po nìm chce pan páter, aby míd deklamoval vlastenecké básnì místo tancování. A tak sotva pøezpívali
dalí tøi sloky nekoneèné balady Hnìvkovského, u zase cinká zvonek, a kdy se opona rozhrne, a dech se vem zatají.
Na kraji sedí starý, edivý poustevník, ale za ním se klene
ohromná jeskynì, strop i stìny se tøpytí samým zlatem,
na balvanu uprostøed leí veliký lev s korunou na hlavì
a ezlem v pøední tlapì a kolem nìho na kamenech v kruhu
sedí a spí plno korunovaných králù v støíbrných krunýøích, opírají se o títy a meèe, ale ne si to mohou diváci vecko jak
se patøí prohlédnout, nìkdo u klepá a hroznì naøíká. Poustevník vstává a ptá se
Kdopak to klepá? Co je to za náøek?
Jenom otevøi rychle, to jsem já, Kapárek, je slyeti zvenèí hlas, a jako by vechny hedvábným átkem pohladil, usmívají se diváci, i poustevník hned se také usmívá, otevírá tìké dveøe kamenné a volá:
Tak jen nedìlej tolik rámusu a hluku, a neprobudí ty spáèe, a rychle povìz, kde se tu bere, kluku. Vdy jsi mi jetì
nepolíbil ruku!
Kapárek rychle políbí ruku poustevníkovi a celý udýchaný
spustí:
Pá  pá  páni 
Jaképak papání? oboøí se netrpìlivý poustevník,
ádné papání ani bumbání tu není, to jsi mìl pøijít do Klenèí
na posvícení.
Neskákej mi do øeèi, ty poustevníku èlovìèí. Abys vìdìl:
páni sem jedou osvobodit òákou princeznu bledou, èertí
se Kapárek, vyskakuje jako køeèek, ale vtom jeden ze spáèù
pozdvihne hlavu a hlubokým hrobovým hlasem se ozve: Jaký

to tatrmánek trhá nám stoletý· spánek? Kdo má dnes strá?
Ty, poustevníku ná? Nue, je èas?
Jakpak by nebyl èas! U je nejvyí èas! U slyím venku
jejich hlas. Hned je sem pøivedu, drmolí Kapárek, vyskoèí
ze dveøí a rytíø Èechoslav u se sem hrne. i s konìm. Teï
se ukáe, e tu spí sám svatý Václav a s ním Bøetislav, Otakar, Karel IV., otec vlasti, lev se probudí, zaøve, pøetrhá pouta
a vecko se valí z Blaníku ven.
Blíí se poslední jednání. Jak to dopadne? Nebýt Kapárka,
nikdo by to nepochopil. Ale ten zase hned na poèátku vecko náramnì pìknì vyloí a vysvìtlí. Ten lev, to e je èeský lev,
a ta Vlasta, to e je matka nae, èeská vlast, a pak u kadé
dítì rozumí a ani nedýchá, kdy ji vedou na trùn, korunují ji,
volají sláva a zpívají, a ona dává milému národu svobodu,
zruuje robotu a mluví èesky tak pìkným hláskem, jako má
paní principálka. Jenom nakonec jetì se zachvìjí vecka
srdce straným leknutím. Kdy u vichni králové i rytíøi
s Vlastou odejdou a Kapárek sám a sám se tu jetì ometá, vrazí sem stralivý drak, má dvì hlavy, z pøíerné tlamy mu
visí provaz a køièí, a ui zaléhají: Kde je princezna Vlasta?
Já ji musím dostat zpátky a basta!
A safraporte, rozkroèí se Kapárek pøed drakem, zaloí.
si ruce, smekne èepièku a øekne: Pìknì vítám! To jsou hosti
k nám.
Pøistup blí! Kde je princezna, ty to ví! oboøí se na nìho
drak.
Vím, ale nepovím, kývne Kapárek.
Tak kdy mi to nepoví, to vezmi tento konopìný provaz
a vyøiï princeznì, aby si ho na krk vloila a obìsila napøed
sebe a potom tebe. Teï ten rozkaz opakuj mi zhruba, aby ho
dobøe vyøídila tvá nevymytá huba.

Má napøed obìsit sebe a potom tebe, vykøikne Kapárek, rychle udìlá smyèku z provazu, hodí ji pøes obì hlavy draku
na krk, pøitáhne si stolièku ke stìnì a za ohromného jásotu
vech divákù povìsí ho na høebík, pokloní se, opona se shrne
a je po komedii. Dìti vyskakují, tleskají i mávají rukama a ve
astném smíchu volají Kapárek! Kapárek! tak dlouho,
a se opona znovu rozhrne, Kapárek pøiskáèe a na kraj
jevitì, zasmìje se a oznámí
Od dneka za týden mùete vidìti, jak èeská Meluzina
do Klenèí pøiletí. Bude to hra krásná móc a moc! Teï bìte
vichni domù  dobrou noc!
Venku u se íralo, kdy od Bartoù ze vrat vyhrnuly se dìti.
Oèi jim záøily, tváøe se rdìly, dlouho-li, èeský lve, jetì chce
spát? Copak nechce anebo nemùe vstát? opakovaly si
vere Kapárkovy, pokøikovaly na sebe, smály se astným
smíchem, letìly domù povìdìt, co vidìly a slyely, i Klika zapomnìl na hroznou uráku a teprve teï, kdy pøibìhl domù
a spatøil otce sedìti za stolem, jako by znovu slyel vykøiknout Smolíkovic Tomáka: Heè, vá táta sedìl v Koutì
v kriminále a ná ne.
Táto, postavil se Martínek pøed otce, chlapci se mi smáli, e jste sedìl v kriminále.
Coe? Kdo se ti smál? vyskoèil hned Klika.  Tome Smolíkovic.
Mìls mu dát pohlavek. Dal jsem mu ho.
Tak jsi hodný. Koupím ti nové houslièky.
U kamen poslouchala matka, zbledla, sepjala ruce a poèala
naøíkat: Ta hamba! Ta hamba! Prstem budou na nás ukazovat. I dìti nám to budou vyèítat. To aby se èlovìk bál hlavu
ze dveøí vystrèit.

A zrovna ji vystrèíme, a hned. Oblíkej se, pùjdeme
k Bartoùm na divadlo.
Prosím tì, mui, buï doma, a se na to zapomene. Povídám, oblíkej se!
Kliková trnula hrùzou; vìdìla, e odpor by rozdrádil mue
u doma a e bude pøece jen lepí, kdy s ním pùjde jako
jeho andìl stráce, aby ho krotila i chránila, a by vzplál
a poèal vyvádìt. Èekala, e se jistì najde posmìváèek, který se Kliky optá, jak se mìl o posvícení, jaké pekou v Koutì
koláèe, jaký tam mají chléb a vodu, vìdìla, e mu vylítne hned
do výe, a nezadrí-li mu ruku, udeøí, tøeba cínovým dbánkem udeøí a netìstí bude hotovo. Ale tentokrát se pøepoèítala.
Sousedi se chovali ke Klikovi jako k muèedníku.
Nic si z toho nedìlej, Martine, pøistoupil k nim Král, hned
jak vstoupili Klikovic do sálu, vichni víme, e jsi se obìtoval
za jiné.
Ono to mrzí i Fastra i Jindøicha. Nemyslili, e to tak dopadne, pøidávali se hned ostatní a straný vzdor v srdci Klikovì
tál jako snìhová koule na sluníèku.
Nu, co, pohodil hlavou, já u se také na nì nehnìvám,
chybil jsem také. Mohl jsem jít na nì po dobrém, ale u
se stalo. Pøipijme si na dobrou vùli.
Barto právì postavil pøed Kliku pìknou holbu s víèkem,
sedláci si pøiukli a kadý v celé hospodì vìdìl, kdyby
se opováil nìkdo dobrati si kriminálem Kliku, e by ho nevyhodil z hospody Klika, ale sousedé sami. Kdy po chvíli pøiel k sousedskému stolu pan administrátor Faster s pány
uèiteli, sám Klika mìkce naladìn pøistoupil k nim, první natáhl ruku a øekl: Tak co jsme si  odpusme si. Faster mu ji
radostnì zmáèkl, srdeènì potøásl a pohnutì øekl: Já vím,

sousede, e máte dobré srdce, ale jsme oba prudcí, horkokrevní, vy i já.
Tak, velebný pane, tak, svìdèil sedlák vesele a Faster hned
toèil øeè jinam: Tak co øíkaly dìti divadlu? Jak byly spokojeny?
Náramnì! zavelebil Král, nae Hanýka s Marjánkou
doma opièí se po Kapárkovi, mluví jako princezny a vykraèují
po rytíøsku.
Nae taky, nae taky, hned svìdèil Vávøík, Hausner, mydláø, a ostatní.
Je to hra nová, vlastenecká i politická, vak uslyíte,
a vskutku slyeli i vidìli, a nabait se nemohli. A se jim oèi
zarosily, kdy na jeviti pøed osvobozenou princeznou Vlastí
poklekli rytíøi a králové, páni i kmánové, sedláci vojáci
a zazpívali: V pokoji pak kvésti bude, májový ti vzejde èas.
Ty, je èeskou zemí sluje, synù stých u nepozbude, navráti se k tobì zas.
A co teprve po divadle, kdy se míd vyvihl na stùl, aby
ho vichni nejen slyeli, ale i vidìli. Hlavou se skoro dotýkal
zaèouzeného stropu, levici si opøel v bok, pravici natáhl
k hustì obsazeným stolùm i lavicím a chvìjícím se hlasem
optal se vech:
Zná krásnou zemi, zpìvu, hudby vlast,
kde vèela z lipy mednou ssaje slast,
kde v horách plodných drahý kov se skví a rolník hospodaøí
snaivý?
Zná-li pak ji?
A tu vzadu ozval se mohutný hlas uèitele Jindøicha a nìkolika
zasvìcencù, vichni nadenì na ty otázky odpovídali:
Ó znám  ó znám! Dobøe ji, pøíteli, znám!
Tu krásnou zemi za vlast milou mám.

míd vak nepøestává. Zvìdavì se ptá dál: Zná starý dùm,
ba slavných kníat byt? Zná skalnou horu, na ní pevný hrad?
Zná chrabré mue bojovníky? Knìnu, je za chotì oráèe si
zve? Bílého lva, jen na praporu vlá? A na vecky ty otázky
u neodpovídá s mládencem Jindøichem pouze nìkolik hlasù, ale celá hospoda a nejvíce Klika, divoký Klika, který nevydrel sedìt, ale vyskoèil, v prsa se bije a hned zase ruce
do výe zvedá a plným hrdlem volá: Ó znám! Ó znám! Dobøe to, vlastenèe, znám. míd skoèil se stolu, radostí udìlal
ve vzduchu pøemet, ale ne se posluchaèi vzpamatovali, u
zaznìla u dveøí píseò, novonárodní, které zde neznali
Nech velebí Vlach své ráje dubové nech Nìmec háje:
my chválíme láskou pravou rodnou vlast svou nad Vltavou,
drahá jesti vem slavná èeská zem!
Jindøichùv sbor zní velebnì, jako by na vìi zvonil nejvìtí
zvon  Martin , tak pevnì, kovovì, jako z ocele a støíbra slity
zní vere
Aj, kde píï je èeské zemì, oslaveno èeské plémì, vedeno jen právem k boji vydobýti vlasti svojí, vydobýti národu právo, èest a svobodu!
Vydobýti národu právo, èest a svobodu, opakuje poslední
ver u zase celá hospoda. Nikdo ani nedýchá, vichni poslouchají v horeèném napìtí, aby jim ani slùvko neulo. Jindøich mávl rukou a sálem hømí:
My stránici na západu, vìrni vlasti, vìrni právu, srdce
k srdci vìrnì máme, na zlost nepøátel nedbáme, vrátí
se k nám zas blahý vlasti èas!
Píseò zapaluje, podmaòuje si, nadení jako ohnivé jiskry
pøeskakuje od zpìvákù do øad posluchaèstva, nachází ivnou
pùdu, pod staletým popelem doutná dosud vìdomí ztracených privilegií chodských, bolest prohraného zápasu vhání

krvavý rùmìnec do tváøí, nepomstìná køivda a bezpráví, nevinnì prolitá krev na Hrádku, Kozina na plzeòské ibenici, to
vecko køísí a volá do ivota novonárodní píseò, poár ivelnou mocí vybuchuje, a se toho Faster leká.
Jetì jednou, tu poslední sloku jetì jednou, køièí Klika,
ale nekøièí sám, volá po ní i klidný jindy Král, ba i starý Taraèka i forman Kofr, vichni se tlaèí kolem Jindøicha, který u
se toèí po svých zpìvácích a jetì s vìtím ohnìm to bouøí
My stránici na západì
Jenom mìanky sedí dosud na idlích, oèi jim sice také
záøí, ústa se usmívají, ale dívají se pøitom na mue, mají z nich
radost, jak se rozpálili, jak je ta písnièka chytila, jich jako by
se to netýkalo, ony jako matky a eny mají patrnì jiné starosti. Moudrost káe i je si podmanit, aby doma nesráely muù,
nehasily v nich ten svatý oheò, kterým dnes zapláli, ale naopak, aby i ony do nìho dmychaly, pøi muích vìrnì stály,
a kdyby tøeba bylo, samy je rozohnily.
Hle, Kristýnka odhrnula plachtu a vela do sálu ve svých nejpìknìjích atech, ne komediantských, ale hedvábných, jak
je nosila o Boích hodech do kostela. Malého Karlíèka pìknì v peøince zavinutého drí v náruèí, pan míd jí podal ruku,
postavil ke stolu idli a velice uctivì jako královnu na trùn vedl
Kristýnku na øeènitì. A Kristýnka nenechala se svým muem
pøemýtit ani zastínit. Jestlie z deklamace mídovy srelo nadení a síla, tu z její slov vanula taková podmanivá bolest, prosba i smutek, e tomu neodolalo ádné srdce enské. U název deklamovánky Èeským enám chytil sousedky. Èekaly
nìco veselého, vtipného, jak jetì loni a pøedtím slýchaly
od Kristýnky, ale pøepoèítaly se. eny èeské, matky èeské!
Slib si dejme a v nìm stùjme: pro blaho své drahé vlasti vecky

síly obìtujme, zaèíná Kristýnka vøele, ale èím dál, tím více
citu vkládá do svých slov.
Mu, ach, ten má meè svùj ostrý, rámì, sílu  mu má vecko; ale outlá, slabá ena jen své srdce a své dìcko.
Zde Kristýnka pozdvihla na loktech své dítì, zahledìla se mu
do tváøièky, blaenì se usmála a takovým andìlsky èistým
a astným hlasem øekla prostì: Dítì! Toto jméno sladké,
enì nebem daný dar! Matky! Nejdraí, co máme, dejme
vlasti v její zdar!
Pane, takhle se dostat nìkomu pøímo do srdce, to kadý
nedovede. Králová, Kliková, Vavøíèková a vecky, jak tu sedìly v pùvìdkových atech, zdvihaly fìrtuchy k oèím, takové
neznámé tìstí rozlilo se jim nitrem, radost i zadostuèinìní,
e pøece nìkdo ocení jejich mateøství, stoupalo vý a k hrdlu,
pálilo je v oèích, a vyhrklo slzami.
Vdy ani mui nejsou kamenní. Èertova enská, myslí si
Klika, ta dovede èlovìka rozebrat, a rychle se dívá pod stùl,
aby nevidìli sousedé, jak mu oèi plovou v slzách, ale ti nevidí
ani Kliku, ani Fastra, ba u ani Kristýnku ne, protoe se jim
dìlá mlha v oèích, zatínají zuby a bojí se pohnout hlavou, aby
se jim nevyhrnuly slzy z dùlkù na líce.
A báseò pokraèuje, nemilosrdnì útoèí na mateøský cit,
a kdy u vichni jsou jako z vosku, pøitulí Kristýnka svého
synka k srdci levicí, zdvihne pravici, hlas podbarví se jí slavnostnì, ztvrdne a zní to jako rozkaz, jemu nikdo nesmí
se vzepøít
Pøisahejme, eny èeské, matky èeské: jediná e nae
slast, vychovati nae dìti pro tu slavnou, èeskou vlast! Pøisaháme, vyskoèila první Králová chvìjící se rozèilením jako
osikový list, ano, pøisaháme, pøisaháme, vyskakovaly ostatní
eny, pøisaháme, vstávali i otcové a mui a cosi velebného,

slavnostního tie, neslynì vznáelo se v té chvíli nad Bartoovic hospodou v Klenèí...
A víte, kdo tu báseò napsal? ozval se za hlubokého ticha
Faster, jemu se také dojmutím chvìl hlas jako struna,
a neèekaje ani na odpovìï, vyhrkl prudce: Ta, kterou jste
vidìli dnes na ranní v kostele, ta, co sedìla v lavièce
u sakristie vedle paní repicientky a paní ajnémrové.
Paní komisarka z Domalic? vykøikla opìt první Králová,
která se s ní dobøe znala a která právì dnes jí prodala kopu
vajíèek a nesla jí je do koèárku, kdy se s muem vracela
z inspekce. Komisaø Nìmec navtívil sice kasárna finanèní
stráe v Klenèí, zrevidoval pøedepsané patroly, ale pak sedl
a jel sám a na celnici do Haselbachu, kdeto jeho mladá,
slièná panièka zùstala v Klenèí, navtívila faru, prohlédla si
kostel, Faster ji pøivedl ke Králùm a tam u zùstala. Bavila
se s Hanýkou i Marjánkou, musily jí vyprávìt pohádky a slíbit,
e k ní do mìsta pøijdou. Uteklo to ovem jako chvilka a neradi
se louèili, kdy pro panièku pøiel pan administrátor
se vzkazem, e u se pan komisaø vrátil a èeká na ni v panském hostinci u Johánesù.
Ano, Bohem nadaná vlastenka a spisovatelka èeská, paní
Boena Nìmcová, pokraèoval Faster slavnostním hlasem,
ta tu báseò napsala a nechala vytisknout v Kvìtech jetì døív,
ne k nám pøijela a ne jsme ji tu osobnì poznali.
Vichni poslouchali a vem se to líbilo. Kobylí hlava odpoèívala a nikdo si na tanec ani nevzpomnìl. Èas utíkal a venku
u ponocný Válek odtroubil i odzpíval desátou, sousedky
pomalu poèaly se ohlíet po zdi, kde visely celé døevìné hodiny, a nutit mue, aby pamatovali na domov.
Ale ti nechtìli ani slyet. Platili mídovi pivo, do ohnì by
byli,pro nìho skoèili, kdy z Vocelovy sbírky Meè a kalich:

pøednesl hrdinské básnì, ba i eny jetì ukovala na chvíli
Kristýnka, kdy jako neastná Elika Pøemyslovna v cizinì
uspává své dítì a zpívá mu o andìlu stráci.
A ty èeská zemì, dobrou noc! Jde ti andìl stráce
na pomoc! zpívá Kristýnka dojemnì, a srdce puká, a to
bolí k nevydrení...
Ne, u dost, u dost, vstává Králová, Kristýnko, tys kouzelnice, do rána by èlovìk sedìl a poslouchal.
Ale musíme mít rozum, zítra je zase den, komu se bude chtít
ráno vstávat, kdy tak ponocujeme.
Vdy je zima, mùete si pøispat, pokouí se jetì Klika
zadret vstávající sedláky, protoe se cítí blaeným jako v nebi
a ví, jak vykroèí ven, e se to vecko rozplyne jako krásný sen.
Nejde to, Martine, smìje se Král, ne udeøí tuhé mrazy,
musíme vymlátit. Jetì nás èeká práce ve stodole na mlatì.
I Faster se zdvihá, ohlíí se po mládenci Jindøichovi, ale ten
sedí za stolem v krouku zpìvákù. Skoro závistivì se dívá
knìz a bruèí si: Hodiny nejsou jeho pánem, ale mým ano.
Také ho to táhne, aby pøisedl, dívèí smích se tam ozývá svùdnì jako volání hrdlièek, ale ne, nesmí to být, a tak putuje sám
a sám tichou nocí k uzamèené faøe. V hostinci u Johánesù
jetì svítili. Faster vìdìl, e tam sedí postmistr Vorlíèek, kaplan Vondrouek, ranhojiè Schmied, skláøi Ziegler s Wolnerem,
mìstský písaø Bílek, celá místní honorace, hrají karty anebo
pøihlíejí k preferancu jako kibicovì a mluví nìmecky.
U panského stolu vdycky jen nìmecky, ba kdy pøijeli formani Zieglerovi, i formankou hlaholila nìmèina.
To musí pøestat, zahrozil Faster holí k osvìtleným oknùm,
tady je paøenitì té národní lhostejnosti. Tady slyí mìané
vzdìlance mluvit, a proto posílají své synky Vondroukovi
na nìmecké hodiny. I na radnici vede se vecko po nìmecku,

Bílek i kontrakty i testamenty zanáí do knih jen nìmecky, rozjímal si administrátor a zle se mraèil. Ale vtom si vzpomnìl
na komedii, deklamaci a na Bartoovic hospodu a celý zazáøil. mídovi se nic nestane, titul hry je censurou schválen,
a co jsme do ní vloili, nikdo nedovede opakovat. Hm, jak to
bylo krásné! Jak se probudilo v nich hned národní vìdomí,
i tam, kde
dosud tvrdì spalo! I eny se probouzejí! míd musí
k Johánesùm, rozhodl se koneènì.
U Bartoù mohl u vzduch krájet. Musili otevøít okno a Faster
teï zaslechl noèním tichem a k faøe
Tak zní nae právo, Èesko a je zdrávo , znova se zastavil
a blaenì se usmál: To mládenec Jindøich zpívá národní písnì. Snad si pøi kobylí hlavì i zatancujou. Ale a tanèí tøeba a
do rána. U vìøím, e to i v Klenèí vyhrajeme. Otevøel faru
a asten zamíøil k svému pokojíèku. el opatrnì,
po pièkách, aby neprobudil pana faráøe, spí-li náhodou. Ale
málokdy se mu podaøilo proklouznout bez zastávky. Slepý
Strádal se vydøímal ve dne, a proto mìl v noci tenký spánek
jako pavuèinu. Pøetrhlo mu jej kadé ustnutí ve faøe, jemný
jeho sluch, u po tom, jak se strkal klíè do zámku, poznal, který z kaplanù se vrací. Volával je k sobì køestními jmény, jako
dìti, a aby mu èas uel, vyptával se, kdo sedìli v hospodì
a co povídali nového.
I dnes èekal Faster, e se ozve v pokoji: Kubíèku, jdou sem
na chvilku a povìdí mi nìco. Ba èekal dnes na to pozvání,
rád by se dnes rozpovídal o tom, jak u prosakuje vlastenecký duch a sem, do Klenèí, jak i eny se dovedou nadchnout
zápalem lásky k vlasti. Komediant míd, jaký je to Bohem
nadaný umìlec, jenom lepí vzdìlání kdyby mìl, mohl by vystupovat na jeviti tøeba v Praze, a co teprve jeho ena Kris-

týnka, jak ta dovede èlovìku sáhnout do srdce a rozehrát
v nìm vecky struny jetì lépe ne v kobylí hlavì. To vecko
chtìl Faster jetì dnes povìdìt starému josefinistovi
a bývalému knìzi øádu sv. Augustina na Pivoòce, který
po zruení klátera stal se zde faráøem a faráøuje tu u
po ètyøicet let. Chtìl mu i slíbit, e ho od dneka za týden vezme s sebou k Bartoùm, to se bude dávat nová vlastenecká
hra Oldøich a Boena, také censurou schválená, ale zase ji
upraví tak, aby zapalovala... Postál proto chvilku za dveømi,
ale kdy se tam ani my nehnula, poliboval si, jak pan faráø
dnes dobøe spí, a ani ve snu mu nenapadlo, e faráø Strádal
u pøed hodinkou, ranìn mrtvicí, usnul na vìky.
V.
Zima sice mìla letos u nás hezky u ustláno, ale pøece se jí
jaksi nechtìlo k nám. Popraek snìhový nestál ani za øeè,
èerné hroudy oranic vude vykukovaly na povrch, a kdyby
nebyly spálily mrazy druhou otavu, mohlo se jetì teï
po Martinì na trávnících pást. Faráøe Strádala pøijel ve støedu
do Klenèí pochovat domalický pan dìkan a vikáø, bratr administrátora Fastra, sjelo se plno patronátních i okolních knìí,
pøijeli i nìmeètí faráøi z Metlou, Ronperka, itboru a Pivoòky,
ba a z bavorského Lesního Mnichova pøivezla pota tamního dìkana, který mezi vemi vynikal nejen tloutkou, ale
i ohromnou postavou a brunátnou, pivní tváøí. Hrabìte Rudolfa, který byl a dosud pouhým radou dvorské kanceláøe
ve Vídni, jmenoval starý pøítel Stadionù, vemohoucí Met
ternich, místodritelem na Moravì, a proto se pan patron nemohl zúèastniti pohøbu osobnì. Zato jeho úøedníci dostavili
se do jednoho. V èele jich kráèel pan direktor Melichar a v
kostele vyplnili celé oratorium po levé stranì hlavního oltáøe.

Ale hned po pohøbu nasedali do koèárù a odjeli rovnou
do Trhanova, na faøe se ani nezastavili, tím ménì aby zasedli s knìími k spoleènému obìdu. Pouze pan obrfoøt Winkler
nejel, ale zastavil se nikoli na faøe, nýbr v hostinci u Johánesù.
Jetì nestrávili posvícenský obìd, naklonil se volmavský
faráø k maxberskému a bradou ukázal na Meli chara, lezoucího hned u høbitovních vrat do ohromného
buøtu, osolili jsme mu ho s Fastrem, ale Bùh buï teï Jakubovi milostiv, a si podá ádost o faru.
Takových starostí nemìli osadníci, kteøí se v hlouècích rozcházeli do svých vesnic. Slyíte huèet lesy? Bude jináè! upozoròovali se navzájem a oèi vech upíraly se na táhlý høbet
haltravský, jen jako odvìký val leí tu mezi námi a Nìmci.
Teï jistì pøiletí zima, hlásil i Král doma, vidìlas Hanzlíèkùv kout? A nad lesy u sedí bouda, do rána nejdýl poène
se sypat sníh.
A my máme venku jetì trsí, zapadá-li nám, vzpomnìla si
Králová, skládajíc opatrnì hedvábný fìrtuch i átek. Musila
dnes obléci ne selské, ale mìanské aty, protoe také její
mu el v modrém, osatém kabátì, s chlupatým cylindrem
na hlavì jako ostatní, kteøí svého duchovního správce nesli
ke hrobu. Vyadovala to èest mìsteèka, kdy se zde selo
tolik panstva a pøespolního lidu.
Pojedem hned po obìdì, rozhodl Král a rychle
se pøevlékal do vedních atù erkových.
Králová vìdìla, e se vrátí z funusu a po poledni, proto si
uvaøila hrnec kae hned pøi snídaní, teï jenom ji vytáhla z teplé
jetì trouby, omastila, poperníkovala a u prostírala na stùl.
Na tìstí v nejvyí èas pøibìhla Hanýka s Marjánkou, obì
hladové jako vlèátka a zimou promodralé. Kadá si nesla
dvoukrejcar, které rozdával po pohøbu mládenec Jindøich

vem kolákùm, aby mìli na calatku, jak to pan faráø
v poslední vùli napsal.
Hanýka letìla sice rovnou od koly k pekaøovic tetì, ale ta
dnes neprodala ádnému klenckému dítìti ani sousta. Pøijï
si zítra, dnes by se nedostalo na vesnické a ty mají dál domù
ne ty. A tak pøivedl Hanýku domù hlad a nemohla venku
okukovat, jak se knìí hrnuli na faru, uèitelé do koly a ostatní
panstvo vecko rovnou k Johánesùm, kde stálo koèárù
a bryèek, e na dvoøe ani místa nemìly a musely se rovnat
kolem radnice.
Mlè, hned jak se najíme, pobìíme se zase podívat, tìila
Hanýka Marjánku, které se domù nechtìlo. Ale pøepoèítaly
se obì.
Tak jen se svlíkejte a hezky èerstva, pøivítala je matka
ve dveøích, pojedeme na zelnitì sekat trsí. Táta prorokuje,
e pøijdou snìhy, a my nemáme jetì ani koálku doma. Èlovìk neví, kde mu starostí hlava stojí.
Hanýka se zamraèila, ale ani necekla. Vìdìla, jak zaène
matka takhle naøíkat, e musí mlèet a na slovo poslechnout.
Ani obìd jí valnì nechutnal a skoro závidìla Marjánce, e musí
k Bartoùm, kde u od rána Kristýnka opatruje malou Pepku
Královic. Vichni toti chtìli na funus a dítì v peøince nemohli
ani s sebou vzít, ani samotné doma nechat. Ale pøece zachuchlaná do teplého átku radostnì sedla si po obìdì
s matkou do prkeòáku, protoe se tuze ráda svezla a jetì
radìji se dívala na otce, jak stojí rozkroèen na voze, oprati
v jedné, biè v druhé ruce a jede, a kola vyskakujou do výe.
Pomalu! Mìj rozum! køièela na mue matka a drela
se úzkostlivì klanice, ale Hanýka si myslila: Jen víc! Jetì
víc! Klisna dobøe bìí, ale valacha by mìl táta bièem pøetáhnout po zadku, aby se nepozdil, mìla zlost na mámu, e se jí

divoká jízda nelíbí, ale zato by do ohnì skoèila pro tátu, který
se nic nebojí a nechá vyleelé konì vyskoèiti si po libosti.
Zelnitì je a v Dobøí, to se Hanýka proveze!
Ale teï do toho! Podívejte se na les! Do veèera se spustí
práenice, komandoval Král, hned jak pøijeli na pole, shodil
s vozu koe, na konì dal vlnìné pokrývky, vypøáhl je
z postraòkù a sám vzal do ruky ostrou sekérku ruèku. U samé
zemì sekal zelné koály, tak tak e mu
postaèila matka s Hanýkou odnáet je v koíkách do vozu.
To u se zvedal èiperný vìtøík, ostrý jako nù, a èechral
na voze trsí tak, e musila Hanýka skoèit a selapat je dùkladnì. Vichni se zapotili, jenom konì jeili chlupy, pofrkávali a hrabali netrpìlivì. Kadé chvíle ozvalo se pøísné Královo: Oou! Vdy se doèkáte! a nebýt toho pøísného hlasu, jistì
by se byli rozbìhli rovnou do teplé stáje.
Nevím, nevím, nechá-li nás to dodìlat, upírala obèas Králová starostlivì oèi k západnímu nebi, které se rychle potahovalo hustým, temným mrakem.
Kdy jsme v tom, tak u nepovolíme, zahuèel Král a sekera
se mu v ruce jen kmitala.
Vyhráno, vykøikl koneènì, hodil ruèku do vozu a postavil
se ke koním. Ale to u jako v létì mouchy poletovaly vzduchem první vloèky snìhové, Klenèí jetì bylo zøetelnì vidìt,
ale lesy nad mìsteèkem zmizely v edé, husté mlze.
Tak jen èerstva! Èerstva! U se to ene! volal Král, zapøahaje postraòky a rovnaje koním uzdy i chomouty. Sednìte si
zády k lesu a tu máte jednu houni. Ve vzduchu u to huèelo,
jako kdy v kostele lápne Eisenhut na nejhlubí pedál varhan, holé stromy na nedaleké silnici poèaly vánì kývat opelichanými korunami, rychle se setmìlo a od Klenèí hrèely povozy se smuteèními hosty jeden za druhým.

Mají èas! usmál se Král. Sám také zachuchlal
se do koòské pokrývky a koníci bystøe rozbìhli se po vozové
cestì. Ale do kopce brzy ulevili. I náklad byl tìí a také u
vítr jim lehal ostré, jako písek zmrzlé krupky snìhové do oèí.
Musili se vyhýbat koèárùm, je po silnici øítily se proti nim
k Hoøe, a od Jam vzhùru u bylo tøeba i bièem je pobídnout,
aby se neklátili jako pøed pluhem. Hanýka tulila se k matce,
vysedìly si vzadu pohodlný dolík, natáhly si houni pøes hlavu
a velice si to libovaly.
Dobøe se jim jelo a Hanýka si pøála, aby to hodnì dlouho
trvalo a mohla hodnì dlouho tak sedìt vedle matky, cítit její
ruku ovinutou kolem bokù, cítit její mateøské teplo i dech, tisknout se k ní a smát se astným smíchem.
I Královou mìkce naladilo, e se jim podaøilo zachránit trsí,
radost dobøe vykonané práce høála jí v dui, maèkala k sobì
Hanýku a mluvila uznale: Vidí, má dìveèko zlatá, jak jsi
nám platná. Bez tebe bych dnes nebyla staèila tátovi a jistì
by nám to trsí zapadalo, zmrzlo a z jara jsme je mohli vecko
zavézt do hnoje. Ale teï je uijeme, sházíme je na mlatì
a budeme je krájet kravám, to se podívá, jak hned pøidají
a jaké hrnce mléka nadojíme.
Ta chvála høeje Hanýku víc ne teplá hounì koòská. Já
vím, mámo, e máme jetì dluh, poèíná teï dcerka vánì
mluvit, e si nemùete zjednat dìveèku a táta pacholka, e
to musíme vecko odøít sami, ale a ten dluh zaplatíme, pak
se budeme mít dobøe, viïte?
Pak zas budeme etøit, abychom mìli pro vás, a vyrostete,
vìna, povzdychla si Králová, u nás, milé dítì, neodpoèine si
èlovìk, jenom a v hrobì.

Takový neznámý smutek padá pøitom z tìch slov do dìtské
due, e se Hanýka odmlèela a pomyslila si: To se musím
jetì víc pøièinit, abych mámì ulevila.
Hanýko, bì napøed otevøít vrata, ozval se vtom Král.
Jéjej! To u jsme doma? Jak to uteklo! podivila se dcerka,
odhodila cíp tìké hounì, a jetì víc ji pøekvapilo, e skoèila
do snìhu a e vecko kolem zrovna se dusilo sypajícím
se snìhem. Ani oèi nemohla hned otevøít, jak ji to oslepilo,
ale vypískla radostí, nachýlila hlavu proti vìtru, pøedbìhla konì
a pustila se k domovu.
Zdálo se, kdy Král zajel na mlat, e pøivezl domù fùru snìhu do ètyø prken velikou. Selka chtìla hned trsí sházet k pernì
do rohu, ale sedlák se na ni oboøil: Má rozum? Tohle ti neuteèe, kdy u to máme pod støechou. Hned jdi zatopit a vaø
nìjakou ostrou polévku, a se vichni zahøejeme, vdy vidí,
e u je veèer na krku.
Sám také vypøáhl konì a poèal krmit a poklízet dobytek. Hanýka jetì nanesla matce vody a døíví a pak se rozbìhla
k Bartoùm pro Marjánku a Pepku. Pøivedla je obì rozesmáté,
èervené jako rùièky a ve dveøích u volala: Mámo, to u je
tam houpanice! Do pasu u jsme se brodili snìhem, a oèka
jí radostí záøila.
Ale venku zdvihal se od hodiny k hodinì stále stranìjí vítr.
Zmìnil se u ve vichr, který lomcoval okny i dveømi a rval vecko, co na statku nebylo pevnì pøibito, opøeno anebo uzamèeno. Náhle se zablesklo a praskavì zahømìlo, a se stavení
v základech otøáslo. Pán Bùh s námi, dìti, nìkde uhodilo,
vykøikla selka a pokøiovala se. Dovnitø veel Král, celý bílý
jako snìhulák, který jetì venku na dvoøe pøivaloval kameny
ke vratùm kùlny i stodoly, upevòoval závorami dvíøka vepøových chlívkù, zastrèil kurník, zavøel pevnì ovèín, døevìnou

i eleznou lopatu vzal do sínì a postavil do kouta na cihlové
dládìní, jetì se zamyslil, nezapomnìl-li na nic, a pak teprve spokojen a klidný vstoupil do svìtnice. Vem se hned uvolnilo a pocit bezpeènosti naplnil enu i dìti. Zapla Pán Bùh,
e u jsi tu. To je venku boí doputìní, vydechla ena.
V lese nìkde udeøilo, zuøí tam hrozná bouøe snìhová, klidnì odpovídal sedlák, svlékaje erkovou kazajku. Králová hned
mu ji vzala z ruky a pøehodila pøes bidlo nad ohromnými kachlovými kamny, je dýchala pøíjemným teplem.
Po loòském straném suchu a po hladové zimì vichni si
váili letoní velké úrody, ale tøásli se bázní, aby nové netìstí
netrhlo na obec. Jednotlivci lze pomoci, ale kdy vichni trpí,
pak je tìko pomáhat.
Bouøka jde po lesích, venku je slyet, jak tam praskají stromy, hlásil Král, ale polom v lesích není ádné netìstí; vdy
kácíme døíví na indel a na oheò v kamnech kadoroènì. Jen
aby se mraèna nestoèila dolù. Pak by nám ta vichøice mohla
odnést støechu nad hlavou a teï v zimì , bál se dopovìdìt,
ba i domyslit. Ale jakmile pevnì zavøel domovní dveøe a teï
i dveøe ve svìtnici, vechen strach spadl s Králové i dìtí.
Venku sice skuèel a vyl vichr jako smeèka psù putìná
ze øetìzu, metelice snìhová vrhala dál spousty snìhu na okna,
ale marnì se dobývala dovnitø. Mukáty, je stály za okny jetì
o posvícení, odnesla Králová do sklepa u pøed týdnem,
na jejich místo nasypala hezky vysokou vrstvu pilin, pokryla ji
jasnì zeleným mechem a zapíchala doò kotváèky jeøábu
s plody èervenými jako korály. Pøes tuhle hráz nepronikne ani
nejjemnìjí práek snìhový, neprodere se dovnitø ani nejostøejí vìtøíèek. Z mohutných trámù smrkových sroubená svìtnice, suchá a teplá, skýtala rodinì zdravý a bezpeèný útulek.

Král zapálil na trojnoce v krbu smolnou louè a hned jasné
svìtlo rozletìlo se po vech koutech. Selka zastøela jetì plátìnými záclonami okna a u prostírala na stùl. Dala si dnes
záleet, kdy u obìd mìli oizený, aby to veèeøe nahradila.
Vyklopila z pekáèe pìkný, do hnìda vypeèený toè a na mísu
vylila smetanovou omáèku z hub, nakyslou, a se sliny v ústech
sbíhaly, jak zavonìla, kdy ji selka nesla v hrnci od kamen
na stùl. A nyní se mohl venku boøit svìt, jako v pevném hradu
sedìla kolem Krále celá jeho rodina, zdravý hlad koøenil jim
chutné selské jídlo, radostná, spokojená nálada zraèila
se v tváøi hospodáøe i jeho eny, dìti první poloily lice, ale
èekaly u stolu, a se nají otec s matkou, slovo vedla Marjánka, která musila povídat, jak se jí vedlo u Bartoù.
A neplakala Pepka? optala se Králová, která drela nejmladí dítì na klínì a sama je krmila.
I kdepak! moudøe odpovídala Marjánka, paní mídová
nám pùjèila panáèky i panenky, jejich Pepíèek si s námi hrál,
umí to u jako pan míd, také jsem si smìla zatoèit klikou
na kobylí hlavì a od Bartoovic tety jsme dostali pomazánku
a napít podmáslí.
Copak dnes vrtìla? Vdy je støeda, podivila se selka,
která vìdìla, e vrcení je práce sobotní.
Teta øíkala, e mají krávy po telátkách, e jim tak dojí, a
se jí smetana nevejde najednou do korbele, musí proto vrtìt
dvakrát za týden.
Slyí to? obrátila se ena vyèítavì na Krále, u nás krmíme zrnem a kalením konì, ale u Bartoù krávy. Slyím, slyím, usmíval se sedlák, který vìdìl, e selka soèí na konì
a vyèítá jim oves i zadinu i seno, vecko, co seerou, a vím,
kam bije.,Ètyøi krávy bychom jetì vyivili, kdyby tìch mrch
nebylo! Takhle se musím spokojit se tøemi. Kdybych jich dojila

sedm, to by bylo smetany! To by bylo másla! Dvakrát, ba snad
i tøikrát v týdnu bych mohla vrtìt, tak jako u Bartoù!` Tohle mi
vecko chce zrovna teï øíct, jak vidí, Marjánko, abych ti uspoøil
práci, sám si to za tebe opakuji. Ale teï zas ty dej pozor.
,Zápøeky nám letos vynesly danì i úrok z dluhu,  dala
se teï do smíchu Králová, ,za to, e jsem navezl tìrk
na silnici, uplatil jsem dvì stovky, které jsme byli dluni obci,
a jetì mám kolik zlatek zamèených tamhle v almárce; to ty
bys nikdy za máslo nestrila.` Vidí, e vím, co ty mi zas chce
vykládat.
A mimo to jsem s prací v polích hotov, to vecko dokáou
konì a nikdy by nesvedli voli a tím ménì krávy, ukonèil hospodáø, sáhl po dýmce a míku, nacpal, el ke krbeèku pro
uhlíèek, a kdy první dýmy vypluly mu z úst, posadil
se ke kamnùm a s láskou zahledìl se na svoji enu, je jenom v kandu obleèená myla nádobí za celý den nastøádané. Ale viml si i své dcery Hanýky, jak zruènì je matce podává do døezu a jak pozornì je utírá. Z té bude selka, zavelebil v duchu, a ji postaví na pole nebo do svìtnice, práce jí
v rukou jen hraje, ale neutrousil nahlas ani slùvka chvály.
Letos nám, táto, nebudete èíst nahlas? ozvala se Hanýka,
která cítila, e se upírají na ni otcovské zraky, a chtìj nechtìj
musila se na otce také pìknì podívat.
Jetì ne, Hanýko, teple jí odpovìdìl otec, a zaènou
u nás zase hyjty a máma snese kolovrat, potom pøinesu kníky od pana pátera a myslím, e u mì letos zastane.
Tak pìknì jako vy já èíst neumím; vy, táto, ètete jako pan
uèitel.
Proto se musí uèit, stydìt se nesmí a alespoò stránku
nebo dvì pøeèíst, abych si mohl nacpat a zapálit. Máte vy
starosti! kárala je matka, na ètení myslí

a já nemám jetì ani vechen len vyklapaný, ani vypoèísaný,
myslím, e s tím ètením nebude nic, nadìju jí kuel koudele
a zaène se uèit pøíst, aby z ní vyrostla poøádná pøadlena. Kolovratu se musí chytat, a ne kníky.
Vidí, Hanýko, jak jsme spolu nemoudøí. Máma má pravdu jako vdycky. Ty jí opravdu letos nesmí odepøít pomoci,
nebo to sama nezmùe, uvedl se jí len a po pás, moná, e
i mnì strèí do ruky vøeteno a naøídí mi pøíst.
A byla by to snad hanba? Nepøedou mui? Pøedou, a jak!
Takovou tenkou a rovnou nit nikdy nestoèí kolovrat, jako
se vytáhne na vøetenì. Nepøede starý Taraèka? Pøede a nitì
prodává krejèímu, takový pøástevník to je.
To se rozumí, e ádná práce nehanobí èlovìka,
svìdèí hned sedlák, vdy forman Kofr uplete si sám vlnìné punèochy a nad kolena dlouhé, ale umìt to èlovìk musí.
Tak se tomu také nauè.
Na to u je, milá divèe, pozdì, usmál se na enu Král, já
u zùstanu v zimì vìren kníce a fajfce. Alespoò bys mohl
na lepence na punebí pøebrat hruky-hnilièky, hodila bych je
po chlebì do pece, zlobí selka sedláka.
Mámo, já je pøeberu, hned se hlásí malá Marjánka, která
si a dosud hrála s Pepkou v kolébce a uspávala ji. I ty kozo
mlsná, uhodla matka hned, proè se tak horlivì hlásí.
Nu, proèpak ne? upuluje se i otec, mùe je pøebírat, mùe, ale musí pøitom ustaviènì zpívat, tøeba tu dlouhou písnièku o Mnislavu a Bìle.
Já ji celou jetì neumím.
Hanýka tì ji nauèí, ta ji jistì umí, krákorá, kudy chodí, jako
slepice.

Kdy se mi tak tuze líbí, omlouvá se dcerka, která ví, e
otce mrzí, kdy se pøi práci zbyteènì mluví, a e øíká: U díla
má státi celý èlovìk s duí i tìlem a u muziky taky.
Tak nám ji zazpívej, vybídl Král svoji dcerku, kdy utøela
poslední misku a poklopila do sudnu poslední hrnek.
Tak! Jetì ji k tomu mìj, vadí se matka, Hanýko, chceli zpívat, tak smí zazpívat,Podveèer tvá èeládka jak k slepici
kuøátka` nebo,Na loe jdouce zbonì se modlíme`, ale jinou
ne, aby nás Pán Bùh nepotrestal, jenom poslouchejte, jak tam
meluzina vyvádí.
Venku opravdu to huèelo a skuèelo, jako by chtìl vichr celé
Klenèí obrátit nohama vzhùru a odnést je a nìkam do Hory.
Vude se lidé tulili ke kamnùm, i psy zavolali k sobì pod støechu, nikdo se neodváil ani nos vystrèit ze dveøí.
Ale v panském hostinci u Johánesù sedìl pan nadlesní Winkler s panem dùchodním. Mìl cosi projednat s myslivci Pavelkou a Brodským a pozval si je do hostince, kde stál jeho
koèár. Projednávali to jaksi dùkladnì a dlouho. Vichni hosté u se rozjeli, jenom té zelené krvi se nechtìlo od èerveného
piva, které dnes zrovna sládlo. Libovali si, e pan Johánes
má zcela jiný mok, ne jsou ty deputátní slivky, je jim posílá
pan starý, a skoro byli rádi, e se zdvihla ta vánice.
Poèkáme, a se to pøeene, rozhodl se pan obrfoøt. Kdopak by se v tom povìtøí vydal a na Èernou Øeku, rozvánì
kýval hlavou ramenatý lesní Brodský. Také starý Pavelka
se zaradoval, Mìl sice doma pøísnou panièku, ale dnes musí
mlèet, a øekne: To ví, sedìl sem tam jako na trní, ale kdy
se pan obrfoøt nehýbal...

Zvyk je druhá pøirozenost. Zachuchlaní v plátích a èepice
staené pøes ui pøili po veèeøi i denní hosté a vichni
se náramnì potìili, kdy tu spatøili jetì smuteèní hosty.
Domù nemùete, na to není ani pomylení, vykládal horlivì pan postmistr Vorlíèek.
Opravdu ne! Práí se tam, e nelze ani oèi otevøít, svìdèili
ranhojiè i písaø Bílek s Eisenhutem.
A copak Vondrouek? Ten dnes asi nepøijde? Co? shánìl se Vorlíèek, mysle na preferanc.
Vynechá asi, ono by to pøíli køièelo, kdy ráno el s Fastrem
za rakví, vykládal pan uèitel, aby veèer el do hospody.
Viml jsem si. Náramnì jim to sluelo a hezké to bylo, liboval si Winkler, jako by otce pochovávali. Proto by mohl
pøijít, myslil postmistr, prosím vás, jaký smutek? Strádalovi
bylo pøes osmdesát, osm let u jenom sedìl v pokoji a nevidìl
ani na krok pøed sebe, vecka moná jubilea u slavil, vecka vyznamenáni a tituly u mìl, tak vlastnì se u sluelo
a patøilo, aby udìlal místo mladímu.
Jen øeknou rovnì Fastrovi, omoèil si Pavelka. Mno, mlaskl jazykem Vorlíèek, v kapse to jetì Faster nemá, patøit mu
to, patøí, o to není, víme vichni, co se zde za Strádala nadøel,
kolik let tu proil. Ale kdy je to takový ultraèech. Direktor
Melichar mu letoní pou neodpustí a nezapomene.
Faru obsazuje pan hrabì, ozval se hlubokým basem myslivec Brodský.
Pan hrabì! mávl rukou obrfoøt, ten má, pánové, teï jiné
starosti.
Myslejí to presidentství na Moravì? optal se nedoèkavì
postmistr.
Také, ale mimo to, nevím, ale povídá se, e koneènì
se zadíval do èerných oèí nìjaké Maïarce.

Ale! A to je novina! polibovala si hned celá spoleènost,
jako by dal vem do úst sladké cukrátko. Dùvìrnì, pánové,
ne abyste to dali snad na buben, jen mezi námi povídám, co
vyprávìl komorník. Pøijel nedávno do Trhanova pro hrabìcí
koichy a svìøil nám, e pan hrabì je víc ve Znojmì ne v Brnì
anebo v Olomouci. Na hony e jezdí, ale stále ve spoleènosti
hrabìnky z Futaku.
Maïarky tedy , skoèil zas Vorlíèek nedoèkavì panu obrfoøtovi do øeèi.
Ano, Maïarky, ale krasavice k pohledání. Povídal komorník, e urèitì bude svatba.
I to se podívejme!
I my to cítíme. Pan direktor je teï vemohoucím pánem.
Pan hrabì nechce být nièím obtìován. Vecko zùstává leet, a pøijde na vánoce, ovem, pøijde-li.
Nu a Melichar Fastra jistì panu hrabìti pro klenckou faru
nenavrhne.
U dávno místo páter Jakub øíká mu èerný jakobín. Tvrdí
o nìm, e je to frajkajst, on a faráø Krejèí z Volmavy e jsou
státu nebezpeèná individua, já to slyel pøi úøedním øízení
na své vlastní ui, svìdèil mìstský písaø Bílek.
Co si udìlal, má, skoro kodolibì zamnul si ruce postmistr, moná, e teï zmoudøí a pøestane. Vdy i mída pobláznil. Nae sluky i postilioni pøili domù a oèi mìli navrch
hlavy. Mluvili jen o èeském lvu, o èeském právu, o èeském
králi a o èeské vlasti, jak to na komedii slyeli. A ten potrhlý
muzikant, ten Jindøich, uèí je zpívat samé,flátenecké` písnièky. To by mu nemìli trpìt, obrátil se náhle Vorlíèek
na Eisenhuta.

Ano, uèí je hrát i zpívat, ale to pøece není nic zlého, pokusil
se starý kantor bránit svého milovaného mládence, je to pøece
lepí, ne kdy se chasa toulá a místo zpìvu øve a huláká
na mìsteèku.
Tak, oni to také schvalujou? To se podívejme, tiplavì
se usmál postmistr, který byl vemohoucím pánem v Klenèí
a nesnáel odporu od nikoho.
Copak já mohu, skoro bolestnì zvolal Eisenhut, pan administrátor si to pøeje, sám koupil a rozdal zpìvníèky, Vìnec
se jmenuje ta sbírka písní.
Zase pan administrátor! Vyroste nám zde pomalu pøes hlavu, zakaredil se postmistr, to by nám tak scházelo, aby
se nám zde usadil.
Vichni mlèeli; Eisenhut v trapných rozpacích lovil v obírné
tabatìrce òupec, Bílek pokalával,.mìstský chirurg si pohrával cínovým víèkem na svém dbánku, také pan obrfoøt
i oba foøti nevìdìli, jak se mají tváøit. Vem bylo nepøíjemno,
a proto s nadením uvítali pana Johánesa, který se zjevil
na prahu kuchynì.
No, dnes mìli horký den? Co? zasmál se na nìho pan
obrfoøt.
Jsme tomu zvyklí, pøisedal si ke stolu hostinský, mladý jetì
a rùolící, ale tak se mi zdá, e se dnes páni domù nedostanou. Venku se zrovna èerti ení. U máme pod parkánem naváto na pùl sáhu snìhu, jakpak teprve v irém poli! Rybníky
jsou jen lehce zamrzlé, a kdyby konì sjeli s cesty, mohlo by
se stát netìstí.
Tak poèkáme do rána, a uvidíme na cestu, vdy se nám
tu zle nevede, rozjaøil se èernoøecký foøt a vichni ochotnì
svìdèili. Sedìlo se jim opravdu dobøe a jetì lépe bylo, kdy
na stole zaustìly karty a Vorlíèek rozdal první kolo preferan-

cu. Spoleènost se rozdìlila. Karbaníci sesedli se do uího
krouku, ale oba foøti li k prostøednímu stolu, sundali s nìho
ohromnou javorovou desku, pod ní ve stole ukázalo se plno
rùzných pøihrádek, výklenkù, kaplièek, dveøíèek, uprostøed válel
se døevìný vlèek a kolem plno kùelek krásnì vysoustruhovaných z èerveného døeva vestkového.
Tak sázejte, pánové, nedoèkavì pobídl ostatní starý Pavelka, vánivý milovník této zajímavé hry, a u stavìl kuelky
na místa oznaèená bílými koleèky. Pak navlhèil nohu hlavatému vlkovi, navinul na ni pevnì tenký øemínek; prostrèil jej malinkou dírkou v boku stolu a prudce zatáhl. Vlk se roztoèil
a rozbìhl po tvrdé, jako sklo hladké desce a øádil mezi kuelkami jako pravý vlk. Vichni dychtivì sledovali, jak prochází po stole z jednoho oddìlení do druhého, sotva zavadí
o pøíèku, u se uhne, znovu hledá, bzuèí jako vosa, kuelky
se pøed ním bojácnì krèí ve svých skrýích, ale vlk, jako by
mìl rozum, jako by ho k nim zrovna nìco táhlo, vyhledává je
ve výklencích, kácí je bez milosti, a koneènì jedna se svalí,
podrazí mu nohu a vlk jak dlouhý tak iroký se poloí na bok,
zlostnì zavrtí, smykne tìlem jednou, dvakrát a ztichne. Hra je
stejnì zajímavá, ne-li zajímavìjí ne karty. Vichni sledují bìh
a víøení vlka, vidí, jak umdlévá, volají na nìho, povzbuzují ho,
jiní trnou úzkostí, kdy se blíí ke kuelce, na kterou mají sazeno, vykøikují radostí, kdy ji minul, chválí ho i tupí, støídají
se ve høe, bìhají kolem stolu, sestavují z kuelek nové a nové
figury a také karbaníci nesedí tie jako v kostele. Také je si
podmaòuje hráèská váeò, tváøe jim èervenají, oèi planou,
ruce zvedají se pøi vynáce a nad hlavu; tuhé karty pleskají
o stùl, nikdo si nevímá vichøice, která venku lomcuje stromy,
láme se o høebeny støech, doráí na komíny a títy domù a ne
a ne se nabait.

Pan obrfoøt Winkler i oba foøti vyspali se u Johánesù, u
se i nasnídali, ale venku trvá stále boí doputìní. Zdá se, e
sníh nesype se jenom shùry, ale e se zvedá i se zemì, s levé
i pravé strany, práí se a toèí, ale myslivci klidnì vstávají, pan
obrfoøt komanduje zapøahat, pan Johánes se usmívá, radí,
jak a kudy jít i jet. Nezdruje déle hosty, protoe ví, jak asi na nì
doma èekají, také se o nì ve dne nebojí, nebo do Trhanova
i na Výhledy je malá pùlhodinka a myslivci nejsou v takové
nehodì po prvé..
Teprve v pátek k polednímu doel meluzinì dech i zásoba
snìhu. edé mraky se zdvihly, protrhly a za nimi ukázalo
se mdlé, jako vyhaslé slunce. Ale jen co si provrtalo otvor do té
beztvárné spousty oblakù a par, u nepovolilo, prolamovalo
se a trhalo bez milosti mraèné skály i hradby a v pravém poledni usmálo se na chodskou zemi, obleèenou v snìhobílé
roucho, posypanou jiskrami a zmìnìnou k nepoznání.
U Králù sedali právì k obìdu, kdy vstrèil do dveøí hlavu
obecní stráník a struènì hlásil: Tak odpoledne konì do pluhu.
Dobøe, dobøe, byl bych jel bez øíkání, odpovìdìl hospodáø a Hanýka vypískla hned radostí: To se s Marjánkou svezem; smíme?.
V kùlnì pod radnicí hovìl si døevìný pluh, kterým oralo
se u nás jen v zimì. Kdy toti snìhová vánice pøikryla øískou silnici takovou vrstvou kyprého snìhu, e ji ani kolo neprokrojilo, ani sánì se na ní neudrely, tu jetì døív, ne se sníh
slehl, vyjel z radnice pluh, taený tøeba pìti páry koní, a rozjel
se po silnici vzhùru k Výhledùm a jetì dále k Èerné Øece,
kam sahal klencký katastr. Ba èasto musil proorat silnici a
do Haselbachu k bavorským hranicím. Èím mìl vìtí váhu,
tím lépe oral kyprý sníh a rozhrnoval jej na obì strany, proto
v jeho útrobách válelo se plno ulových kamenù a mimo to

dovolovalo staré právo vem dìtem, aby si sedly na jeho
kostru, pokud místo staèilo, a tím slavnostnì zahájily sanici.
Snìhových závìjí, tøeba na tøi sáhy vysokých, pluh ovem nezmohl, pøed tìmi se zastavil a poèkal, a mu dalí cestu aspoò zhruba proklestily lopaty. Který mìan nedodal potah,
musil sám vzít lopatu a jít prohazovat, aby silnice stala se co
nejdøíve sjízdnou i schùdnou, nebo po dva dny nemohla
se hnouti ani pota, ani formani. Vecko stálo jako zakleté,
u Johánesù za formanským stolem u druhý den seli formani
Korejci z Bøezí a Belán ze Zdanova, pøed hospodou stály
jejich vozy, plné tvrdého ivce, který vozili do skláren na Èernou Øeku i na Starou Hu, a na stání hrabali netrpìlivì tìké
konì formanské. A do Klenèí se dostali, ale dál to nelo.
Musili poèkat, a jim pluh proklestí cestu, a zatím pøekládali
náklad s vozu na sanì, které jim ochotnì pùjèil hostinský Johánes.
Na tohle zvlátní orání se tedy tìily vecky dìti a ovem
také Hanýka. Ale otec jí vecku radost zkazil. Ovem e
se svezete, ty i Marjánka, ale a po kole, Teï jen seber
monièku a jdi pìknì do koly, aby ses nauèila poèítat
a nebyla bita.
Chtìla nìco namítat, ale matka jí za otcovými zády zahrozila prstem, a tak se jen zamraèila a poslechla, by i tuze nerada.
Cesta do koly ji vedla kolem obecní kùlny, dokoøán u otevøené a plné dìtí. Lezly po pluhu jako èmelíci, snaily se jej
vytáhnout z pøítmí døevìné kùlny ven na svìtlo boí, zapøahaly
se samy do oje i do dlouhého a tìkého øetìzu, Martínek Klikovic stál nahoøe jako generál a volal: Bíji! Bíji! Bístaha!,
ohromný kolos se ovem ani nehnul. Ale scházeli se zde po-

malu u i sedláci a pacholci, z kadého èísla domovního
po jednom, a èekali jen na pana cestmistra, anebo alespoò
na cestáøe, aby je rozdìlil na party a zavedl do práce.
Zaèneme asi u Mýdlù, tam je závìj tak vysoká jako chalupa, jenom komín z ní vykukuje, hlásil vec Formánek, který
zùstával v chalupách.
Zato v ryjdu je silnice, jako kdy ji zamete, a vý zase proti
hrnèíøi leí snìhu na sáh vysoko; vykládal tkadlec a muzikant
na slovo vzatý, Maruák, kterého chytili na vojnu r. 1805 jako
mladíka a který se vrátil po dvanácti letech domù pokryt slávou, s váleènou medailí a køíem na prsou. Svým hudebním
nadáním dotáhl to tak daleko, e se stal tábním trubaèem,
v bitvì národù na bojiti u Lipska r. 1813, jak se rád chlubil,
16. i 18. øíjna stál u Lindenavy po boku generála varcenberka a zatroubil první signál K útoku.
Kdy jsem byl na vojnì, tenkrát, co tu táhli Rusové , u
se zase rozbíhal, aby vylíèil stranou zimu toho roku a jak si ji
Rusové libovali. Ale vtom kdosi vykøikl: Pan cestmistr u jde.
A vskutku ze vrat u Perníkáøù vycházel drobný muíèek
v koichu a vysokých botách a za ním cestáø Kobes, který ho
o dvì hlavy pøevyoval.
Tak rychle, rychle, volal cestmistr zdaleka, ne pøienou
konì, závìj u Mýdlù musí být proházena, aby pluh mohl hned
dál, a u dìlil zástup na dvì party.
My zaènem zdola a vy musíte závìj obejít a zaèít házet proti nám shora, komandoval cestou, pilnì se ohlíeje, enou-li
u sousedé konì a zapøahají-li do pluhu. První pøihnal Král,
ale jak zhlédl zástup dìtí, zastavil konì a ostøe se rozkøikl:
Copak dnes není kola? Hanýka zmizela hned, jak spatøila, e jejich konì vystrkují hlavy ze vrat, také ostatní dìti rozbìhly se, jako kdy do vrabcù støelí, ale hodný chumáè jich

zùstal sedìt na pluhu. Ty u vyly ze koly, a proto se jich pøísný
rozkaz Královic strýèka netýkal. Sedlák støihl po nich okem
a spatøil nahoøe na pluhu sedìt obkroèmo jako na koni Klikovic Martínka.
Slyel jsi; Martine, nebo chce poèkat, a pøiene konì
táta?
Já u jsem vyel ze koly, vzdornì odpovìdìl chlapec. Teï
si teprve Král vzpomnìl, e jeho otec sedìl v kriminále jeden
den za kostel a druhý za kolu. Neøíkal u nic, shodil s ramene
váh s rozporkami, a protoe první pøihnal, tak také první zapøáhl. Za ním pøivedli konì Taraèka, Vávøík, Klika
a Johánesovic pacholek dal své formanské spolehlivé konì
na pic. Zvonky i rolnièky na koených postrojích cinkaly vesele a konì na ostro okovaní, vyleelí, hrabali bujnì
a nedoèkavì sypký sníh.
Tak se drte, abyste neslítly, a to trhne anebo skoèí, ohlédl se jetì Král po dìtech a u bral podsedního u hlavy
za uzdu. Pluh ohromnou svojí tíí leel na dvou válcích, aby
mu dno neprohnilo, a z tìchto válcù musil alespoò pøedkem
sjeti pøímo na sníh, mìli-li jej konì zmoci. Vichni Klenèáci
byli formani vyhláení, protoe z Klenèí leze silnice jako
na støechu, jezdili stále na zápøeky a starým formanùm
z povolání mohli odkoukat jejich umìní. Kadý z nich vìdìl,
jak vzít z místa, jak oviklat vùz, kdy vzkøiknout, kdy bièem pohrozit, aby konì dali vecku sílu. Jak se náklad jednou dostane do pohybu, u je vyhráno.
Bez øíkání proto stavìli se kadý k svému spøeení a pozorné
dívali se na Krále. Jak zaberou jeho konì, hned vzápìtí musí
zatáhnout Taraèkùv pár a tak po øadì napnout øetìz a na pic,
pak vichni zatoèit bièi a vykøiknout Bíji! a vyjet jedním karé

na silnici. Nebezpeèí spoèívalo jedinì v tom, a pluh na válcích
zabruèí, a se sváí a udeøí o zem, aby se ádný pár toho nezvyklého rachotu za sebou nelekl, nevzepjal, nestrhl ostatní
a aby konì nezaèali dìlat plátno. Proto je drí sedláci u hlav,
nakrátce, aby cítili jejich pøítomnost a nedìsili se.
Tak spánembohem jedem, zavolal Král a jeho pár opøel
se o chomouty, a kùe zavrzala, øetìz zachrastil, to Taraèka
zabral, v kùlnì to zadunìlo, jako by se valil sud, vzduchem
zahvízdly bièe, pluh dostal se do pohybu, svezl se s válcù, zachrastil zlostnì na upìchované pùdì kùlny a u pøedkem jako
klínem vyrazil ze vrat, zasyèel na snìhu a v celé obludné velikosti zastavil se uprostøed silnice pøed Johánesovic hostincem.
Dobøe jste vyjeli, pochválil je hostinský Johánes, který byl
zároveò mìstským rychtáøem, a proto se díval na tento dùleitý výkon, aby radou i skutkem byl nápomocen, kdyby potøeba kázala.
Kdy pluh u zvolna se plazil po silnici do výe a vyorával
irokou brázdu v kyprém snìhu, kdy konì klidnì a spolehlivì
jako rouby táhli tìké bøemeno, a se z nich kouøilo, zastrèil
Král biè pod padí, ruce schoval do kapes a pøitoèil
se ke Klikovi.
Poslouchej, sousede, poèal zvolna a pøátelsky, tvùj chlapec sedí na pluhu místo ve kole.
U nechodí do koly, sám jsem mu to zapovìdìl. Snad
ne kvùli té hlouposti, co jsi mìl s panem mládencem?
Ano,  dobøe hádá  pøisvìdèil divoký Klika a z oèí
u mu srel oheò, dám Martina za pohùnka do itboru, aby
se nauèil nìmecky.
Nu, dobøe, ale to bude a nìkdy v dubnu nebo v kvìtnu, a
se ukáe pastva, pøece ho nenechá do té doby jen tak povalovat doma a bìhat po hyjtách.

A nechám! Zrovna nechám! Nikdo mì nemùe trestat, Martinovi je dvanáct let pryè a patøí u jenom do nedìlní koly.
Koho tím potrestá? optal se vánì Král, a kdy Klika neodpovídal, dodal sám s povzdechem: Jenom chlapce
a sebe, ale dìlej, jak rozumí. Hanýka øíkala, e nechodí ani
hrát a zpívat, aèkoli pro nìho vzkázali ze koly, potøebují ho.
Tak vidí! Sám øíká: potøebují ho! Vzkázali pro nìho, pravda, zrovna vae Hanýka pøibìhla k nám s tím vzkazem, zeptej se jí, co jsem já jim vzkázal.
e prýs mu houslièky rozlapal?
Na tisíc kusù rozlapal, pøisvìdèil Klika furiantsky, ale hned
se jaksi Krále zastydìl, zmìkl a rozpovídal se: Ty housle
za mnoho nestály, chtìl jsem mu u dávno koupit nové, kluk
se na muziku jen jen tøese, je po mnì, forman Kofr mu pøiveze jiné z Plznì, u slíbil.
A co potom? To se bude na nì uèit sám?
Já ho budu uèit.
Mùe se na housle mìøit s Jindøichem? To nemùe nikdo po celém okolí.
Tak vidí, a Jindøich ti vzkáe, nehnìvá se, zadarmo by Martina uèil.
To u kráèeli spolu pøi koních nad Klenèím po silnici, lemované pìknì vzrostlými, mechem obalenými øeøáby, v jejich
vrcholcích èervenaly se celé trsy scvrklých bobulí. Klika
se kysele tváøil, jako by ovík kousal.
Èapèapèap, ozvalo se náhle vzduchem, sníh s vìtví sypal
se na zem, Klika rychle zdvihl oèi a vykøikl vesele, radostnì,
e mùe zaèít o jiném: I zatra, podívejme se! Kvíèaly pøiletìly,
no, to budem mít tuhou zimu.

Vichni se zadívali na hejno edých ptákù, je pøed nimi
se stromu na strom houpavì pøeletovalo, klovalo do vìtví, a
drobné jeøabinky jako kapky krve padaly do bílého snìhu.
Vtom na pokraji lesa bouchla rána, zakouøilo se, konì
se vzepjali, sedláci hned skoèili k otìím, od stromu odlepil
se foøt Pavelka, sebral asi pìt kvíèal se snìhu a nacpal si je
do koené torby.
e vás to nemrzí, pane foøt, usmál se Král, kdy k nìmu
dojeli, obírat se s ptáèky. Já bych si na nich nepochutnal.
Já také ne, smál se staøec, ale panské chuti jsou rùzné,
u o Strádalovì funuse pøipomínal mi a èernoøeckému pan
obrfoøt, e vecky kvíèaly musejí letos do Znojma paní hrabìnce z Futaku, tam prý jsou velkou vzácností. Sluba je sluba.
Tak dojel pluh zvolna a k Pavlovì hospodì; kde by byli konì
zapadli a po krky, tam jim pomohly lidské ruce, kdy se brodili
jen po bøicha, z toho si nic nedìlali, zvolna a jistì vykraèovali,
zanechávajíce za sebou plochu snìhovou hladkou jako stùl
a dva bøehy vysoko nahrnutého snìhu, rovné, jako by je pravítkem namìøil. Poitek mladých z celé jízdy a dosud nebyl
valný, ale sedìli trpìlivì, vykukovali z pluhu jako z hnízda, kde
to lo závìjem, nabírali rukama sníh, støásali ho s jeøabin, sypali si ho za krk a tìili se na  zpáteèní jízdu. Slunce zapadlo
a venku se poèalo írat. Pøed hospodou u stál pan cestmistr
s cestáøem a hlouèkem muù, pomohli jetì obrátit pluh pøedkem ke Klenèí a teï, kde kdo byl, i pan cestmistr, i cestáø,
vylezli k chlapcùm nahoru, sedláci sedli na konì a jelo
se vesele s kopce domù. A do Bøezí pøibìhly jim naproti dìti
i s uèením, tak, jak vybìhly ze koly. První letìla Hanýka,
poslední klátil se Smolíkovic Tomáek. Semhle, Hanýko,
semhle, dìlal jí ochotnì místo Klikovic Martin, natáhl ruce

a skoro vysadil k sobì milou spoluaèku. Pluh se na chvíli
zastavil, dìti ucpaly kadou skulinu, která jetì zbývala, jenom na Tomáka u se místa nedostalo. Obíhal kolem jako
pejsek a nabíral do pláèe.
To sis nemohl pospíit, ty lenochu lenoná, vadila se s ním
Hanýka s pluhu dolù jako s kazatelny, tak polez, my se tu
smaèknem.
Opova se, zahrozil mu pìstí Martin. Hanýka le, sami
se tu u nemùem ani hnout.
Kliko klikatá neuilá, tak mu udìlám sama místo, rozhnìvalo se dìvèátko, a jako obláèek u lehce seskoèilo pøímo
do vysoko vyoraného snìhu a zaprosilo: Táto, prosím vás,
posaïte mì na konì, na valacha, a u stála na oji mezi spøeením, Král jí jen malièko pomohl, Hanýka se pøikrèila, chytla se ruèièkou koòské høívy nad lopatkou a jako koèka vyskoèila na iroký høbet náruèního konì, ani døeváèek se jí pøitom
nevyzul, ani monièka s uèením z ruky nevypadla.
Kupøedu, kupøedu, hartusil cestmistr, a vy kluci, pokoj!
Nebo vás vecky sházím dolù! Ta zlá hrozba platila Martinovi, který se drel za vlasy se Smolíkem.
Konì se hnuli, pluh zatíen novou váhou boøil se jetì hloubìji a rovnal jetì dùkladnìji cestu u jednou vyjetou. Jako
ivý netvor pøedpotopní valil se tentokráte bez zastávky
s kopce dolù, stromy i lesy snìhem obalené sklánìly k zemi
své vìtve, vítr se utiil, nebe se vysoko vyklenulo, nová ètvrt
mìsíce vylezla nad Hrádek, sem tam jako ohnivá jiskra zamrkala zlatá hvìzda, obzor se zúil, úbìlový kraj se srovnal,
uhladil, zmizely louky i pole, køoví i kamení, cesty i pìiny,
chodská zemièka, krasavice, uléhala si ke spánku
v snìhobílém úboru...

Zima, zima, bílyj mráz!
U ste tary! Vítám vás!
zazpíval divoký Klika na koni, radostnì zamával beranièkou
jako na pozdrav milému hostu a vichni, velcí i malí, rázem
vpadli:
My vás tary máme rádi,
vy ste nai kamerádí,
po vás se nám styjskalo,
dy se v lítì blyjskalo!
Konì vesele frkali, a se jim kouøilo od nozder, støíhali uima, prunì, podle noty si vykraèovali, pøitáhli pluh pøed Johánesovic hospodu, zajeli s ním na válce, aby nepøimrzl,
a nechali ho stát pod irým nebem, nebo vìdìli, e si teï
èastìji zaoøou, a se zima rozblázní doopravdy.
Doma èekalo na vecky velké pøekvapení. Hospodynì stály u kamen, vaøily maso a hned ve dveøích hlásily Jetì dnes
pøijedou vojáci.
A e tak pozdì? Na samu noc?
Zapadli v Týnì a nemohli se hnout; teprve ke tøetí hodinì
pøijel kaprál na zpoceném koni a hlásil to.
Ta novina v Klenèí proto pøekvapila, e u vojáky na zimní
pobyt vùbec neèekali. Poèítali, e zùstanou letos v kasárnách,
ale pøepoèítali se. Jízda stejnì jako jiná léta rozjela
se po vesnicích kvùli píci a obroku. V kadém gruntì mìli vojenské stání pro konì a svìtnièku pro vojáka, ale nikde je ta
návtìva netìila. Nejhorí a nejdivoèejí bývali husaøi z Uher;
nikdo se s nimi nemohl smluvit, drmolili maïarsky, chtìli jíst
maso a pít víno. Lépe u se chovali huláni, vìtinou Poláci,
kteøí se spokojili s kadou stravou, jen kdy jí bylo dost. Ale
nejradìji mìli u nás dragouny a kyrysary, zvlátì Èechy, aè
málokdy se potìstilo, aby byl na Chodsku ubytován èeský

pluk. Strkali sem vìtinou dragouny nìmecké z Rakous
a Moravy.
I kdy nebyla vojna, procházelo a projídìlo Klenèím nahoru i dolù ustaviènì vojsko. Buï se vymìòovaly posádky
v øíských mìstech spolkových: Mohuèi, Ulmu nebo Ratatu,
èasto se za nimi vezla munice, jmenovitì vozy s prachem,
nebo jezdily tafety, take v Klenèí na radnici stále leela peèlivì vedená kniha o pøípøeích a ubytování vojska. Mìstský
písaø dobøe a zpamìti vìdìl, jak umístit tøeba celé sto vojákù
a koní, na kom je teï øada, aby vzal vojáka, konì nebo oficíra
na byt, aby vezl marody a vojenskou bagage, montours
a armatourstransporty, fourage, medikamenty anebo
profesionisty a pitálníky s jejich obírnými zavazadly buï
dolù do Horova Týna, anebo nahoru pøes hranice do Lesního
Mnichova v Bavoøích dvoj, troj, ba i ètverospøeí, to vecko
vìdìla i jeho pravá ruka, obecní stráník Jan Kodrda. Kdy
tedy odevzdal kaprál na radnici lístek, e jetì dnes pøijede
do Klenèí na zimní kvartýr sedmdesát dragounù, dva oficíøi
a dvaadevadesát koní, staèilo Bílkovi, e vykøikl na policajta:
Honzo, èísla od prvního a do osmdesátého dostanou jetì
dnes vojáka a konì.
Dobøe, odpovìdìl Kodrda a u se klátil k Beneùm, kde
poèínalo popisné èíslování mìsteèka.
Ne to selky muùm vecko jak se patøí povìdìly, u se ozval
v dáli parádní pochod dragounský, kterému rozumìlo v Klenèí
kadé dítì.
Zatrá  zatrá  zatrá  zatrápená vojna dnes!
Vèera  vèera  vèera  vèera jsme zkusili jako pes.
Èistým vzduchem tøepetaly se ostré zvuky vojenských polnic, jak do nich foukali souèasnì oba trubaèi, a se jim tváøe

nadouvaly. Jeli v èele, na bílých koních, hned za dùstojníky,
a vichni, mustvo i konì, cítili u blízkost lidských pøíbytkù.
Jedou, jedou, na zimní kvartýry císaøtí dragouni jedou,
oznamovaly trubky a hned dodávaly:
Vedou, vedou, vedou, z pole na stání chlupaté koníky vedou.
Pøed stavení k silnici vybíhaly dìti, ale hospodáøi klátili
se k radnici, aby si pøivedli domù pøidìleného vojáka i konì.
Teï a okna zadrnèela, jak trubky na samém u námìstí
zavøetìly:
Do hor, do hor, do hor, jedou a od Vídnì do hor.
Pozor! Pozor! Pozor! Dejte si, dìvèátka, pozor!
Ani hodinu to netrvalo a mìsteèko ztichlo. Na vojenských
stáních chrupali koníci selské seno a ve svìtnicích za stolem
pøi svitu louèe pochutnávali si vojáèkové na teplé veèeøi.
Také Král pøivedl si domù jednoho vojáka, ale konì dva,
protoe mìl ve stavení málo bytù, ale zato stájù habadìj. Celý
grunt se vím vudy byl stavìn ode døeva, jenom komín a èerná
kuchynì s pecí tvoøily jaksi kamenné jádro, kolem nìho
se vinula z døevìných trámù dùkladnì sroubená slupka.
Od kuchynì nalevo vcházelo se do velké svìtnice s komorou
a napravo vedly dveøe do výmìnkáøské svìtnièky, teï prázdné, nebo Král ztratil otce døív, ne pøevzal hospodáøství,
a matku pochoval pøed rokem. V tom výmìnku líhal voják
a nemusil spát jako jinde s konìm v maøtali na døevìné palandì. Proto Král, nepøivedl-li si dùstojníka, poddùstojníka mìl
jistého. Také dnes rozvaloval se u Králù za stolem letilý u
strámistr, Nìmec tvrdý jako poleno, který mnoho øeèí nenadìlal, a jak se najedl a napil, u se hrabal do svìtnièky
na loe, kam ho sám hospodáø napoprvé uvedl.

Táto, udìlejte mnì sáòky, poèala kemrat Hanýka hned,
jak se otec vrátil do velké svìtnice, sáhl na kamna
po smolných, borových louèích, vytáhl ze sudnu ostrý nycar
a jal se dìlat pány.
Sáòky? usmál se Král na milou dcerku svoji, a to bych
pøipravil mámì pìkné peklo, musila by tì shánìt
po klouzaèkách a ona tì chce posadit ke kolovratu.
Tak je udìlejte mnì, hlásila se hned Marjánka. A to
se podívejme, moná, e mi o nì øekne i Pepka na kolébce,
usmíval se otec a dìlil dál louèe pìknì po letech, aby se pány
nezatíply, ale odlupovaly se hladce a stejnì jako karty.
Marjánka zaèala nabírat, Hanýka se mraèila, a tu
se do toho musila vloit matka. Takové velké kobyly a nestydìly by se vozit na sáòkách, poèala se vadit zdánlivì pøísnì, vdy se to ani pro dìvèata nehodí. Copak vám nestaèí
døeváèky na klouzaèku? Snad byste se nechtìly klouzat
po silnici pøes celé Klenèí, aby vás honil policajt a alovali
na vás ve kole? Vdy víte, e je to zakázáno. Hanýka
se zaène uèit pøíst a tobì, Marjánko, nadiju oka na dráty
a ukái ti, jak se plete ouvazek. A teï hned mlète, nìkdo sem
jde.
Venku opravdu ozvaly se kroky na záspi.
To bude Klika, poznám ho po kroku, hádal Král a uhodl.
Klika el jistì jako domù; ani o døevák venku nezakopl, kliku na dveøích potmì nael, a jak otevøel, bystøe se rozhlédl
svìtnicí a hned køièel: Tak jsem první, první na první hyjtì,
a vesele se zasmál.
Vítáme tì, usmála se hospodynì, vude první, jako vdycky.
Hostu to zøejmì polichotilo. Nesl pod paí tøi zdravé bukové
desky, dobøe na dva lokty dlouhé a na dva palce silné,

na støevíc vysoké; poloil je na zem ke kamnùm a ivì
se rozhovoøil: U jsem je obìhl. Taraèka s Vávøíkem pøijdou
jistì. Jen pøines stolici a hoblík. Tohle není ádné svìtlo,
a pohrdavì ukázal ke krbeèku ve zdi, kde na trojnoce plápolala borová louè, i na Krále, který trpìlivì típal z malého
polínka ruènì pánek po pánku. To se hodí na roztápìní
enským do kamen, èíst se pøi tom nemùe a já se letos tìím na ètení.
Hospodáø vstal, poloil nù do sudnu a pøisvìdèil ochotnì:
Také se tìím, pan páter Faster mi slíbil nové kníky.
Jenom a si nechá Èechoslava, a strèí-li ti ho, tak z nìho
neèti.
Král se smál, nebo vìdìl, e Klika nejradìji poslouchá Jarohnìva z Hrádku, nejradìji e má krále Jiøíka z Podìbrad
a iku, ale zato rùznérady hospodáøùm a zahradníkùm, jak
se mají uchránit stromy od hrozné zkázy, která se dìje hausenkami a jinými hmyzemi, ty e se mu z due protiví, to e
hned køièí: Vynech to, pøeskoè to, to sami víme, aèkoli ostatní
rádi by si poslechli, co myslí a radí jiný rozum. Ale Klika nedal, nepovolil, dokud Král nenael nìjakou historickou povídku, tøeba straidelnou, jen kdy v ní øinèely zbranì a tekla krev.
Tu pracovala jeho ivá fantasie, zvedala ho do výe, oèi
se mu íøily, dech tajil, nìkdy i pìsti svíral, zuby zatínal, ba pøemoci se nemohl, aby i hlasitì nevykøikoval, buï zlostnì, anebo radostnì, podle toho, jak si hrdina poèínal, vyhrával-li nebo
prohrával. Nakazil tím i ostatní posluchaèe, a kdy Král èetl
loni Vystìhovance do Brasilie, dovedl pro nì Klika tak upøímnì a hlasitì zaplakat, e strhl vechny, i ètenáøe, a u Králù
na muské hyjtì toho veèera panovala nálada, jako by leel
nebotík v domì.

Z Kvìtù budeme èísti, tam si mùe vybrat, konejil souseda Král a dìlal ve svìtnici místo pro silnou hoblovací stolici, která se povalovala za komínem i s hoblíkem. Klika mu ji
pomohl snést, pevnì postavit, hezky srovnat, kdy zatím pøihrnuli se ostatní hyjtáci. Kadý pøináel pod padí dvì tøi bukové desky, Král obtáhl jetì brouskem elízko v hoblíku a u
se dali do práce. Klika si sedl na stolici obkroèmq jako
na konì, bukovou tìpinu na jednom konci pevnì zarazil
do vlèího zubu, pak popadl hoblík obìma rukama za klanièky,
proti nìmu postavili se Král s Vávøíkem, starý Taraèka desku
pøidrel, aby se nezvrátila, vecko prohlédl pozornì a zavolal:
Tak jeïte.
Sss  smr, zasyèel a zabruèel hoblík, jak se na dvakrát
rozbìhl, ne se odloupla a odletìla tenká draèka buková.
Stafra, chlapci, nechcete, abych vám pomohl? Jste nìjak
slabí! usmíval se Taraèka a zadrhoval znova desku za elezný
zub.
Co, strýèe, my a slabí? rozkøikl se Klika, jen poèkejte, a
se rozpálíme, nestaèíte pøidrovat, a nasadil znova hoblík.
Smrt, zabruèela teï stolice, svìtnice se zatøásla a jediným
trhnutím vyjela z hoblíku tøíska rovná a silná jako pravítko. A dál
u to lo, jako kdy namae. Smrt! Smrt! Smrt! sténal hoblík, stolice i deska, draèky vylétaly do výe, Hanýka je rovnala a mui nepøestali, dokud první deska nebyla sestrouhána.
Pak teprve se narovnali, utøeli pot, zapálili dýmky a Taraèkovic
strýèek je pochválil: U jste do toho pøili, u to jde, jako byste strouhali mrkev, a ne buk. Vichni vìdìli, e Klika práci
ztìuje, e pøíli si na hoblík lehá a zbyteènì.
Hoblík e se sám zakusuje, jenom øídit ho musí a tlaèit kupøedu. Ale nikdo se to neodváil øíci hlasitì, aby nebyl oheò

na støee, aby Klika nevyskoèil, nepratil hoblíkem, nesedl
vzdorovitì do kouta a nekøièel: Tak si hoblujte sami, kdy tomu
lépe rozumíte. Vy jste jaktìivi nevidìli tolik tøísek, co u já
jich nahobloval.
Tak pøímo se na Kliku nesmí. Musí se oklikou. Taraèka nasazuje novou desku, sukovitou a porouèí; Chlapci, pøesednìte si. Klika má z vás nejvìtí sílu, s Králem utáhnou za konì,
a ty, Vávøíku, usedni na Klikovo místo, a se také nauèí øídit
hoblík. Martine, uka mu, jak si má poèínat.
Klika hned vstává a pøedává hoblík mladému sedláku a teï
to teprve jde ráz naráz, a Hanýka ani postaèit nemùe
a musí jí pomoci Králová poèítat kopy, vázat je slamou
a odnáet na pec.
Kakrahnáti, vy se èiníte, ezval se náhle ve dveøích hlas,
a kdy se vichni ohlédli, stál tam soused Smolík, který mìl
grunt hned vedle Krále a platil za zámoného, protoe mìl
jediné dítì  Tomáka. A u nás se tøesou okna, jak tu døete
døevìnou kobylu, pokraèoval vesele a u bral Královi klanièku z ruky.
S tebou netáhnu, zamraèil se Klika, Vávøíku, pus Tome
a pojï ke mnì.
Vdy bych tì nepokousal, dobrácky se usmíval Smolík
a el si sednout na Vávøíkovo místo.
Divoký Klika nemìl Smolíka rád pro jeho klidnou a trochu
pohodlnou povahu, a kdy nìkdy na hyjtì usnul pøi ètení, tu
Klika jistì mu hned namaloval uhlem vousy pod nosem, nebo
ho pokropil studenou vodou, nebo ho imral stéblem slámy
v uchu, ve vlasech, za krkem, Smolík se ve spaní oklíbal,
podrbával, bruèel, vichni se dusili smíchem, a vyprskli,
Smolík procitl, chvíli se hloupì rozhlíel, ne se vzpamatoval,
kde sedí, ale nikdy se nerozhnìval, jenom dobrácky zahrozil

Klikovi prstem, vytáhl z kapsy bøezovku, vzal si dùkladný òupec a poslouchal, dokud znovu neusnul.
I Král pøinesl s pùdy jetì náruè desek, a ne ponocný Válek odtroubil a odzpíval venku Odbila desátá hodina, u
se na peci vrily kopy bukových pánù a ke stropu. Králová
hned opráila døevìný svícen s kovaným protipcem, napálila na krbu jednu z draèek, zasadila ji do skøipce, svícen vytáhla, co nejvíc mohla, kopíèek s vodou postavila k nìmu
a vichni se zahledìli na jasné, klidné svìtlo, je se íøilo
od svícnu celou svìtnicí.
A do vánoc má pokoj, povídal Král hoblovací stolici, vynáeje ji ven a vyprovázeje hosty a na zásep. Jak vyli
z vytopené svìtnice, vichni se mimodìk zastavili, zapínali erkové kazajky a Klika vykøikl: Pardýje, do rána udeøí samec!
Máme èesky] vítr. Jemný, jako nù ostrý vìtøík severovýchodní
tie, sotva znatelnì vál, ale pronikal a do kostí.
To dyjchá Sibirýje, poliboval si Taraèka, to bude Láká sanice!
Vtom se Smolík rozkýchal tak hluènì, e z teplé boudy vyrazil Cikán a poèal zuøivì tìkat. Sedláci se dali do hluèného
smíchu.
Jetì vám povím nìco na rozlouèenou, ozval se náhle Klika. Kdy jsme letos síkli sena v Rozsoe, tak tuhle Tome
kýchl, a co byste øekli? A z Mezlouèek u Postøekova ozvalo
se,Pozdrav Pámbù.
Jako kdy vystøelí, kýchl Smolík jetì jednou a jako
na zavolanou kdosi neznámý vykøikl v dáli: I pozdrav Pámbù.
Vichni se znovu rozesmáli jako dìti. Jediný Smolík klidnì
bruèel: To je mráz jako køen, a se mi to v nose lepí, a klátil
se ze vrat.

Král jetì si prohlédl nad hlavou èistou oblohu, støíbrný mìsíc na ní, drobounké hvìzdièky jako jiskry a pak se vrátil
ke svým.
Zapla Pámbù! Doèkali jsme se astnì zimy, øekl vdìènì a radostnì enì, kdy uléhal na odestlané loe.
VI.
Pan administrátor Faster pøipravil letoní zimy své osadì
veliké pøekvapení a ukazoval jim je kousek po kousku. Kdy
se seli osadníci na první roráty, tonul celý kostel ve tmì, jenom vìèná lampa mrkala pøed hlavním oltáøem a pak u veliké
zpovìdnice pod kruchtou hoøela vosková svíèka, na ní si
sousedi i sousedky napalovali sloupky, aby vidìli na modlitby.
Písnièky umìli zpamìti. Pøespolní, nesvítil-li mìsíc, nosili si
lucerny, které nechali hoøet i pøi rorátech, take v chrámové
lodi bývalo svìtlo jako ve dne. Na hlavním oltáøi
se rozsvìcovalo est svíèek jako v nedìli a mimo to jetì
hoøela svíèka na nízkém svicínku u poltáøe s knihou, aby mohl
knìz dobøe, pohodlnì èísti mi svatou.
Na vìi u odsezvánìli, pan regenschori Eisenhut u pokalával za varhanami a vytahoval nejhluènìjí rejstøíky, aby
preludium prvních rorát znìlo co nejslavnìji, kdy koneènì
vyel Makasuc Martin ze sakristie a poèal rozsvìcovati hlavní oltáø. Rozsvítil tøi svíèky na stranì epitolní, tøi na evangelijní,
kontury velikého, barokního oltáøe vystoupily ze tmy, svatí patronové èetí v nadivotní velikosti zjevili se mezi toèenými
i hladkými sloupy, ale uprostøed pøed obrazem svatého Martina, copak to tam stojí letos nového? Kostelník u obchází
oltáø a rozsvìcuje ve dvou obloucích napíchané lampièky,
naplnìné èistým máslem a po okraj, a teï u zøetelnì vichni vidí pod levým obloukem vznáet se archandìla Gabriela

s lilií v ruce a proti nìmu napravo ve vìnci svìtel kleèí Panna
Maria, jako ivá, jen jen promluvit: Aj, já dìvka Pánì!
Ne se osadníci vzpamatovali, u cinkal zvonek u sakristie,
u hømìjí varhany, celý vodopád líbezných zvukù v nových
a nových obmìnách valí se pøes zábradlí kruchty, letí kostelem, pøímo k oltáøi, vzhùru ke stropu i dolù do lodi, vecko volá:
Ejhle, Hospodin pøijde a vichni svatí jeho s ním, náhle zase
tichne, jako by ual, na nejniím stupni oltáøním kleèí páter
Faster a hlasem jako zvon volá: Andìl Pánì zvìstoval Pannì Marii, vichni mu se stejným nadením odpovídají: a ona
poèala z Ducha svatého, a vem se zdá, e ten andìl
na oltáøi skuteènì letí, Panna Maria e se pohybuje, a sotvae
se domodlili pozdravení andìlské, hned zase na kùru zadunìl
pedál a souèasnì celý kostel jásavì zazpíval:
Hlásej, písni veselá,
èest, Maria, tobì!
Pán Bùh poslal andìla
v mládence podobì.
A zase se zdá, e i ten andìl i Panna Maria oivli, luté plaménky na svíèkách i lampièkách kroutí se a poskakují,
po oltáøi míhají se svìtla i stíny, malí andìlíèkové rozlétlí
po øimsách kazatelny i malých oltáøù tøepají køidélky radostí,
e jim pøibyl tak silný andìl, jakým je bez odporu kadý archandìl, a zdá se, e volají spoleènì s lidmi:
Ji se vesel, èlovìèe,
v srdci poskoè smìle,
zazpívej píseò slavnou
k chvále Spasitele.
Ne se kdo nadìje, u je po prvních rorátech, slavných
a zpívaných. Nesmìle vstává zimní den a sklenìnými tabul-

kami, malými, estihrannými, zasazenými do olova, dívá
se do chrámu, kde utichl zpìv, odmlèely se varhany, pohasla
svìtla, ale lidem se jetì nechce domù, zvìdavì se tlaèí
k oltáøi, aby si tu krásu zblízka prohlédli a mohli o ní povídat.
V první øadì stojí Hanýka, a kdyby kostelník nebyl opatrnì
zavøel oltáøní møíku, jistì by ji byli vytlaèili a na samý oltáø,
ba nejradìji by vylezla a nahoru k tomu kadeøavému andìlu,
aby s ním potom vela pod oblouk, kde kleèela Panynka
Maria. Kostelníkovic strýèek také by nemusil být tak netrpìlivý, necinkat kostelními klíèi a neøíkat u po kolikáté: Vdy
se na to jetì nahledíte! Zùstane to zde a do vánoc, bìte
u domù, nebo vás tu zavru.
Faster stál v sakristii a usmíval se spokojenì. A co teprve a spatøí o pùlnoèní mi betlem a za týden nato tøi krále,
tìil se v duchu, nebo jemu samému nesmírnì se líbilo, jak
to vecko malíø Víninger z Domalic èistì vymaloval
na døevìné desky a krásnì umístil na hlavním oltáøi, aby to
vichni vidìli.
U jsi to vyhrál! Vichni pùjdou za tebou, øíkal mu vnitøní
sobecký hlas, nebo chtìj nechtìj musil teï ustaviènì myslit
na nejistou svoji budoucnost. ádost o klenckou faru u si sice
podal do Budìjovic i do Trhanova, ale pan direktor ho pøijal
chladnì a upjatì, jako by ho neznal, jako by s ním nikdy nesedával v zámeckém kasinu. Dosud slyel to jeho studené
dobøe, kdy mu pøednesl i ústní prosbu, aby jeho ádost
podporoval, aby vyloil hrabìcí milosti, co se v Klenèí
za slepého faráøe nalopotil, celý úøad sám vedl, Vondrouek
jak si hledí jen své koly, která mu hodnì vynáí, odtáhne
se od práce, kde a jak jen mùe. Melichar ho, pravda, vyslechl, ale stoje, ani ho nevyzval, aby se posadil, a na vecky
dùvody mìl jen to suché a hluché slovíèko dobøe, dobøe!

Ani jiskøièku nadìje, ani kapku vlastního uznání a povzbuzení
nenechal skanout se sevøených rtù, a se Faster dopálil, aè
si doma umiòoval, e za vech okolností zachová klidnou
mysl, ani nedokonèil svoji peèlivì nastudovanou øeè, poklonil
se a odeel. A Melichar ho nechal odejít. Ruky mu nepodal,
jenom zase tak zabruèel struèné adýje, a Fastra zrovna
mráz obeel. Trn z nohy mu teï mohou vytrhnout jen osadníci. Pùjde-li mìstský rychtáø pan Johánes z Klenèí a ostatní
rychtáøi z vesnic pøímo k panu hrabìti, a sem o vánocích pøijede, a poádají-li jménem celé osady, aby se pan administrátor za své zásluhy, které si zde získal, stal také panem
faráøem. Ovem, pùjdou-li? Ta starost tuze tíila Fastra; ale
teï s nìho hned po prvních rorátech spadla. Vidìl na své vlastní oèi, jak velcí i malí otáèejí po nìm vdìènì hlavy, usmívají
se naò, jako by se mezi nimi jaktìivo nic nebylo pøihodilo.
A v tom se Faster nezklamal.
Zima byla k tomu jako stvoøená, aby se probouzel v lidských
hlavách zájem také o jiné záleitosti a nejen o hospodáøství
a rodinu. Práce mnoho nebylo, dobytek krmil se jen dvakrát
dennì, ráno a veèer, formani také sedìli radìji doma
u kamen, ne se plahoèit svìtem v tøeskutých mrazech, jaké
teï pøed vánoci uhodily, a kdy u vyjeli, zapøahali do saní,
které po výborné sanici bìely takøka samy, málokdy pøiklátil
se podomek z poty anebo od Johánesù ke Králùm, aby jel
hospodáø na zápøeku, a tak vecko odpoèívalo v klidu a míru.
Zato vak oily rùzné schùzky, pøástky a hyjty, míd míval
v nedìli nabito, vyjednávaly se svatby, chodilo se do Hostounì
i do Kdýnì na dobytèí trhy jen proto, aby se vìdìlo, jak to
platí a jak to chodí ve svìtì, èetly se nejen kroniky, knihy
a kalendáøe, ale i Èeská vèela, Praské noviny a Veèerní vyraení, ve kole se pilnì zpívalo i muzicírovalo, protoe

se kvapem blíily vánoce, míd u hrál ikùv dub, Oldøicha
a Boenu, straného Hrabìte Romberka, Sobìslava, selského kníete, a vdycky s Kristýnkou pøednáeli vlastenecké básnì.
Zvlátì teï v adventì, kdy se nesmìlo po divadle tanèit, slyeli mnoho krásných a dojemných pøíbìhù, tak pìknì povìdìných, a se srdce blahem tøáslo a oko slzou kalilo. Ján
za chrta dán. Báseò od Karla Sudimíra najdra, oznámila
Kristýnka; ticho jako v hrobì rozloilo se sálem a trvalo jetì,
kdy hlas pøednáeèky u dávno zmlkl, a vem se dlouho zdálo, kdy se na vìi rozhoupal velký zvon Martin, e volá ta pøíerná slova Ján  za chrta dán. Kalinùv Kaft, Èelakovského baladu Toman a lesní panna, Mlynáøovu dceru
od Kamarýta, to vecko slyeli v tìch adventních veèerech
a vìru, byli by se snad báli jít domù, kdyby jim nebyl pan principál míd na konec pøednesl nìjakou takaøinu povedenou
z Deklamovánek od pana Rubee, anebo jiného vlasteneckého básníka. Také uèitelský mládenec pan Jindøich se svým
sborem nikdy nescházel, take bylo na hyjtách o èem mluvit
a èemu se divit. Zvlátì jedna jeho píseò zatøásla jimi jetì
více a zaryla se jetì hloubìji ne novonárodní Nech velebí
Vlach své ráje... Vude je od té chvíle provázela chmurná
melodie i zoufalá slova:
Umírá slunéèko, umírá; kdy padá za hory do Nìmec, umírá. umava nae zkrvácená; touebnì za sluncem do Nìmec
pozírá. Klekání nad námi doznívá, klade se na vìky do hrobu
vlast irá.
Jeden ver zoufalejí ne druhý, a bolestí, strachem i lítostí
stydne v ilách krev. Studená ruka sahá na nahé srdce, tiskne je, smrtelná úzkost si vecky podmaòuje... A píseò alostivì pokraèuje:

Umírá národ mùj, umírá! Anjelé stráci odletují. Umírá; ivota knihu lidu mému Hospodin na vìky, na vìky zavírá.
Jako pláè starozákonních prorokù, jako náøek almisty Pánì,
tak zní ta straná píseò. Vyèítá, aluje, naøíká, modlí se, takøka prstem ukazuje na vinníky. Hlavy klesají k prsoum, ale
v ilách probouzí se cosi jako jed, krev buí v tepnách, hoøkost roste v hrdlech, vztek zatíná pìsti muùm.
Umírá, umírá, umírá, pokraèuje píseò, jako by umíráèkem
vyzvánìli, ji padá do Nìmec za hory umírá umava nae
zkrvácená...
Neumøe, nesmí, dal se do pláèe Taraèkovic dìdeèek, co
by nám nai pøedkové øekli? Jakpak bychom jim smìli pøijít
jednou po smrti na oèi?
Neumøe! Nesmí! Nenecháme sluníèko zapadnout, vlast nai
umøít, vstávají mui ráznì a zdá se, e vyrùstají a ke stropu.
My stráníci na západì, zanotoval Klika a ohnivì se pøidaly
k nìmu vecky hlasy, hospoda se opìt chvìla v základech.
Tak se na nì musí, znamenitì jste tu melodii komponoval,
mnì samému se pøitom srdce úzkostí svíralo, tiskl Faster ruce
Jindøichovi. Ale ten skromnì, èervenaje se jako panenka, odmítal vecku chválu. Taková slova! Na ta se snadno komponuje, ta dovedou pohnout kame nem, pan Havlíèek, to je
básník, ten dovede vdycky najít to pravé.
Hloubaví sedláci tenkráte pochopili, e se poèíná probouzet
národ z hlubokého spánku, a nemá-li umøít, e se musí domoci svých starých práv ve kolách i úøadech, èeský jazyk e
se znovu rozhlaholí a e jím nesmìjí mluvit v Klenèí jenom sedláci a chudáci, ale také páni, kdy i taková paní komisarka
Nìmcová v nìm píe básnì, jenom tu v Klenèí e jetì nìmèí
kadý, kdo nosí lepí kabát a neiví se rukama, a to e musí
pøestat, kdyby jim mìli jazyky vytrhat.

Ale i tato hráz se prolomila.
Pan postmistr Vorlíèek jako jiná léta pozval loutkoherce mída k Johánesùm, aby tam hrál kadý ètvrtek pøed panskou
spoleèností. Pøijeli na saních trhanovtí úøedníci i skláøi
ze Zálesí, seli se myslivci i jejich mládenci, pøijel bohatý
majitel papírny pan Firè s paní a dcerami, klencké kasino také
se dostavilo, sedìli tu i pan administrátor Faster i kaplan
Vondrouek, oba dragountí oficíøi, pan ajnémr Hubálek
s obrjégrem Kazdou, vichni se hluènì bavili, rozumí
se nìmecky, pan postmistr nadenì vykládal obìma dùstojníkùm, jak míd hraje i lechtì na zámcích o honech a jiných
pøíleitostech, ukazoval jim na zastøené dvéøe do sousední
místnosti, to e je jevitì, za ním e stojí na idli pan principál
a ovládá svoje døevìné herce. Jetì nebyl ani s celým výkladem hotov, zaèly staré døevìné hodiny na zdi odbíjeti osmou,
souèasnì zacinkal zvoneèek, kvìtovaný salup paní hostinské
poèal se vlnit, jako by oivl, po novém cinknutí zvolna
se vytahoval do výe a za ním u se ukázala divoce romantická krajina, plná rozervaných skal a temných lesù, v pozadí
tyèí se starý hrad a z nìho teï vychází rytíø a povídá rytíøce:
Na okraji èerné propasti chvìje se noha má a jenom tvùj
pohled ji mùe pøed zoufalým skokem zastaviti.
Ale zastavil ji i zuøivý pohled a výkøik Vorlíèkùv: Ja was ist
denn das? Pamatujou se, pane míd! Nehrajou dnes
u Bartoù, ale u Johánesù.
Pst! Pst! napomínala spoleènost rozhnìvaného postmistra; vem  i oficírùm  bylo celkem jedno, hraje-li
se èesky nebo nìmecky, hlavnì o to jim bìelo, aby se hrálo.
Na jevitì u hopkoval ze zákulisí Kapárek a u cestou volal: Koamstrdýnr! Koamstrdýnr! Kdo se to tak patnì kouká, e si na pana mída houká? Tu ádný pan míd není, ale

rytíø Bruncvík se tu ení. My se nechcem chlubit, ale umíme
vema lidskýma jazykoma mluvit. Anto vak rytíø Bruncvík
umí jen èesky, tak bude naim mateøským jazykem hovoøit
hezky. Komu se to nelíbí, a nás  eh  a neposlouchá, ale
sedí jen a chlastá. Domluvil jsem a basta!
Stranì uraený principál, e si ho nìkdo dovolil okøiknout
na otevøeném jeviti, necítil se zlostí a sypal vere, jak mu je
slina na jazyk pøinesla.
Grobheit! vyletìl do výe Vorlíèek.
Ano, èesky jsem mluvil i s králi a kníaty, s barony, hrabaty.
A to si neudìlám k ostudì, abych nesmìl mluvit èesky
u Johánesù v hospodì. Tisíc bleskù a hromù! Kdo má co proti
tomu, a se hned sebere a bìí domù, ne udìlám konec vem
øeèem a rozsekám ho na kusy svým pádným meèem. To u
nemluvil Kapárek, ale sám Bruncvík stál v popøedí jevitì,
mával nahoru dolù meèem, otvíral a zavíral ústa, trhal sebou
zlostnì, jen jen seskoèit dolù a sekat.
Myslivci se dali do smíchu. Faster vykøikl výbornì. Vorlíèek sklopil napomádovanou hlavu k cínovému víèku sklenice
a na jeviti, jakoby nic, zvedla princezna áteèek k ústùm
a cudnì odpovídala Bruncvíkovi: Nezlob se, krásný rytíøi, ale
povìz mi, proè chce zoufalým skokem do té èerné propasti
skoèit?
Bruncvík hned na vecko jiné zapomíná, obrací
se k princeznì jako beránek a hra u neruenì pokraèuje.
Vichni, obzvlátì panièky, po prvním jednání hlasitì si libují,
jak vemu rozumìjí, a z Dílù foøt, Jakub Smr, kterému
se pøezdívalo Tudleno a který il s nìmèinou na tíru, naklonil se k panu administrátoru a eptal mu do ucha: Velebníèku, tudleno, to je krása! a samou radostí vypil svùj dbánek
a do dna.

U stolu mluvilo se teï èesky, ukázalo se, e i oba oficíøi jsou
Moravci a dobøe mluví po hanácku, rozehøáli se lidovou hrou
tak, e po divadle musil míd sednout si ke stolu a vyprávìt
ze svých bohatých zkueností a známostí zajímavé a veselé
události. Ba i pan postmistr Vorlíèek si teï pochvaloval
a velebil pana principála: Oni, pane míd, jsou pøece jen
chlapík. Oni se mohou postavit kadému umìlci i na velkém
divadle.
To mohu, hrdì pøisvìdèil loutkoherec a pohladil si dlouhou tìtku vousù, tak zvanou principálskou bradu, to mi øekl
i sám kníe varcenberk, kdy jsem hrál pøed panstvem
na Vorlíku.
A taky èesky? neudrel se foøt Tudleno.
To! Vude jen èesky v èeském kraji. Na Vorlíku i v Protivínì, na Vrái i v Nalovech, v Chudenicích i u Mìchurù
na Votínì, tam obzvlátì.
Vorlíèek poslouchal a kroutil hlavou: Kdo by tohle øekl! Kdo
by si pomyslil! bruèel v rozpacích.
To jen tady u hranic se jetì vede vecko po nìmecku, ale
dále v Èechách vude panuje mateøská nae øeè. Tak, tak!
svìdèil Faster a litoval, e zde nesedí pan direktor Melichar,
e to neslyí...
To musím povìdìt panu komisaøi a jeho paní, ozval se teï
pan ajnémr Hubálek, tuze je to potìí, jsou oba zapálení vlastenci.
Ta to dávno vecko ví, usmál se pan administrátor. Á, paní
komisarka! Také u jsem ji vidìl! Paní, krasavice! A mnì
mùete vìøit, zahoøel hned záletný Vor líèek a mlsnì se olízl.
Snad by byl dál vykládal, kdyby se vtom nebyl strhl venku
na mìsteèku køik, který proráel i dvojitými okny a ke stolu.

Patrola! Patrola! slyeli zøetelnì uvnitø a kdosi tøískal
na okno radnice, a sklo drnèelo.
Tudleno! e u ho chytli! vyskoèil první foøt Smr, hnal
se bez klobouku ke dveøím a ostatní v patách za ním. Co
se dìje? vykøikl do tmy mìstský rychtáø Johánes mohutným
hlasem.
U Klikù se pere voják, hlásil ponocný Válek a svítil lucernou dvìma dragounùm, kteøí v plné zbroji vybìhli ze stránice
na radnici.
Divoký Klika zas vyvádí.
Já jsem se lekl, e  Pán Bùh nás chraò  hoøí.
To Válek je takový poplacha. Pro malièkost vzbouøí hned
celé Klenèí, sdìlovali si své dojmy vyplaení hosté, kdy teï
zasedali znovu v hostinské jizbì ke stolu. Pouze dva èlenové
se nevrátili, foøt Tudleno a dragounský nadporuèík. Patrnì
bìeli ke Klikùm. e tam utíkal dùstojník, to chápali, protoe
bìí o vojáka. Ale co Smr? Kam ho tam kozel nesl?
Na vysvìtlení dlouho neèekali. Myslivec se vrátil, zrovna záøil radostí a hned ve dveøích poèal vyprávìt: Pánové, tudleno, to se povedlo. Pytláka jsme chytili.
Pytláka? zdvihli hned hlavu èernoøecký Brodský se starým
Pavelkou z Výhledù.
Klika pytlaèí? podivil se hostinský, kterého jako mìstského rychtáøe, dosazeného na køeslo rychtáøské milostivou vrchností, velice zamrzelo, e jeden z mìanù se tak zapomíná.
Také jsem myslil, na Kliku jsem, tudleno, hádal, ale prohádal jsem, vecko vám povím, ale napít se musím, vykládal
Smr, který se stal rázem hrdinou veèera. Postavili pøed nìj
napìnìný dbánek, foøt se do nìho podíval tak hluboko, a
spatøil dno, pak si utøel vousy a pokraèoval: Tak, tudleno, jdu
dnes jetì za svìtla z domova, projdu si revír, libuji si, jak ulehlý

sníh pìknì nese, pøedstavuji si, jak krásnì vyjdeme za nìjaký
týden na zajeèí hon, stáèím se pomalu ke Klenèí, projdu imanovic mlýnem a zamíøím rovnou pøes trávníky, abych se sem
dostal zadem.
Poèalo se u írat, tìím se na dobrou veèeøi i zábavu, ale
vtom si vimnu, e se na snìhu nìco loutne. Sehnu se a vidím
natrouený oves, jenom tak nìkolik zrnek, o krok dál zas,
a zas, a ke Klikovic sadu, tam vidím u samé zemì odtrenou samoslièku, v otvoru krásnì nalíèené zajeèí oko
z mosazného drátu a za ním hrstièku sena.
Himlhergot, e tam leí dragoun Salcman! vybuchl vtom
dragounský rytmistr. Myslivec, jako by neslyel, vypravuje dál:
Tudleno, povídám si, má kodnou v revíru a ani o ní neví.
Myslí si, es vymlátil vecky liky, kuny a tchoøe, a zatím se ti
ztrácejí zajíci pøed nosem. U jsem chtìl oko utrhnout, donést
je na kanceláø a alovat, ale vtom mi napadlo: Chy do toho
oka pytláka! Vrátil jsem se zadem do chalup rovnou k naemu
hajnému a povídám mu: Hadamèe, hned se seber, bì pro
mého mládence, mám pro vás práci. Poèkám tu na vás. Mùete si, tudleno, pomyslit, jak mi byla dlouhou ta hodina, ne
se oba pøihnali a z Dílù. Pak to lo rychle. Povídám jim: Tudleno, u Klikù v sadì nìjaký lump políkl zajeèí oko. Do pùlnoci
se do nìho zajíc chytí, toho obìtujte, ale toho, kdo jej zvedne,
pøivedete na radnici ivého nebo mrtvého. Já jdu do hospody
k Johánesùm. Vylapoval jsem si pìknì po Klenèí dolù, vojáci troubili, krmili i napájeli, schválnì jsem se zastavil pøed
Klikovic gruntem, promluvil pár slov s hospodáøem, který el
nìkam na hyjtu, a pak jsem tu sedìl jako na trní.
Tak pøece povìz koneènì, kdo pytlaèí? Koho chytili? ozval
se netrpìlivý Pavelka.

Tudleno, to se podiví, a to dopovím, zase tak rozvláènì
rozjídìl se Smr. Hajný Hadamec se v Klenèí narodil a zná
tu kadý høebík. Ten odtrhl u Klikovic stodoly prkno a vlezl si
do sena. Mládenci pùjèila hajná bílou prostírku, ten si sedl
k plotu, pøikryl se a èekali. Matìj pøiskákal hned po desáté,
vlezl do oka jako slepý, zachrèel, skoèil kupøedu, dozadu, ale
èím víc sebou mlátil, tím víc se oko svíralo, a se natáhl a ani
nezívl.
Ty to povídá jako babám, prudce vybuchl Brodský, snad
jsme jakivi nevidìli zajíce v oku? Jak mùe vìdìt, co zajíc
dìlal? Nekøièel v poslední chvíli,Knìz, knìz? Nedával ti pøedním bìhem sbohem? Neodkázal ti nic? Tu vecku latinu si
nech a vylo, kdo ho upytlaèil.
Doèká se, jen poslouchej, kodolibì se zasmál Smr.
Hajný s mládencem slyí troubit a vyvolávat desátou, poslouchají, jak se rozcházejí hyjtáci i pøástky, hospodáø u se vrátil
domù, psi pomalu pøestali tìkat, zalezli do bud, svaté ticho
rozloilo se mìsteèkem, ani myka se nikde nehnula, hodiny
na vìi odbíjely jedenáctou, kdy u Klikù na dvoøe zachrupal
sníh a kroky blíily se k sadu. Dvíøka u stodoly ani nevrzla; hajný
se dívá vypadlým sukem, vidí sedláka Kliku vysvleèeného,
v punèochách, jak se shýbá k zemi, nìco tam kutí, jistì vytahuje uáka, dále neèekal, vyskoèil, zaøval stát ani hnout
a namíøil na nìho bouchaèkou. Myslil si: Klika se lekne, vykøikne a zaène prosit. Ale pak vstane mládenec, odhodí prostírku a pøihlásí se za svìdka. Tak si to vecko Hadamec
maloval, kdy leel v teple na senì, ale, tudleno, dopadlo to
zcela jinak.
Smr dopil, zaklepal víèkem a ètverácky se podíval po celé
spoleènosti. Vichni dychtivì poslouchali, jenom Brodský

s Pavelkou dýmali vztekle, ale teï pøece obrátili hlavy
k Smrovi, nebo cítili, e se blíí konec.
Sám mìsíèek vylezl si nad Haltrav alespoò kouskem
se na to podívat a hvìzdité nebe skrze holé stromy mrkalo
na to, co se teï v sadì odehrálo.
Jeí Marjá, to je k zbláznìní, zoufale si povzdychl starý
Pavelka, jeho zvìdavost byla napnuta jako na skøipci, povìz pøece, byl to Klika nebo nebyl?
Jenom, tudleno, jetì drobátko poèkej. Kdepak jsem pøestal? Tak tedy Hadamec vyskoèí, køikne, namíøí, a u také leí
ve snìhu, chlap jako hora kleèí mu na prsou a páèí mu z ruky
puku. Znáte mého mládence? To je lika, a ne èlovìk. Ví,
støelit nesmí, protoe oèkaø nemá støelné zbranì, je sám
na dva, tu hanbu si myslivec neudìlá, aby støílel pro strach
jenom do vìtru; koda prachu! Ale Hadamec není myslivec,
je jenom hajný, cítí, e sám nevyhraje, mládenec pod prostírkou snad usnul nebo zmrzl, moná, e i utekl a stojí teï nìkde u okénka, za kterým spí Krutinovic Hanèe, dìvèe jako
kvìt. Strach ho popadl a on se rozeøval, e odpustíte, jako
kráva, aèkoli u mládenec strhl pytláka, drel se s ním v køíku,
váleli se spolu ve snìhu, Hadamec stál obrácen ke Klenèí
a jenom øval svoje pomóc  pomóóóc!
Kdo mùe tohle poslouchat? vyplivl se zlostnì Brodský pod
stùl, jako by sedìl ve formance mezi døevaøi, a ne v extrapokoji
mezi èleny kasina.
Tak to neposlouchej a jdi domù, tíøil se Smr, já ti to dopovím a zítra u Køíku, kde se nae revíry stýkají.
Dál, pane lesní, dál, ozývaly se hned netrpìlivé hlasy.
Tak a mì, tudleno, èernoøecký nezdruje a neskáèe
do øeèi. Jak Hadamec ponejprv vykøikl, strhl se poprask. Psi
se roztìkali jako diví, ponocný slyí volat o pomoc, ale

k divokému Klikovi sám se neodvauje, letí na radnici, my
jsme také vybìhli, a já vìdìl, kolik uhodilo.
Rozbìhl jsem se rovnou ke Klikùm a tam, páni, slyím a
na dvùr køièet sedláka: Puste ho! Rozvate ho! Smilujte
se a odpuste mu! Povate, co ho èeká! Bìím po hlase a u
stodoly u vlekou mládenec s hajným øemeny spoutaného pytláka. Pro zajíce! Tohleto pro zajíce! vykøikuje Klika,,já byl vojákem, já vím, co ho èeká. Ale u bylo pozdì. U tu stáli oba
dragouni s karabinami, a tuhle pan nadporuèík má teï slovo.
Mezi øeèí Smrovou vrátil se i nadporuèík k Johánesùm
a tie a struènì oznámil rytmistru celou pøíhodu a klidnì poslouchal. Místo nìho ozval se sám rytmistr. Pánové, vyloím
vám to. Dragoun Salcman, rodem Tyrolák, slouil u císaøských
støelcù. Pro pytláctví bìel u ulicí a pøeloili ho k naemu pluku, aby nemìl pøíleitost hovìti své váni. Ale sotva se zde
ohøál, sotva spatøil hory a lesy, stará váeò propukla v nìm
patrnì znovu. Nevím, podaøí-li se nám utlouci ji v nìm. Zítra
mu vysadí jeho kaprál pøed radnicí pìtadvacet rákoskou. Staèí
vám to, pane lesní?
Smr se zaèervenal jako chlapec. Tudleno! Tudleno! zaèal se v rozpacích tahat za vousy, pro zajíèka takový trest!
Nemìl se bránit! Mohl øíci, e je voják, mohli jsme to zakøidovat. Já myslil, nìjaký selský synek, nebo sám Klika e dostal
chu na peèeni a kùièku, kde bych si pomyslil na vojáka!
Potrestán být musí kvùli kázni. Ale chcete-li to udat úøadùm, musím to i já udat a poslat ho hned ráno do Plznì
k vojenskému soudu.
Ale ne! Jen to ne! volali hned vichni, a kdy se rozcházeli,
smutnì se dívali na radnici, kde venku pod lucernou pøecházela vojenská strá a uvnitø na døevìné lavici sedìl spoutaný
dragoun Salcman.

Ráno o deváté hodinì mìlo Klenèí smutné divadlo. Vichni
vojáci stáli v øadì bez koní a zbranì proti soe sv. Jana, kde
na èistì umeteném místì bìlela se dlouhá døevìná lavice,
na které jindy policajtka mandlovala v radnici prádlo.
Postavil ji sem na rozkaz pana mìstského rychtáøe sám její
mu, kdy pøed chvílí vynesl disciplinární soud svùj ortel nad
dragounem a pytlákem Salcmanem. Soud zasedal v prvním
poschodí døevìné radnice, byl k nìmu pøibrán rychtáø Johánes, písaø Bílek a ranhojiè dr. Schmied a trval sotva ètvrt hodinky. Voják se ke vemu pøiznal, nièeho nenamítal proti trestu,
jediný myslivec Smr málem by to byl pokazil; poèal náhle
po nìmecku tìce koktat, e ten zajíèek, tudleno, za to nestojí a e by mohli vojáèka pustit, kdy by slíbil, e u mu nepøijde nikdy víc chu na zajeèí peèínku.
Ale pan rytmistr pøeal mu tu obhajobu v potu. To nejde,
rozkøikl se na celé kolo, mohli jste ho pustit vy, ale nesmíme
ho pardonovat my, nechceme-li, aby celá kadrona pytlaèila.
Toho si nepøál ani foøt Tudleno, a tak u mlèel a hrnul
se s celým soudem k sv. Janu. Pøál si, aby v té chvíli zkamenìl jako ten svìtec a nemusil hledìt na to, jak budou bít bezbranného èlovìka. Za øadou vojákù u se èernalo plno hlav.
Pøes celou íøi silnice a k Johánesùm tlaèili se zvìdaví Klenèáci, tìbetali jako husy, vyprávìli si, jakého zloèinu
se Klikovic voják dopustil, a vichni byli pøesvìdèeni, e kvùli
zajíci pøece nebudou bít èlovìka. Vtom nastalo hrobové ticho. Dva dragouni v plné zbroji vyvádìli na smrt bledého
Salcmana. Mìl na sobì jen koili, kalhoty a boty bez ostruh.
Nadporuèík zavelel Pozor, písaø Bílek chvìjícím se hlasem
pøeèetl rozsudek, a jak doèetl, odsouzený poslunì jako dítì
u si lehal na dlouhou, irokou lavici. Oba vojáci pøivázali ho

k ní øemeny od avlí pod koleny a pak kolem prsou a rukou
pøipaených k tìlu.
U ho váou  jako beránka  Jeíi Kriste, vykøikovaly
enské, zakrývaly si fìrtuchy oèi, ale pøitom natahovaly krky
a vystupovaly na pièky, aby lépe vidìly.
Ranhojiè Schmied vzal olovìnou kulku, jakou nabíjeli
do karabin, a strèil ji Salcmanovi do úst, aby zaal do ní zuby
a bolestí si snad nepøekousl jazyk. Ke støedu lavice postavil
se kaprál. V ruce u drel rákosku, tuté, kterou nosíval zavìenou na prsou na knoflíku, kdy projídìl svého valacha. Rytmistr pokynul rukou, trubaè za øadou vojákù zatroubil, kaprál
natoèil si øemínek kolem zápìstí, zvedl rákosku do výe, palec sevøené ruky natáhl podél hùlky, aby rána byla hodnì pádná, ozvalo se komando Jedna, krátký hvizd vzduchem a na
lavici nataeným tìlem to trhlo, a se lavice zakolísala... Oba
vojáci hned skoèili a pøimaèkli ji k zemi na obou koncích.
Dvì, poèítal kdosi a zase takové hvízdnutí a bolestné syknutí. Pøi desáté ránì vystøikla krev, ale diváci  ani v øadì vojáci, ani za nimi se tlaèící civilisté  ji nevidìli. Po dvacáté ránì
vypadla Salcmanovi z úst kulka pøekousnutá na dvì pùlky a on
ztratil vìdomí. Ranhojiè Schmied zakázal dalí bití a kaprál
posledních pìt ran vihl nad Salcmanem do vzduchu.
Mìstský kriminál na radnici promìnil se ve pitál.
Na Salcmana hodili plá a odnesli ho do radnice, kde u ranhojiè máèel v ledové vodì obklady, na oknì u postele stála
láhev koøalky, nùky, kelímek s nìjakou mastí a veliký obvaz.
Salcman se brzy vzpamatoval, nadlidskou silou vytrpìl
i prostøihnutí puchýøù, vypil do poslední kapky koøalku, poloil
se pak na bøicho a usnul.
Ale neusnula tak brzy vzpomínka na tu stranou exekuci.
Na muské hyjtì u Králù toho veèera zùstaly Kvìty zavøeny,

aè hyjtáci mìli rozeètenu právì na výsost zajímavou povídku
od Josefa Kajetána Tyla, která u svým titulem Dekret kutnohorský vábila a drádila. Dnes musili ustoupit mistøi Beèek, Anselm, student Kuchynka, ba i sám král Václav pøed
dragounem Salcmanem a divoký Klika mìl sólo.
Pro zajíce takhle ztøískat èlovìka! vykøikoval zlostnì mávaje obìma rukama nad hlavou, a èí je ten zajíc? Ná! Komu
ho upytlaèil ten dragoun? Nám! Zajíci, srnci, koroptve, vecka zvìø se pase na naem, ale lovit a pojídat ji smìjí pouze
páni. Je to právo a spravedlnost?
Není, zakroutili souhlasnì hlavou i Král i Taraèka, Vávøík
s Houdlem i Frýïákem.
A mluví tuhle strýèek Taraèka, bouøil Klika jako pominutý,
èí bylo vecko kolem, hory i lesy, pole i luka, potoky i rybníky,
cesty i pastviny? Nae! Nae! bil se do prsou, a to dunìlo.
Bylo to královské, prudce vykøikl staøec, ale král nám to
daroval a my jsme to vìrnì støeili. Nekáceli jsme lesù, nevysuovali bainy, neprosekávali cesty do Nìmec, královský
hvozd byl naí hradbou.
Ale král nás prodal, jako dobytek prodal, zuøil Klika.
Rakouský císaø nás prodal, a ádný èeský král, stejnì prudce vybuchl Taraèka, Lomikarovi nás prodal. Ten se stal naí
vrchností, usadil se v naem hradì v Domalicích, zavedl robotu, desátky, posnopné, dosazoval rychtáøe a posílal na nás
dráby.
A vede se nám líp za Stadionù? optal se teï vánì domácí hospodáø, kterému se také rdìly tváøe a zlovìstnì svítily oèi, pøestalo se chytat na vojnu? Nemusejí si nae dìti
pøed svatbou chodit pro povolení na zámek? Smíme si volit
mìstskou radu a porouèet v mìsteèku? Pustili páni z ruky
karabáè?

Svatá pravda, kývali vichni, ale co dìlat? Jak si pomoct?
Èekany do ruky, cepy a kosy,  vyskoèil do výe Klika ,
novou rebelii 
A nové ibenice? postavil se pøed nìho Král, co pomohla naim rebelie? Rebelii nesmí dìlat jedenáct vesnic, tu by
musil dìlat celý národ.
Tak se zdvihne celý národ! Bít se nedáme, køièel horkokrevný sedlák, jako by on byl dostal pìtadvacet ran, a ne voják a Nìmec Salcman. Tak lidsky zdravì cítil nejen Klika, ale
vichni sedláci potupu spáchanou na veøejném námìstí
a havì zatouili po pomstì. Jako jiskry pod popelem doutnaly v nich staré vzpomínky na ztracenou svobodu a teï
se zdálo, e se zdvihá vítr, odfukuje popel, z øeøavých jisker
e u vylehují plaménky, íøí se a protahují do výe a starý
Taraèka hází na nì celé náruèe dobøe vyschlých, polozapomenutých událostí. V naem rodì máme zdravý koøen, poèíná kazatelským tónem vykládat, mnì je pøes osmdesát
let, pøi jízdách sedávám na kozlíku, ale kdyby to musilo být,
udrel bych se v sedle jako kadý mladík. Mùj nebotík táta,
dej mu vìènou slávu, v sedmdesáti letech ovdovìl a znovu
se oenil, já jsem jeho nejmladí syn. Doil se plného sta let
a celé Klenèí ví, on e byl poslední, který jako sedmiletý chlapec stál v Plzni pod ibenicí a na své vlastní oèi vidìl vìet
Kozinu.
Smutné ticho rozloilo se svìtnicí. Bukový pán, zaraený
do elezného skøipce, slabì praskal a èadil, øeøavé oharky
na nìm nikdo neulamoval, kroutily se chvíli, a samy odpadly
a zasyèely ve kopíku plném vody, který stál pod svícnem.
Vichni se odmlèeli.
Stokrát jsme to slyeli, ozval se náhle Král, ale dnes to
chceme slyeti znovu. Prosím vás, strýèku, vypravujte.

Ano, vypravujte, pobídli kmeta vichni hyjtáci sborem.
Dìdeèku, prosím vás, vypravujte, ozval se na peci hlásek
jeho pravnuèky, Taraèkovic Madlenky, která tam sedìla
s Královic dìtmi, Klikovic Martínkem a Smolíkovic Tomem.
Váleli tam chleby, poutìli myku, vaøili kaièku, tøepali ruèièky, poèítali prsty, kovaly kováøíèka, dávali si hádanky, uèili
se vyslovit la Prokopka pro Prokopa, kádlili
se posmìnými øíkadly a velijakými poèítadly, a kdy selka
jako dnes odela na pøástky buï ke Klikùm nebo k Smolíkùm,
Král, kdy neèetl, nepoutìl jich s oèí, sám je uèil rùzným koledám a písnièkám, ba i pohádky a povìsti jim vyprávìl, ale
pøi ètení musili sedìt tie jako pìny a poslouchat. Dnes vichni na nì zapomnìli. Ale na peci dìti samy cítily, e dole
ve svìtnici se odehrává cosi slavnostního, zmlkly tentokrát bez
øíkání, sedly si jako ptáèkové a na samý okraj pece, bosé
noièky spustily pøes zídku dolù a poslouchaly.
Kdy na.peci zazvonil hlásek Madlenèin, ohlédli se hned
vichni po dìtech. Taraèkovic dìdeèek za stolem se na nì
smutnì usmál a øekl neobyèejnì váným hlasem: Tak, dìti,
tak. Dobøe, e tu jste. Do nejdelí smrti si pamatujte, co uslyíte. Václave, nasaï nové svìtlo, abychom nebyli nièím rueni. Král hned poslunì vstal, vybral z otýpky zvlátì povedený pán, hladký, bez suku, napálil ho, smaèkl elezný skøipec
na svícnu, vyhodil zbytek starého a nasadil nový, který vesele
zapraskal.
Mùj nebotík otec øíkával, zaèal teï staøec bez dalího prosení, e Lomikar mìl za uima, e to byl chytrák vemi mastmi mazaný. On zavolal sem rybnikáøe, zaloil rybníky a vysuil
bahna pod Klenèím od Chodova a k Papírnì. Postavil pec
na eleznou rudu a hamry na elezo, vaøil pivo, mìnil toky vod,
mìøil jejich spády a zakládal na nich nové mlýny a pily. Nutil

sedláky vozit eleznou rudu a od Lhoty a Pocinovic, smìli
pít pouze jeho pivo, kupovat jeho elezo a mlít na jeho mlýnech. Bral jim obecní pastviny, mìnil je v luka i pole, panské.
dvory stavìly se na selském majetku a sedláci musili vozit
na nì døíví a kámen. Honil je do kostela a dosazoval jim nìmecké knìze, zøizoval po lesích foøtovny a usazoval v nich
nìmecké foøty, kteøí jako dravci støeili les i zvìø. A to drádilo sedláky víc ne robota. S tou se ji smíøili, kdy vidìli, e
se robotuje po vech panstvích, ta e je nekrtí a neochuzuje,
ale to je ralo, e nenasytný Lomikar je zotroèuje víc, ne zákon káe, e je okrádá o grunt, nakládá na nì nová bøemena
a vyssává je jako pijavice. Proto se bouøili a hrozili, alovali
a prosili.
Zabít ho mìli hned, ne bulo pozdì, neudrel se Klika.
Ticho, okøikl ho ráznì Král, neskákej strýèkovi do øeèi.
Ba mìli, povzdychl si Taraèka, ale kdy on el na nì zchytra. Nael si v kadé vsi nìkolik miláèkù, nadlehèil jim robotu,
odpustil jim letní i zimní platy, kuøata, vejce i sýry, a ti mu pak
nadmetali. enkýøi daroval krèemné, mlynáøi potoèné, formanùm mýto ze silnice klencké, hirtajnské i brodské, dìlal si
pøátele z mamony a obzvlátì v Klenèí spojil se s tehdejím
postmistrem Sehrem, s výbìrèím mýt a hostinským Hózem
a Hofmeistrem, nasadil sem jako vi do koichu øezníka Maltzra, truhláøe Taubra i jiné nìmecké rodiny a koneènì si umínil
povýit Klenèí na mìsteèko. Nikdo se ho o tu èest neprosil;
Klenèáci cítili, e je chce odtrhnout od ostatních bratøí, e
se mají dopustit zrady, a to se jim smrti rovnalo. Znáte vichni formana Etzla, jinak Kofra, a sedláka Brychtu, jejich dìdové to byli, Jakub Brychta s Adamem Etzlem, kteøí jménem kleneckých chodili k spoleèným poradám na Strá, do Mrákova
a jinam, ba jeli s ostatními pìti zvolenci chodskými do Prahy

alovat na Lomikara a do Klenèí se víckrát nevrátili. Naposled je vidìl nebotík táta jako chlapec stát v Plzni pod ibenicí. Ruce mìli spoutané øetìzem a na pravé noze vlíkli olovìnou kouli dobøe deset liber tìkou.
Na rozkaz vrchnosti museli z Klenèí do Plznì vichni
od Etzlù, Brychtù, Králù a pak od nás. Tuhle Václavùv dìdek
zapøáhl do vozu, protoe toho roku nebylo jetì po snìhu ani
památky. Staøí mìli koichy a dìti sedìly v podukách. Sjeli
se vichni v Koutì. Správec Ko s muketýry na koních jel
pøed nimi, jedenáct selských vozù za ním, a aby se nikdo neztratil, doprovázelo vozy celou cestou vojsko na koních. Èím
pøijídìli blíe k Plzni, tím se tam valilo víc lidí. li pìky, li
na noc, aby ráno o nic nepøili a jak se patøí vecko vidìli, a
budou vìet sedláka Kozinu. Mnoho jich lo dobrovolnì, ale
mnoho jich hnali muketýøi a drábové, nebo ortel nad Kozinou prohláen nejen v Praze, ale i ve vech krajských mìstech, ba i vytisknout jej dali s hrubým obrázkem popravy a na
vech panstvích po celé zemi rozdávali jej mezi lid.
Dusno k zalknutí zdálo se vem hyjtákùm; døevìná svìtnice Královic jako by se promìnila v ohnivou pec. Vichni dýchali tìce, pot se jim perlil na èele, mimovolnì rozpínali kovové knoflíky na kazajkách i vestách, ale nikdo  ani dìti, ani
dospìlí  neodváili se ani zakalat, aby Taraèku neruili. Ten
jako by stál v ohni, zvedl se teï za stolem, nevydrel sedìt,
zvedla ho bolest i lítost, a kdyby se nebyl stydìl, nejradìji by
byl poklekl a kleèe vypravoval dalí události.
Nai lidé vìdìli, e jedou na funus. Na újezdském voze sedìla Kozinova ena Dorotka se svými chlapci, sedmiletým
Jiøíkem, desítiletým Hadamem a malým Matýskem, kterému
bylo est let. Pøes dva roky u nevidìli tátu a mùem si po-

myslit, jak jim bylo. Vezli s sebou pro nìho uzel prádla a atù,
jabka i hruky a také bochník domácího chleba a homolky,
aby ho potìili a nepøili k nìmu s prázdnýma rukama. Mùj
dìdek byl vyhláený zpìvák, strèil do slámy ve voze èerný
prapor,
a jak vyjeli z Kouta, rozvinul prapor, zarazil ho za lieò
na pøedku vozu a zanotoval: Kdo ochrany Nejvyího uívá.
Vichni hned vpadli: Ten v stínu Vemohoucího bezpeènì odpoèívá. Purkrabí Ko naøídil prapor strhnouti, ale huby sedlákùm zacpat nemohl. Modlili se a zpívali celou cestou, v tom
jim vojáci nebránili. Advent zaèínal, právì se to roèí. Den byl
jako píï. Dorazili do Plznì za prvního írání a jeli rovnou
k mìstské atlavì, kde odsouzenci sedìli. Kola hrèela, podkovy klapaly, ale osmaedesát naich sedlákù postavilo se ve
vozích a spustilo:
Pán Bùh jest má síla i doufání, potìen.
Starý Taraèka unesen citem a nevìda ani zahlaholil ten první
ver staré písnì bratrské. Jako na povel vstali vichni hyjtáci,
Král sepjal ruce, divoký Klika je zdvihl do výe, Vávøík, Houdl
i Frýïák svìsili hlavy a jako v kostele zbonì pokraèovali
Ve vem mám zarmoucení:
já v jeho moci, ve dne, také v noci,
hledám pomoci.
Zpìv je vecky dojal, rozpálil, i dìti kleèely na kolínkách
na peci a poslouchaly nadenì, jak jejich otcové volají:
V nìm jsa iv, smrti se nic nebojím,
tím se kojím, e uzdy pøi nìm ostojím:
neumru vìènì, tím jsem jist bezpeènì,
stojím stateènì.
Nepovolili, dokud nepøezpívali celý ten velebný chorál, a pak
zas, jakoby nic, Taraèkovic strýèek pokraèoval:

Nai lidé se tìili, e budou smìt navtívit vecky, celé poselstvo, z Újezda Zíku, Etzla a Brychtu z Klenèí, chodovského
Peèe i Nìmce z Mrákova, ale chyba lávky. Jediná Kozinka
s dìtmi smìla se jít rozlouèit s muem a ostatní chtìli hnát
vecky zpátky k vozùm. Poèkáme na ni, øekli sedláci
a nehnuli se. Cítili, e ji nelze opustit v té chvíli a nechat ji mezi
cizími lidmi. Tu noc Plzeò nespala. Nìkolik setnin vojska pøitáhlo sem z Rokycan a odjinud kvùli poøádku a pokoji a veliká
vlna lidstva valila se u teï ulicemi i námìstím. Z daleka iroka pøivedla je sem ne pouhá zvìdavost, ale i soustrast køesanská s nevinným èlovìkem, se kterým se jednalo hùø ne
s lupièem a vrahem. Déle ne hodinu nesmìla se Kozinová
a dìti louèit s muem a otcem. Vyvedli ji ze aláøe na smrt
bledou, ale neplakala. Jenom chlapci utírali si slzièky. Rozplakala a rozelela se teprve, a se vrátila v kruhu svých
k vozùm, je stály seøadìny u mìstských hradeb. Vypøaené
konì chrupali seno, sedláci odtlaèili vozy od zdi, natáhli plachty, z prken a fasuòkù sestavili boudu, která je chránila pøed
noèním mrazem. Dìti usnuly, ale dospìlí oka nezamhouøili,
tìili Kozinku, modlili se a zpívali a do bílého rána. Vichni
se postili, nikdo z nich nesnídal a vichni si také odpárali èervené pentlièky, nùrky i vyívané kvìty ze irákù i upanù
a koichù. Vojsko je hlídalo celou noc a ráno je odvedlo pøed
aláø. Lidí vude jako much, ale pøitom poøádek a pøísná kázeò. Nai se jetì ani nevzpamatovali, u se na vìi rozklinkal zvoneèek, z vysokých vrat vyel soud a za ním hned  Kozina.
Taraèka si musil odpoèinout, utøít si pot a usednout, protoe se pod ním roztøásla kolena. Také hlas mu selhával a snad
dým z dohoøívajícího pánu típal ho do oèí, a oslzel. Král

vstal opravit svìtlo, ale staøec ho popadl za ruku: Ne, Václave, ne! Dopovím to radìji potmì,
sám smáèkl skøipec, zbytek pánu sletìl do kopíku, zasyèel jako had ve studené vodì a tma rázem zalehla celou
svìtnici.
Nebotík táta øíkával, e vidí pøed sebou Kozinu jako ivého, zaznìl znovu chraptivý hlas ze tmy. Vidìl ho tak, jak ho
vyvádìli z kriminálu, a ne jak visel na ibenici. el s hlavou
nepokrytou, dlouhé vlasy mìl pentlièkou svázané, konopnou
koili na krku rozhalenou, koenky a vysoké boty. el spoutaný, ve dveøích se zastavil, rozhlídl se, a kdy spatøil zástup
svých bratøí ze vech vesnic, usmál se na nì radostnì
a rozloitá ramena sebou trhla, jako by chtìl ruce rozhodit
a vecky je obejmout. Po jedné stranì jeho el frantikánský
knìz a po druhé kat, který mìl na nìho právo. Hned za ním
musila jít ena s dìtmi a pak teprve my. Vedli nás námìstím
a ulicí ke bránì, z brány ven na doubravskou cestu a po ní
k mìstské spravedlnosti, k ibenici, která stála za mìstem
v tìch místech, kde se dnes øíká Na Vídni. Po nebi honily
se edé mraky, po zemi válely se edé mlhy, holé kostry topolù provázely ten pohøební prùvod s ivým mrtvým. Zvoneèek klinkal, páter frantikán pøedøíkával rùenec, ale krky vech
jako by u teï krtila oprátka. Tu náhle pohodil Kozina hlavou
a jako ocel jasným hlasem zazpíval: Svatý Václave, vévodo
èeské zemì. Vem se rázem ulevilo. Kozina sám a sám pøezpíval úvod písnì, ale pak vichni nai lidé i cizí vpadli: Ty jsi
dìdic èeské zemì, rozpomeò se na své plémì, nedej zahynouti nám ni budoucím, svatý Václave! Kriste elejson, zpívali ji tak, jako ji zpívávali, kdy jetì chodívali na hlídky a do
bitev. Ne tu píseò dozpívali, u stáli u ibenice a ebøíku. ena
s dìtmi povìsily se mu na krk, ale vojáci je odtrhli. A tu tepr-

ve nai lidé spatøili, e pod ibenicí stojí celé jejich poselstvo,
Brychta, Etzl, Forst, Hans Sellner, vichni i s advokátem Tunklem; schází tu jen drainovský rychtáø Krytof Hrubý, který
zemøel v Praze v aláøi a tak si trest první vytrpìl.
Vichni stojí v elezech zakutí a olovìnou kouli vlekou
na øetízku za sebou pøi kadém hnutí. Taky sluníèko si provrtalo do mrakù skulinu a dívalo se na nì. Ne se diváci
vzpamatovali, hle, Kozina u stojí na ebøíku. Ale kam to upírá havé svoje oèi? Co vidí? Vichni chtìj nechtìj musejí
se tím smìrem ohlédnout a tam jen nìkolik krokù od nich stojí
høebec emlové barvy a na nìm s posupným úsmìvem
na rtech sedí Lomikar. Vtom ozval se straný hlas, a do kostí
øezal; vecky ohromil, pøekvapil. To Kozina se ebøíku jako
s kazatelny vykøikl: Lomikare! Nevìsí otroka, hale proroka:
vod tutý chvíli bude schnout: do dne ha do roka  zvu tì
na boí soud! Hrùza obela vecky, i soudce, i knìze, i kata,
který se první vzpamatoval, podtrhl ebøík, a Kozina visel.
Páter frantikán se zaèal modlit, ale nai lidé se nemodlili.
Nemohli. Odnáeli Dorotku, která pod ibenicí omdlela, odvádìli její tøi synky a vichni jim ustupovali z cesty. A jak ji tak
nesli, kdekdo ji litoval, i pláè se ozval a u i støíbrné groe prely do fìrtuchu, Sloili ji u cesty na volnìjím místì, tøeli jí
spánky a omývaly ji studenou vodou. Procitla jako z tìkého
spánku, rozhlédla se kolem, vidìla, jak její mu se klátí
na ibenici, odtrhla zraky od toho straného divadla, sklopila
je do klína, spatøila tam plno støíbrných i mìdìných penìz, jako
hadem utknuta vyskoèila, popadla fìrtuch za oba cípy, rozehnala se, rozhodila peníze pùlkruhem a zvolala zoufale: Nechte si svý peníze! Hale prosím vás pro Boha  pro Krista Pána
 vrate mi mue  vrate mi mýho Jána.

Nevrátí, Dorotko, nepros, to køikl Zíka z Újezda, kterého tu
vedli s ostatními od popravy zpìt do aláøe a pak dál
do Komárna a do Rábu v Uhrách, aby tam v poutech naváeli pevnostní hradby, a odkud, jak víme, nikdo z nich
se nevrátil. Ano, tak a nejinak skonèila rebelie, kterou
se odváilo dìlat nìkolik vesnic, skonèil Taraèka zlomeným
hlasem.
Chvíli vládlo svìtnicí ponuré ticho. Dìti na peci se bály i tmy
i toho náhlého ticha a daly se do hlasitého pláèe. Plakal
i srdnatý Martínek Klikovic, plakala i Hanýka, aè nevìdìli
vlastnì proè, Slyeli po prvé v ivotì cele, úplnì a pravdivì
vypravovat krvavou událost, ze které a dosud znali jen úryvky a je na nì pùsobila víc straidelnì ne citovì. Ale teï v té
souvislosti, jak to Taraèkovic dìdouek vyprávìl, pocítili
v dìtském srdéèku stranou køivdu, která se stala nejen Kozinovi, ale i Brychtovic a Etzlovic strýèkùm, co musili s koulí
na noze a do Uher, hrozná lítost zaplavila jim celé nitro a dali
se do usedavého pláèe.
Rozsvì, Václave, ozval se Taraèka, rozsvì, a na sebe
vidíme.
Král beze slova vstal, vytáhl dlouhý pejl na jednom konci
omoèený v síøe, zakutil s ním na krbeèku v horkém popelu, a
modøe vzplanul, napálil èerstvý pán a zaskøipl jej do svícnu.
Bledý jako smrt, s pìstmi i zuby zaatými sedìl u zdi Klika,
sedìli tak i ostatní sedláci a slzy jako hrachy padaly jim
po hladkých lících na erkové kazajky.
Jediný Král se ovládal. Usedl na své místo a chvìjícím
se hlasem zaprosil: Dopovìzte, strýèku.
Co mám jetì povìdìt? Konec znáte vichni. Známe, ale
chce se nám ho znovu slyet kvùli dìtem. V hodince smrti
kadý èlovìk vidí jasnì pøed sebe.

Kozina dobøe prorokoval, ale Lomikar byl nevìøící pes. Pyný a hrdý zdvihal hlavu do výe a lapal dál po nás. Vecko
se mu daøilo. Jeho mlýny mlely, jeho pec tavila rudu, jeho hamry kuly elezo, jeho pivovar vaøil pivo, jeho drábové vodili
v poutech bezbranné sedláky a bili je holemi, jako dnes toho
vojáka pøed svatým Janem.
Nikdo se neodváil ani hlesnout, Klenèí pøece povýeno
na mìsteèko, ale za trest, e se zúèastnilo rebelie, musilo
znovu odpøisáhnout poslunost a poddanství Lomikarovi
i vem jeho nástupcùm, slíbit, e vichni budou øímskokatolického náboenství a ádné jiné víry stoupenci, e strpí,
aby se zde smìli usazovat sluebníci pánovi, e dovezou roènì padesát sáhù polenového døíví do trhanovského zámku,
dodají potøebné povozy rybní pøi lovu klenckého rybníka, pomohou tìlem i potahem pøi stavbì nového zámku a místo
ostatní roboty roènì tøi sta a padesát zlatých rýnských spoleènì do panského dùchodu zaplatí. Od této dávky osvobodil Lomikar jenom Nìmce v Klenèí osazené: Pachmajera,
Hofmeistra, Maltzra, Behra a Taubra, ba za Pachmajery
a Hofmeistry, za jejich dìdice a domy musíme platiti  jak
dobøe víte i vecky císaøské dávky a kontribucí. Tak draze nám
pøila mìanská èest, ba i tolu na faøe máme draí ne
ostatní osadníci. Nikoho tak netrestal Lomikar jako nás. Vecky u nechal s pokojem, jenom nám zakázal i kroj i øeè. kolu
nám dal, ale nìmeckou, mìstskou peèe nám dal místo staré chodské, ale nìmeckou, do nìmeckých kabátù nás oblékl. Dvacet let se tomu Klenèí bránilo, dvacet let odmítalo mìanskou èest, ale teï jako beránci poslechli, ba musili se jít
za to i Lomikaru do Trhanova na zámek podìkovat. Zdálo se,
e Lomikar vyhrává i nad Kozinou, ba i nad samým Pánem
Bohem. Sám se modlit nemusil, nebo koneènì naøídil, e

se mìané musejí i modlit za nìho po vecky budoucí èasy
zbonì a neúnavnì, a vichni víme, e v kostele pøi veøejném
modlení jetì dnes kadou nedìli a svátek knìz na prvém
místì jmenuje  milostivou vrchnost.
Já se za ni nemodlím, vybuchl Klika.
Tak høeí, usmál se trpce staøec, ale sekerou jsi rozsekal dveøe, kdy nechtìl Faster dovolit zvonit proti mraènùm.
Ty neví patrnì, proè se zvoní. To naøídil Lomikar. Jakmile
se vyvalily sivé mraky na obzor, hned se musily rozklinkat
vecky zvoneèky po vesnicích, musili se sejít poddaní a modlit
se za milostivou vrchnost, aby do ní hrom neudeøil a kroupy
nepotloukly její obilí. Nae, selské, mohl èert vzít. Mùj nebotík táta jetì pamatoval, jak je shánìl do kostela mìstský biøic a jak se pøedmodlíval v klenckém kostele mìstský rychtáø. Tuhle potupnou památku chce Faster odstranit a ty se za
ni pere.
Tisíc sáhù pod zem chtìl by se Klika propadnout, jak
se stydí. Jako áèek sedí zahanbenì, ale Taraèka, jako by
ho nevidìl, vypravuje dál: Tak idil Lomikar Pána Boha, ba
opováil se trestat Kozinu i po smrti. Po celém panství,
po vech chodských vesnicích dal vyhlásit, e Kozinu nesmí
nikdo pochovat, za to své proroctví e zùstane viset v Plzni
na ibenici, a sám spadne, a pak teprve e ho shodí i kat
a zahrabe pod ibenicí. Pantí muketýøi a drábové, písaøi
i správcové posmívali se nám na robotách, drádili nás, vyprávìli, jak havrani lítají z Drainovské a Újezdské hory a
do Plznì pochutnat si na Kozinovi, jak ten sedlák drí pohromadì, tváø i ruce e má u na kost oklované, ale e visí
a nespadl dosud... Také nai se o tom na vlastní oèi pøesvìdèili. Øekli, e jdou do Klatov na pou, ale zamìøili k Plzni a tam
vskutku vidìli Kozinu houpat se po vìtru. Konopìná koile,

koenky i vlnìné punèochy nepovolily a drely tìlo pohromadì, které na vzduchu vyschlo a zèernalo. Vrátili se domù plni
zoufalství. Ten straný pohled provázel je vude a umínili si,
e jeho tìlo pochovají dìj se co dìj. Rozhodli se, e se smluví
se sedláky z Doubravky u Plznì, za jejich pomoci e v noci
tajnì odøíznou Kozinu a pochovají na høbitovì u svatého Jiøí.
Vypravili se
tam o svátku Vech svatých, aby o Duièkách ráno nebyl
Kozina oputìn, aby také pod ním nìkdo kleèel a modlil se,
aby vìdìl, e Chodsko vzpomíná.
Chtìla s nimi i jeho ena Dorotka, ale nepustili ji. el mùj
dìdek z Klenèí, drainovský Podestát a újezdský Krutina,
sami tøi; ádná enská nesmìla s nimi, ba ani vlastní syny
Kozinovy nevzali s sebou, aby nespatøili to pøíerné divadlo,
zbyteènì nenaøíkali a nepøekáeli. Zmizeli tie, ani vichni
sedláci nevìdìli, kam a proè odeli. V Klenèí tenkrát jetì
jsme mìli høbitov okolo kostela, dnes na tom místì se zelenají
zahrady pana ranhojièe Schmieda a kolní. O Duièkách ráno
pøila sem na høbitov vdova Kozinka s chlapci pomodlit
se na hrobeèkách svých mrtvých dìtí, oplakat i mue i jeho
rodièe, kteøí tu také leí pochováni. edivé mlhy zahalovaly
celý kraj jako rený rubá. V kostele napøed kázal knìz, pak
slouil èernou mi, pak odøíkával duièkové modlení a u táhlo pomalu na desátou, ne vyel z kostela na høbitov kropit
hroby.
Faráøoval tu tehdy Lenk, e ano, strýèku? optal se pro jistotu Král.
Dobøe, chlapèe, Lenk. Celý ten rod Lenkù usadil zde Lomikar. Dnení písaø trhanovský, kterému pøezdíváme Sádlo,
pochází jetì z toho rodu. Ten knìz tedy obchází kostel, listopadová mlha proøídla, lidé kleèí na svých hrobech, hlasitì pláèí,

mluví se svými nebotíky, vypravují jim o svých bolestech, stìují si a naøíkají. Kleèí tam i Kozinka se svými chlapci. Náhle
cítí, e ji nejmladí chlapec Matìjèek tahá za erku, ohlédne
se po nìm a u ho i slyí volat: Mámo, podívejte se, tamhle
jde ná táta. Od Trhanova po chodovské cestì opravdu kráèí sem Kozina. Vidí ho vystupovat z mlhy i Jiøík s Hadámkem,
poznávají ho i ostatní újezdtí sedláci a selky, protírají si oèi,
ukazují si rukama, ale bojí se promluvit, vykøiknout, aby vidìní
nezmizelo... Kozina u veel na høbitov, plátìnou koili má
rozhalenu, kolem krku krvavý pruh od oprátky, na tìle koenky, nohy ve vysokých botách, usmívá se spokojenì, na své
konopìné oprátce vede si èerného psa, druhou ruku svobodnì zvedá do výe, pentlièka kolem vlasù na jeho hlavì záøí
jako zlatý obrouèek a vichni zøetelnì slyí, jak zavolal: Boí
soud! Od Haltravu pøivalilo se náhle mlhové mraèno, husté
a vlhké, pohltilo høbitov, kostel, knìze, Kozinu se psem, vecko
ivé i mrtvé, na dva kroky pøed sebe nebylo vidìt, s døevìných
køíù i s holých vìtví starých stromù klenových, je lemovaly
høbitov, poèaly padat deové kapky jako slzy, høbitovem ozval
se náhle pláè a hlasitý náøek, ná muèedník! ná svatý muèedník se nám zjevil, køièely neviditelné hlasy, lidé pobíhali
zmatenì po høbitovì, vráeli do sebe, hledali Kozinu. Tuhle
stál, u zadních vrat stál, já jsem ho vidìl, vedl èerného psa
na provaze, usmíval se, záø mìl okolo hlavy jako svatí
na oltáøi, to nìco znamená, proráely mlhou výkøiky se vech
stran. Zemì zadunìla náhle pod kopyty konì. Po chodovské
cestì letìl sem jezdec v plném cvalu. Zvoòte hodinku! Lomikar umøel! lak ho pøetrhl,  to volal s konì tehdejí právní
poslíèek trhanovský Tomá Rajter, ná èlovìk, ale v panských
slubách a na panském chlebì. Poznali ho po hlase, protoe
jezdíval po vesnicích ohlaovat roboty i vybírat platy. Vítr za-

vál, rozptýlil v té chvíli mlhu, vyjasnilo se. Na smrt bledý posel
slézal s konì a faráø Lenk v èerném pluviálu spìchal k nìmu.
Pan purkrabí Behr mì posílá, pan purkrabí naøizuje zvonit,
vykládá posel a vypravuje, jak Lomikar po snídaní náhle jako
bleskem zasaen padl a víc nevstal. Posvátná hrùza padla
na vecky. I knìz sepjal ruce a zaeptal: Boí soud.
Tøetího dne pochovávali v Klenèí Lomikara, ne na høbitovì,
ale do krypty v kostele. Sjelo se knìí a panstva z daleka iroka.
Pøed rakví li augustiniáni z klátera na Pivoòce i frantikáni
z Domalic, knìí vùkolní i cizí, a z Týna, Ronperka, Bìlé
a Újezda u sv. Køíe. Vypravuje se o tom podnes, jak ho nemohli dostat do kostela, jak nemohli otevøít dveøe, povídá
se mnoho o tom, jak Lomikar po smrti strail.
 a jetì straí, vykøikl Klika.
 já nevím. O tom nebotík otec nepovídal. Já vám dnes
povìdìl  snad u naposled  jenom svatou pravdu, jak jsem
ji slýchal od oèitých svìdkù. I to øíkal táta, jak se vrátili nai
sedláci tý den o Duièkách z Plznì domù a jetì pozdì veèer rozneslo se po vesnicích, e Kozina doel pokoje. Jeho
tìlo spadlo samo se ibenice právì v té chvíli, kdy ráno pod
ní poklekli mùj dìdek s Podestátem a Krutinou. Mùj dìdek
svlékl upan, zabalili do nìho Kozinovo tìlo a odnesli je k sv.
Jiøí na høbitov, kde podnes odpoèívá. Více nevím a lhát
na stará kolena nebudu, zvedal se Taraèka k odchodu.
Zapla vám to Pán Bùh, strýèe, vstal Král, vstali ostatní
hyjtáci, seskoèily i dìti s pece, vichni spokojeni, usmíøeni,
e Bùh sám pomstil Kozinu.
Hyjta se rozcházela.

Ona ádná zpupnost neroste a do nebe. Pravda vdycky
vítìzí, kázal Taraèka jetì ve dveøích, to trýznìní vojákù také
pøestane, já u ne, ale vy se toho jistì doèkáte.
Ve vratech potkali selku Královou, vracející se z pøástek.
Pøed radnicí vytruboval Válek desátou a hodiny na kostelní
vìi ji zvolna odbíjely.
To jsme se dnes zdrely, omlouvala se Marjánka svému
mui, který hyjtáky vyprovázel a na zásep, ale sedìla s námi
Kristýnka a Houdlovic bába jí musila vyprávìt o Kozinovi.
Vechny jsme poslouchaly a naplakaly jsme se jako
o funuse.
Vidí, také my jsme dnes neèetli, i práce odpoèívala. Nevázali jsme ani koata, ani jsme nepletli punèochy, ani nepøedli na vøetenech. Mám ti udìlat novou lopatu na chléb, stará u je napùl spálená, bylo by tøeba vyøíznout òákou mìchaèku, vystrouhnout asi tisíc indele, ale na nic jsem ani nesáhl.
Nám zase vyprávìl strýèek Taraèka a také o Kozinovi.
To jako bychom si øekli. Taková náhoda, podivila
se Králová.
To není náhoda, milá Marjánko, vánì vykládal Král, tu
v ten èas se to roèí, co Kozinu nevinnì popravili; to v nás dosud neshnilo, ale hlásí se ustaviènì k ivotu.
A dìti jetì nespí? optala se Marjánka, kdy zaslechla
ze svìtnice Hanýèin støíbrný hlásek zpívat:
Pán Jeí stojí nám v hlavách,
Panna Maria v nohách,
andìlíèkové boí
okolo naich loí
na vech vudy stranách.

VII.
Taková podivná nálada zmocòovala se letoní zimy naich
sedlákù, jako by to ani sedláci nebyli. ádná zimní práce jim
nevonìla. Mìli plést provazy, kroutit houve na línì, dìlat
do zásoby na léto násady a topùrka, opravit ebøiny, ale
do nièeho se jim nechtìlo. I ve dne chodili po hyjtách, èetli anebo poslouchali, pøeli se a hádali, rozumovali, staré vzpomínky køísili, toulali se po trzích i sousedních vesnicích pod velijakou planou záminkou, vrozený cit pro právo a spravedlnost
se v nich rozpaloval, poèali pøemýlet o tom, co jim kázal Faster v kostele, komediant míd u Bartoù v hospodì, co èetl
Král z novin a kníek na muských hyjtách.
Opoutìla je tupá lhostejnost, budil se zájem o veøejné záleitosti a události, nevìdomky probouzelo se v nich selské
sebevìdomí, køísila se k ivotu ubitá národní hrdost, poèínali
zkrátka politicky myslit a ít, aè si to dosud neuvìdomili. Nad
vyprahlým, podupaným krajem, kde v suchopáru vadly a hynuly
vecky kvìty ivota, kde pomalu zmíral u i jazyk mateøský,
kde se jen roztahoval cizopasný plevel, poèal se sráeti
a vystupovati nad obzor temný mrak. Tlaèili ho do výe nejen
Faster svými øeèmi, ale i uèitelský mládenec svým zpìvem
a tím hlavnì. Muzice na Chodsku otvírali vude dveøe i srdce
dokoøán a po té ulapané cestièce dostal se k nim kadý.
Kdy starý uèitel Eisenhut sestavoval si pøed lety v Klenèí
kapelu, aby se mìsteèko pøece liilo i hudbou od vesnic, kde
panovaly jenom dudy s houslemi, kdy nauèil hrál Krutinu
na violu, Jehlíka na flétnu, Kubíkovic Kubu na klarinet, Maruáka na basu a Maríky na plechový roh, kdy s nimi nacvièil
tajrye, polky a mazurky, kdy se pak dával u Johánesù první bürgerbál, tak la ta muzika do noh, e se nikomu

z hospody nechtìlo, a trvala tøi dny, ba kdyby to muzikanti vydreli, snad by byla trvala celý týden. Nesmìlo se pøi ní, pravda, zpívat ani výskat jako o vesnické muzice, ale ten zákaz
platil jen první den. Druhého dne u opadal mìstský nátìr
a zdravá pøirozenost i starý zvyk se hlásil k svému právu. Ale
bìhem let pøece jen se Klenèí vychovávalo na mìsto, dívalo
se na pány a opièilo se po nich. Mìané chodili dokonce i v
cylindrech a osatých kabátech, vázali si na krky èerné hedvábné átky, enským ila panská vadlena v Trhanovì dlouhé hedvábné suknì a jupky místo èervených erek a pestrých
ivùtkù, poèali se po mìstsku nejen nosit, ale i chovat. ádný
z nich u se test neodváil v tanci zavýskat, postavit se pøed
muzikanty a zazpívat, zatancovat do koleèka anebo od
zemì, a aby nebyli uvedeni v pokuení, také hudba jim nikdy nezahrála ani houváreèek, ani vavøineèka, ale hrála
z not samé cizí a neznámé kousky.
A sem teï pøiel nový uèitelský mládenec Jindøich
se svými oèarovanými houslièkami, principál Eisenhut pøenechal mu rád kapelu, protoe sám u mìl práce i starostí
plnou hlavu, nevìdìl, kde døív by mìl být, ve kole, v kostele,
na radnici nebo na poli, a Jindøich to hned chytil za pravý konec. Netrápil se se starými muzikanty, kteøí u neradi chodili
na prùby a dívali se spatra na vlasatého mládeneèka, nechal
je vyhrávat jejich polky a mazurky, ale sám pomalu sestavil si
dìtskou kapelu i pìvecký sbor, sám pro nì psal noty a vybíral
jim písnièky, smyècem je klepal pøes prsty za kadý falený
hmat a kotníkem prostøedního prstu rozdával jim klofce
za kadý falenì vzatý tón. Jednou, dvakrát, ba tøeba desetkrát to musil zpìváèek opakovat sám a sám, bez prùvodu,
a to vzal jistì, i kdyby ho byli ze spaní probudili.
Hanýka pøibìhla ze koly celá divoká.

Mámo, mámo, køièela ve dveøích jetì døív, ne dala køesanské pozdravení, já budu zpívat sólo. Zbláznila ses, Hanýko? okøikla ji hned matka,
copak nevidí, e Pepka spí? Køièí jako na horách, kdopak tì celou pobláznil? Mluv pøece moudøe, vdy u nejsi
pøece ádný blázínek.
Mámo, nehnìvejte se. Ale kdy mám takovou radost! Byl
u nás pan páter Faster, øekl nám, e letos o vánocích budeme my hrát a zpívat, pan uèitel e nás to nauèí. A potom hned
jsme mìli zkouku. Jako Mrázovic Retka a uèitelovic Léna
i já u jsem kostelní zpìvaèkou. Také Klikovic Martin má nové
housle a pøiel na zkouku, pan uèitel mì pro nìho poslal
a pøivedla jsem ho. Hubièka jela Hanýce jako po èerstvém
másle, oèka jí hrála a byla by vykládala a do veèera, kdyby ji
byla matka poslouchala.
Táta seká pod kùlnou døíví, pøetrhla jí øeè v nejlepím, pìknì je pøines a srovnej pod kamny, potom mi skoèí pro vodu
a ke kupci, zakolíbá Pepku, nakrmí ji, uspí a potom si sedne ke kolovratu, nemá jetì ani podvazek napøedený, myslí
jenom na písnièky a na muziku. Kampak by to vedlo?
ádná øeè není s matkou. Hanýka popadla do ruky vdolek, zakousla se do nìho a letìla rovnou k otci, který pod kùlnou kálal paøezy. Ten ji vyslechl u mnohem trpìlivìji a s mnohem vìtím zájmem, protoe sám hrával na kùru i na koni,
kdy jezdíval jako postilion s diligencí. Jeho trubka nehrála,
ale zrovna zpívala lidskou øeèí, a Hanýka byla zpìvaèkou
po otci. Po nìm zdìdila hudební sluch i krásný hlas i celou
podobu.
A èesky e budete zpívat v kostele? To snad ne, Hanýko?
zapochyboval otec, v kostele se vede vecko latinsky.

Ale my budeme zpívat èesky, celou mi èesky, pan uèitel
Jindøich to øekl.
Kdy to øekl, tak to bude pravda, pøisvìdèil hned otec, 
jen jestli to svedete! Zpívat v kostele! Jen si to pøedstav! Tolik
lidí bude poslouchat! A ta hanba, kdybys to vzala falenì! To
se musí, Hanýko, hodnì pøièinit, dávat na pana uèitele tuze
pozor. Ale teï si naber náruè døíví a odnes je, aby se matka
nehnìvala.
Hanýce se ulevilo. Vysypala svoji novinu a nyní bìhala
a toèila se jako èamrda.
Tak, dìveèko, pochválila ji matka, kdy u smolnì vonìlo
svìtnicí èerstvì natípané døíví a kamnovec byl plný vody, div
nepøetékal, vezmi si v sudnu z hrneèku dva krejcary, skoè mi
jetì ke kupeèkovi pro koøení a tátovi pro tabák k tabáèníkovi.
Sukénka za ní jen zavlála a nohy vklouzly takøka samy
do døeváèkù, jak ochotnì Hanýka bìel. Hnala ji nadìje, e
se bude moci sklouznout alespoò po kopeèku od Kramáøù
dolù. Sama sáòky nemá, ale nìkdo ji pøece sveze. Vidìla
oknem Smolíkovic Tome, jak táhne za provázek nové sáòky, pìkné, bukové, pro dva je na nich místa a nazbyt! Vybìhla na Klenèí, a ne se jak se patøí rozhlédla, zahvízdlo to za ní
a jako ipka proletìl tìsnì kolem ní, div e ji neporazil, Klikovic Martínek na saních. Závist jí zaplavila srdíèko. Má vykøiknout: stranou! Copak kdybys mì podrazil? zavolala za ním
zlostnì.
Chlapec u zaráel ví silou rozjeté sáòky. Okované podpatky døevákù tlaèil do zemì, a se mu podaøilo sject s jízdní
dráhy, hladké a tvrdé jako cín, stranou do snìhu. Vyskoèil hned,
obrátil se a zasmál se vesele Hanýko, nechce, já tì svezu?

Jakpak by Hanýka nechtìla! Jako jezdí Martínek Klikovic,
tak neletí ani pták!
Chtìla bych, ale jenom od Kramáøù dolù k nám. To nestojí za to! To není ádná klouzaèka. Já jezdím a od Tomù
v chalupách. Pojil, Hanýko, a pospì si.
Musím pøinést mámì koøení a tátovi tabák, pøipomíná si
jetì Hanýka a maèká ve dlani dvoukrejcarák. To je toho,
mávl rukou pohrdavì Martínek; mne také poslali nai
do mlýna zeptat se, kdy si mùem pøijít nasypat nae obilí;
vdy se sklouznem jenom jednou. Nabídka zní tak svùdnì,
e by jí ani andìl neodolal. Tak ale èerstva, svolila Hanýka
a u se rozbìhla do kopce vzhùru. Martínek se sáòkami
v patách za ní. Oba udýcháni a rozpáleni bìhem zastavili se a
nahoøe pøed Tomovic chalupou.
Tomák  vaka pøes rameno klátil se s døevìnými vìdry
ke kanì pro vodu. Jak spatøil celou tu trojici, toti sáòky, Martínka a Hanýku, zaèal láteøit: Haranti zatracení, dìlají si klouzaèku na veøejné cestì, èlovìk se mùe zabít, ale poèkejte,
já vás 
Sedej, Hanýko, vykøikl Klika a u cítil její dech v týle. Nakloò se dozadu, zavelel a sáòky se hnuly v nejvyí èas. Ujeli
rozkacenému chalupníkovi zrovna pøed nosem, take mohl
za nimi vyslat jen zboné pøání: Hlavu si srazte, divoi! Ale
sám také nemohl odolat, musil se zastavit a dívat se na tu smìlou jízdu Martínkovu. Sáòky se rozletìly po pøíkrém svahu
a letìly jako se støechy. Odráely se od zemì, vyskakovaly
do výe, nahýbaly se vpravo, vlevo, u u se zdálo, e vrazí
rovnou Høebenáøùm do vrat, ale na krok pøed nimi se uhnuly
vpravo a objely krásnou køivkou. Ale teï se musí rozbít
o kamenný patník u Boudù, hádá Tomák a a na bobek
usedá i s vaky a vìdry, aby lépe vidìl, ale Martínek se nahnul

vlevo, o patník ani nezavadil, pøeletìl na silnici a okolo Bouèkù, Svatoù øítily se sáòky teï bezpeènì dolù ke Králùm.
Hanýce a dech se zatajil pøi tom letu. Pøivøela jenom oèka,
kdy se jí zdálo, e vrazí do zdi, chytila se Martínka za ramena,
ale hned si oddychla, kdy pøekáka astnì se mihla kolem,
ne se nadála, u letìly kolem ní dozadu dlouhé parapety silnièní a sáòky se zastavily tìsnì u pitálu. Proila v té chvíli
nìco tak opojnì krásného, e sama vyskoèila a vykøikla: Martine, jetì jednou. Venku klouzalo se plno dìtí, protoe
v Klenèí je plno kopeèkù, svahù a strání, pøíkrých i mírných,
ale kopec tu stojí jenom jeden a chlapec tu ije také jenom
jeden, který se odváí s nìho sjeti, pøejeti tak celé Klenèí odhora a dolù, a tím hrdinou je Martin Klika.
Jetì jednou! vypískl radostí Martínek a vyskoèil
jako høíbátko obìma nohama do výe. Venku se eøí, mráz
jako køen ostrý típe do oèí, zalézá za nehty, spaluje ui, obì
dìti vak èervené jako v èervenci pospíchají vesele do chalup
na kopec.
Tomákuc a kampákuc strýèkové nás nesmìjí vidìt, rozbili by nám sáòky, upozornil vèas Martínek na nepøítele, bì
se napøed podívat, nestojí-li venku. Ne, nikdo tam nestojí, Hanýka nikoho nevidí, mohl by, pravda, být schován za vrátky
anebo ve døíví, ale ne vybìhne, to u mu ujedou. Nikdo také
na nì neèíhá za zídkou, ale zato klouzaèka je sekerou rozsekána a pískem poházena.
Tak pojedeme od Náhlíkù okolo evèíkù dolù, rozhoduje
hned Klika, to je jetì krásnìjí. Jenom se, Hanýko, nic
neboj, dr se mne a nepoutìj, a se dìje co dìje. Bude to
s námi házet napravo nalevo, vyskakovat nahoru dolù, protoe tam leí kameny jako hlavy a cesta køivá, ale já umím ryjdovat.

Ty hloupý Martine, hnìvá se Hanýka, snad nemyslí, e
se bojím, i kdybych si modøiny natloukla, pojedu s tebou, a u
sedá a zahrnuje sukýnku na kolena. Martin jako forman chytil
provázek do obou ruèek, naklonil se dozadu, sáòky se astnì
odlepily a hlubokou cestou jako korytem øítily se dolù okolo
Nyklù, Linzrù rovnou k Prokopíèkùm. Tam hrozilo nejvìtí nebezpeèí. Tam v tom koutì ohýbala se cesta v pravém úhlu
na erární silnici a Martínek musil rukama, nohama, celým tìlem pomáhat, aby astnì objel roh a nenarazil na protìjí
zeï. tìstí, e vezl Hanýku, která jako by srostla s Martinem,
naklánìla se pøesnì s ním nalevo, napravo, jenom noièkou
nemohla mu pomáhat, protoe mìla døeváèky bez opatku
a bála se, aby je neztratila.
Martin radostí zavýskl na sáòkách, kdy vyrazili na silnici,
sáòky se srovnaly a letìly teï silnicí rovnou jako stùl. Faster! slyel najednou Martínek bolestný vzdech za hlavou,
ustraený jako pípnutí lapeného ptáèka.
Podíval se pøed sebe, a opravdu! Od fary po silnici vzhùru
ve vysokých botách vykraèoval si pan administrátor, opatrnì
opíral se o hùl, ale bystøe otáèel hlavu na vecky strany.
I Klikovi v té chvíli støelil hlavou pøísný zákaz klouzati
se po erární silnici, nad ním bdìl nejen policajt Kodrda, nejen uèitelé, ale i oba knìí, Faster s Vondroukem. Co jen
Vondrouek kdyby el po silnici, Hanýce by do pláèe nebylo. Ten se stará o své studenty, chodí do postøekovské koly,
klencké chlapce i dìvèata zná jen od vidìní, nikoli podle jmen,
ale Faster! U toho má vroubek jetì od loòska! Horia, Domine, robota nám pomine! zní jí v uchu. To vecko jí letí hlavièkou, a ne se rozhodla skoèit se saní, u slyí pøísný výkøik
Stát!, ale u se také kmitl Faster jako èerná èárka kolem ní,

zmizel kamsi dozadu, jako by ho odfoukl, sáòky letìly dál, ale
za nimi letìla i jejich jména: Klika a Králová! Ano, Faster je
poznal. Martínek sice hned nad parapety zarejdoval kolem
radnice za kamenný dùm mìstského tajemníka a kupce Bílka, kde se smìly dìti klouzat, zamíchali se mezi nì, sjeli a
dolù k potì a tam teprve se ustraenì na sebe podívali.
Hanýko, bude ve kole bita, usmál se kodolibì Martínek.
Asi, ve kole to není hanba. Ale ty bude bit na radnici!
odsekla mu hned Hanýka, otoèila se na patì a letìla
ke kupci i k tabáèníkovi. Na to Martin Klika nevzpomnìl.
Do koly, pravda, u nechodí, jenom hrát ho posílá táta k panu
Jindøichovi, ale klouzat se na silnici, to nesmìjí ani chasníci;
dají-li se chytit, zavrou je za to na radnici do kriminálu, pokutu musí platit, veøejnou robotu nìjakou dìlat, v chodovské
skále klepat tìrk, sekat døíví nebo vydrhnout schody
a podlahu na radnici.
Klika patøí do nedìlní koly, nedìlní ák smí dostat pardus,
jenome mu ho nevysadí pan uèitel, ale policajt pøed mìstským rychtáøem a rodièi. Svatoovic Jirka dostal loni rákoskou na ruce za to, e slídí po ptácích v lese i na poli a vybírá
jim hnízda. Kdy si to vecko Martin rozváil, vzal sáòky
za provázek, kajícnì je táhl za sebou a el se optat
do dolejího mlýna, kdy mùe pøijít táta na samomletí.
Tato událost vánì ohrozila Rybovu Èeskou mi, kte rou
pilnì cvièil pan uèitel Jindøich a je mìla být s novým betlemem velkým a radostným pøekvapením celé osadì.
Zhorka nakvaený Faster pøihnal se druhého dne do koly
a hned si zavolal pøed lavice Královou.
Povìz, kdo tì vèera k veèeru vozil na sáòkách? spustil pøísnì pan administrátor. Hanýka si oddychla. Kámen jí spadl

se srdce. Klikovic Martin u nebude na radnici bit a ona u
mu nic nezùstane dluna.
Nebyl to Martin Klika? dotíral Faster naléhavì. Nebyl,
pozdvihla Hanýka hlavu a smìle se podívala knìzi do oèí.
Mnì se zdálo, e jsem ho poznal. Tak kdo to byl? To byl 
to byl  já to neøeknu, kdo to byl, já alovat nebudu, vyhrklo
náhle z Hanýky, sklopila oèi a zarytì mlèela. Domlouval jí
Faster, domlouval jí Jindøich, vytáhli na pomoc èernou knihu,
vytáhli bøezovou metlu, ale vecko marné.
Kdy to nepoví, tak nesmí v kostele zpívat, prohlásil koneènì páter Faster a poslal Hanýku sednout si na její místo.
Sedla si poslunì, zvedla fìrtouek k oèím, poloila si hlavièku na lavici a dala se do usedavého pláèe. Plakala
po celou tu hodinu, co trvalo náboenství, plakala, kdy
po hodinì veel do tøídy pan uèitel, plakala cestou k domovu,
plakala i doma.
Tak to povìz, smála se jí matka, kdy jí povìdìla celý svùj
zármutek.
Ale kdy já to nesmím povìdìt, naøíkala si Hanýka.
Proèpak bys nesmìla?
Protoe on taky na mì nepovìdìl, kdy jsem zpívala tu novou písnièku.
Jakou písnièku?
Ach, teï teprve sedí Hanýka v pìkné kai! Tak se do tìch
lí zapletla, e neví teï kudy kam. U má pravdu pan uèitel, e
le má krátké nohy a daleko nedojde. Co zbývá Hanýce jiného ne vzít pìknì matku okolo krku a vyzpovídat se jí
ze veho, jak vzal Klika na sebe tu neastnou písnièku a jak
nyní ona nemùe na nìho povìdìt a svìdèit, e se klouzal
na silnici.

Tak vidí, jaký biè sis na sebe upletla, hladí matka Hanýku po hlavièce, lhát èlovìk nikdy nesmí. Musí teï jít k panu
páteru Fastrovi a tuze ho prosit.
Mámo, nela byste se mnou? Já se sama ha faru bojím,
vyjednává Hanýka.
Ty má, Hanýko, tvrdou hlavu, hrozí jí matka, ty nechce
prosit, já ti vidím a do due, ale jiné pomoci není. Kdy
musím, tak pùjdu, povzdychla si Hanýka,
jen abych se u zbavila tìch strachù, ten palièatý Martin
dávno za to nestojí, a pocítila takovou zlost na Kliku za to, e
ji vèera svedl na tu klouzaèku, e zapomnìla na vecku zaitou krásu i opojnost té chvíle, a kdyby ho tu mìla, jistì by
se s ním poprala. I kdyby nad ním nevyhrála, pokrábala by
ho jako koèka...
Podívej se, pan páter jde k nám, vyruila ji náhle matka,
a vskutku! Okolo oken u se èerná na bílém snìhu ramenatá
postava Fastrova, u je slyet, jak si venku odupává sníh, klepá na dveøe, u stojí ve dveøích a smìje se:
Jdu k vám na obìd. Copak dnes vaøíte dobrého? A to by
vám, velebný pane, nechutnalo, vy budete mít doma nìco lepího, usmívá se i Králová, vítá knìze, utírá fìrtuchem èistou
idlièku, zve ho, aby se posadil, a porouèí
Skoè, Hanýko, pro tátu a povìz mu, jak máme vzácného
hosta.
Jako ipka vyletìlo ze dveøí hned dìvèátko, zardìlé a
po vlásky a celé astné, e alespoò neuslyí, a pan páter
bude na nì alovat!
Ale Faster nealoval, mìl u zas plnou hlavu jiných starostí.
Já nejsem u vás ádným vzácným hostem, vdy jsem tu
jako doma, ale pøivedu vám hosta vpravdì vzácného. Paní
komisarka Nìmcová z Domalic mi vzkázala po panu aj-

némrovi, e pøijede zase v nedìli, e by ráda vidìla lucky,
pøástky, barborky a jiné zvyky, abychom jí pozvali i zpìvaèky
a báby pohádkáøky, e se tìí na tu besedu. Kampak ji mám
jinam vést ne k vám.
Jenom dovedem-li s takovou uèenou paní mluvit, abychom
ji neurazili, vedem to vecko tuze po staru, a se nám ostatní
smìjí, omlouvala se Králová.
To právì ona hledá, hned horlivì pokraèoval Faster, usmívaje se na hospodáøe, který právì vstupoval do dveøí, zapisuje staré zvyky, sbírá staré pohádky, prohlíí si nae staré
kroje, píe o tom do novin i do knih, tak ji v Klenèí nemohu
jinam vést ne k vám.
To mluvíte jistì o paní komisarce, ozval se Král, to je Bohem nadaná paní, kterou musíme na rukou nosit u za tu báseò, co napsala ,Èeským enám´. Vecko pro ni udìláme,
jen a porouèí. U to je krásné, e nechodí po pánech
a panièkách, jmenuje se Nìmcová, ale nìmecky jako by neumìla, i s pány a paními jen èesky mluví, nás  sedláky  vyhledává a navtìvuje, neposmívá se nám, neuráí nás, ale
mluví a cítí s námi. Vecka èest jí.
Faster se zdvihal k odchodu.
Marjánko, zavolej Hanýku, vzpomnìla si náhle Králová,
ten ná divoch zase nìco vyvedl, obrátila se k mui, Hanýka rozhnìvala tuhle velebného pána.
Tak? Copak zase vyvedla? vytáhl oboèí do výe pøekvapením otec.
Vidíte, vidíte! Jako na smrt bych byl zapomnìl, ukl
se do èela Faster, kdy já mám tìch starostí, div mi hlava
nepraskne. Ano, Hanýce roste náramnì vzdorovitá a tvrdá
hlava. Klouzala se vèera po silnici s nìjakým klukem, vecko
se mi zdá, e s Klikovic Martínkem, a ne a ne se pøiznat.

Zavolej sem Hanýku, pøísnì se ozval Král, a se matka
lekla. Kdy mu se ozve takhle sue, ach, to bývá zle. Nutno
mráèek zaehnat. U jsem pro ni vzkázala, u se mi také
ze veho vyzpovídala, ano, byl to Klika, byl. Ale kdy on vzal
jindy jiný høích na sebe, myslila si, e ho teï nesmí prozradit.
Takové dìtské rozumy, mìkce, sladce, jako kdy hladí, mluvila Králová, tím mìkèeji, èím víc se blíily ke dveøím oulavé
kroky dìtské. Marjánka pøivádìla høínici Hanýku, které
se na soud nechtìlo. Ale dopadl tentokrát náramnì dobøe.
Hned odprosí velebného pána, prudce rozkøikl se otec.
Dva plamínky kmitly se v èerných oèkách Hanýèiných.
Tak odpros, dìveèko moje, odpros, hasila je hned matka.
Dìvèátko sehnulo hlavièku a pokornì jako oveèka lo k panu
páteru. Ale ten jí vyel sám vstøíc. Já vím, e tì svedl ten ulièník, pohladil ji po vláskách, vzal ji i za bradièku, pozdvihl jí
hlavu, zahrozil bílým prstem a øekl jí vánì: Hanýko, nemìj
nic s tím Martinem, to je zlý chlapec! A o vánocích bude
v kostele zpívat. Jako rùièka zaèervenala se znovu Hanýka, bez øíkání políbila teï velebnému pánu ruku a byla
pøesvìdèena v té chvíli, e je nejhodnìjím èlovìkem na svìtì,
ale Martin Klika e je nejvìtím darebákem, se kterým u
do smrti nejdelí nebude mluvit...
Král vyprovázel Fastra, venku se s ním jetì zastavil a optal
se, ví-li, kdy pøijede pan hrabì na vánoce. Nemohu se nic
urèitého dozvìdìt. Dívají se na mne vichni skrze prsty, protoe vìdí, jak se na mne mraèí pan direktor.
U nás na hyjtì u jsme se smluvili, øekl vánì a vroucnì
Král, co bude naeho moného, vecko udìláme, abyste
z Klenèí neel, ale zùstal tu s námi.
Dej to Pán Bùh, Králi! Ale nevím! krèil rameny knìz, jak
slyím, bude mnoho adatelù, ádá i nemanický faráø Rejek,

ten pøedtím faráøoval v Trhanovì, s panem hrabìtem zná
se jetì mnohem líp ne já, o politiku se nestará a vlastenèit
v Nemanicích také nemùe. Vidíte, jak mnoho trumfù má
v ruce, tak se mi zdá, e to prohrajem.
To snad ne, lekl se Král.
Ach co! Vude chleba o dvou kùrkách, zasmál se Faster
potøásaje hospodáøi rukou, a pro jedno kvítí slunce nesvítí.
Buïte zdráv! Venku zvonili poledne. Král se sice pokøioval,
modlil se po pamìti, ale na modlitbu nemyslil. Na Fastra myslil a na to, co mu øekl o Rejkovi. Povìdìl o tìch obavách
Fastrových i ostatním hyjtákùm, kdy se veèer seli, a jako
by oleje do ohnì nalil.
Vecko nám vzali. O vecka práva nás pøipravili. My smíme jen v kostele poslouchat, vecko vìøit, co se nám k vìøení
pøedkládá, za vecko na faøe platit, dávat desátky a sypat
ospy faráøi i kantoru, ale kdy dojde jednou za èas k jeho volbì, nesmíme ani pípnout, ale trpìlivì èekat a spokojit se s tím,
koho nám sem milostivý pan patron pole.
To u aby do toho hrom uhodil, a Klika uhodil zlostí
do javorového stolu, div mu roh neurazil. Vichni sedláci mu
dávali za pravdu.
To nebývalo. Knìze jsme si vdycky na Chodsku volívali.
My jsme bývali patroni.
Jetì dnes máte na pláti zvonù do bronzu vylito, kdo se tu
starali o kostel.
V Domalicích na naem kostele u Svatých a pod støechou nahoøe je do kamene vytesáno, kdo se o ten kostel starali.
My chceme Fastra, a dost, bouchl znovu do stolu Klika,
na to bychom se podívali. Napøed to øeknem hrabìti
po dobrém, a nepovolí-li, tak sem jiného nepustíme.

Toho si Faster, jak ho znám, ani sám nebude pøát, ozval
se vánì Král, mluvil jsem s ním dnes. Vyprávìl, e nás tu
navtíví paní komisarka Nìmcová. Chodí prý po vesnicích
a sbírá staré nae zvyky. Hlavnì v Chrastavicích, Újezdì,
v Drainovì a Mrákovì je prý u jako doma.
Tuhle Taraèka by jí mìl vyprávìt o Lomikarovi, to by bylo
nìco pro ni. Mohla by celou knihu o tom napsat, s chutí pøipomínal Vávøík.
Ale kmet zakroutil hlavou. U ne, chlapci, u to letos nebudu vypravovat, a cizím uím u teprve ne.
Ta paní je jako nae, pokusil se Král zlomiti odpor Øehoøe
Taraèky, ale marnì.
Kadý cítí nejlíp svou bolest, odpovídal vánì staøec, v
rebeliích postøíleli a povìsili sedlákù jako vrabcù, nikdo cizí
nemùe pochopit, proè my tak na Kozinu vzpomínáme. Musil
by znát, jak se tu ilo pøed Kozinou, èíst nae privileje královské a srovnat, jak tu na hranicích ijeme dnes. Vidìt, jak se tu
roztahuje nìmèina, jak tu vude Nìmci porouèí, nìmeètí vojáci, úøady, koly, vecko vudy, a to právì tam,,kde pro vlast
a krále  na strái stále` stáli nai otcové, kde ze svých kostí
a prsou tvoøili po vìky vìkùv ivou hradbu proti cizinì.  Ach
to bolí, zesmutnìl staøec.
Vecko to vymlátit, vybuchl Klika znovu jako sopka. Krátký rozum! mávl rukou Taraèka, lehce se øekne: vymlátit! Vymlátili jsme kolikrát Nìmce, kdy lezli na nás pøes Èerchov
a Haltrav. Ale vymla je dnes, kdy se derou k nám od Prahy
a Vídnì. Kam je vymlátíme? Vdy jsou to nai lidé, také nae
krev, ovem zpronevìøilá a zotroèilá.
Vichni Nìmci nejsou zlí, mírnì poèal Král, nai Nìmci
snáejí se s námi dobøe ve kole i v kostele.

Ba právì, dobøe s nimi vycházíme, hned se zas pøidával
ke Královi Klika, který u nael v itboøi místo svému Martínkovi u nejvìtího sedláka Vogeltanze.
Ti nás nechtìjí ponìmèit, pokraèoval Král, jsou sami vìtí chudáci ne my. Dnes tu chodili Capartiètí, èlovìku je jich
a líto.
U nás také hráli a zpívali.
U nás také, volali vichni hyjtáci.
K nám jetì nepøili, pøipomenul Houdl, jakpak to mají
letos obsazeno?
Jako loni. Starý Hones zase hraje Pána Boha, jeho syn
zpívá Hadama, jeho dcera Evu, a kdo dìlal ïábla, ani jsem
nemohl poznat.
To by mìl Faster ukázat paní komisarce. To jistì jaktìiva
nevidìla ani neslyela. Ale lucky, barborky, koledníci, doroáci, øehoøi a fanfrnoi, ti chodí snad vude po celém svìtì,
usmíval se Taraèka u zcela usmíøen pouhou vzpomínkou na tu
adventní hru, prostou, ale plnou pùvabu a ryzího citu náboenského, kterým dojímala i ty, kdo zpìvu nerozumìli.
Pravda, pravda, to musím pøipomenout Fastrovi, aby je
na nedìli urèitì pozval, hned se rozhodl Král, kterému tuze
na tom záleelo, aby se paní Boenì u nich líbilo a aby byla
spokojena.
Finanèní stránice byly tehdy mnohem hustìji rozloeny ne
dnes. V Klenèí odedávna stála ohromná døevìná kùlna
s váhou, kam se mohlo zajeti i s celým vozem, sem se také
vodívali paeráci a nosívaly pøi útìku odhozené pae, nebo
byl zde c. k. dùchodní kontrolní úøad pohranièní stráe, ale
mimo to finanèní strá mìla kasárny i na Peci, ba i v Paøezovì, take se zde cesty i pìinky finanèníky zrovna hýbaly.
Vichni jim øíkali zkrátka auséøi, protoe jejich jména ustaviè-

nì mìnili, jednou se jmenovali grencvache, pak zase pgefelenvache, potom financvache, a se z toho slova vach, které se vude opakovalo, utvoøilo valach, jen v paerácké hantýrce znamenal finanèního stráníka. V Klenèí zùstávali z vysokých arí jenom pan vrchní respicient, kterého také nìkdy
titulovali slovem komisaø, ba snad býval nìkterý z nich
i titulárním komisaøem, ten jezdíval na koni, a pak pan ajnémr, kterého sluba poutala na domov a na kanceláø. Mìl tedy
pan komisaø Nìmec z Domalic pod vrchním dozorem plno
stanic i mustva, a chtìl-li, aby sluba alespoò ponìkud peèlivì se vedla, aby se patroly dodrovaly a paeráci nebìhali
pøes hranice za bílého dne po erární silnici, musil sedìt víc
ve svém koèárku ne doma. Slubu mu ztìovaly i anonymní
listy, plné rùzných udání a sdìlení o tom, kde a jak
se financvalai sèuchli s paeráky, kolik vybírají z jedné hlavy
a cesty, jak s nimi hrají v karty a projednávají, kdy a koho smìjí
chytit pro jméno, aby se neøeklo, e patnì hlídají... Komisaø
Nìmec to vecko sám vìdìl, omlouval to bídnými platy mustva, které bralo úplatky, aby mìlo pár groù na útratu
v hostinci, pøivíral obì oèi, jenom se staral, aby to pøíli nekøièelo. Rád na ty kontroly ne jezdil, protoe doma nechával
mladou svoji enu s dìtmi, èasto i v noci samotné, nebo sluba ho volala i v noci, ba hlavnì v noci pøesvìdèit se, chodí-li
mustvo po pøedepsaných patrolách, nesedí-li v hospodì
nebo s mleèi nìkde ve mlýnì. Jak jen trochu mohl, brával
do koèárku i svoji paní a ta ráda jela. Nejradìji do hor a lesù,
na úpatí Èerchova a Haltravu, na své zamilované místo
na Výhledech. Tam se rozlouèila s muem. Ten jel po kadé
sám, dál na hranici a do celnice na Haselbachu, ale jeho paní
dlouho stála a hledìla k východu. Pøes celé Èechy letìly její
oèi a pøed duevním zrakem vystupoval jí jiný kraj. Nevidìla

Domalice a Klenèí, ale Náchod, Branku a Skalici, nevidìla
Chodov a Trhanou, ale Staré bìlidlo, Dobenín, Vrchmezí
a Ratiboøice... Oèi se jí zarosily, kdy pomalu sama a sama
anebo se svými synky Hynkem a Karlem kráèela nádhernou
silnicí od Výhledù dolù ke Klenèí. Tam teprve zapomnìla, rozpovídala se s paní ajnémrovou Hubálkovou, upøímnou Èekou, s páterem Fastrem anebo s uèitelským mládencem
Jindøichem, vytáhla tutièku a zápisník, vyptávala se a psala,
pobledlé tváøe jí zrùmìnily, oèi zaplály, celá zkrásnìla, take
se na ni dívali selky i sedláci zbonì jako na svatý obrázek.
Utekl jí èas jako voda, a se jí èasto ani domù nechtìlo, kdy
pøiel ausér se vzkazem, e se pan komisaø u vrátil, e sedí
a èeká u Johánesù...
I dnes pilnì zapisuje paní komisarka vecko, co vidí a slyí
u Králù, vyptává se na mnoho vìcí a podrobností, prohlíí si
selèiny talíøe a misky, obrázky na skle malované, vyívané pleny, èepce a vejkladky, jak je chová v truhle jetì po babièce,
jde s Královou do kostela na poehnání, zpívá, modlí se, ale
oèi má na vem a nic její pozornosti neujde.
Vimla si v kostele hlouèku lidí, kleèících hned u dveøí kolem smrèku zaraeného do døevìného palíku a ovìeného
ze døeva vyøezanými a lutì i èervenì pomalovanými jablky
a hrukami. Králová se na nì usmála, zakývala jim
na pozdrav hlavou, pokropila se svìcenou vodou z kamenné
kropenky a vedla vzácného hosta do enských lavic. Poehnání mìl páter Vondrouek, kdeto Faster uèil v nedìlní kole. Ve tøi hodiny skonèila kola i kostel a vecko se hrnulo
domù.
Kdopak to jsou a proèpak nosí ten stromeèek? optala
se paní komisarová hned pøed kostelem.

Jenom poèkejte, vzácná paní, usmála se Králová, a pospìme si, abychom nepøily pozdì, èekají asi na pana pátera Fastra a potom pøijdou k nám.
Tak pojïme, pojïme! To jistì uvidím i uslyím zase nìco
nového, zatìila se hned panièka, rozbìhla se okolo Pekaøù po pøíkrém kopeèku dolù od kostela a kousek cesty
se i sklouzla.
Vidìt, e paní umí chodit po ledì, pochválila ji selka, která jí sotva staèila. Jenom doma odloily teplé kabáty, u cupaly po kamenné záspi tìké kroky, otevøely se dveøe a s hlasitým Pochválen Pán Jeí Kristus veel dovnitø starý Hones z Capartic, nesl v ruce smrèek tak vysoký, jako byl sám,
postavil ho doprostøed svìtnice, syn s dcerou stoupli si
k nìmu.
To jsou Nìmci? trochu zklamanì optala se paní komisarová.
Ano, z Capartic. Chodí teï v adventì krajem a hrají nám
o Adamovi a Evì, vykládá vzácnému hostu sám hospodáø.
A rozumíte jim?
Jakpak bychom jim nerozumìli! Rozumí jim kadý, i kdy
neumí nìmecky, protoe hrajou a zpívají. Hones mezitím odepjal si z hadrù uitého hada, kterého mìl pod kabátem ovinutého kolem tìla, povìsil ho na smrèek, jeho syn svlékl kabát,
rozepjal øemen a u tu stál Adam s obnaenou hlavou, holým
krkem, obleèený v dlouhou koili, natøenou lutou hlinkou; jeho
sestra shodila s hlavy salup a vyloupla se z ní Eva, odìná jako
jeptika. A nyní prostièkým zpùsobem se odehrávala ona
straná scéna, která se nazývá pád prvních lidí a Písmo sv.
klade ji do kolébky lidstva. Vichni ve velké svìtnici u Králù
ztichli, enské sepjaly ruce, mui pøestali kouøit a vstali, dìti
vylezly na pec. Hones zaèíná zpívat tøaslavým hlasem, a hle

svìtnice u není svìtnicí, ale je rájem, ze smrèku stává
se zapovìzený strom, Adam s Evou se okolo nìho procházejí, na nìm nevisí døevìné hrutièky a jablátka, ale jakési
rajské ovoce nevídané krásy i chuti, take Eva se na nì dívá,
olizuje se, ale Adam jí hrozí, ukazuje na Pána Boha, který
se hroznì mraèí ukryt za smrèkem tak, e ho Eva vidìti nemùe. Vtom venku na síni zaøinèí øetìz, dveøe se rozletí a do
svìtnice vrazí ïábel. Pøes hlavu i tváø má nataenu bavorskou èepièku s rùky, èervené oèi, z èervených rtù vyplazuje
jazyk, na krku mu visí kus pøetreného øetìzu a volá èesky
pøíerným hlasem; a mráz bìí po kùi
Brrrr! U jsem se dostal do rajského sadu. Teï se udìlám
podobným hadu, pøiplazím se po mém bøichu, svedu Evu
k zlému høíchu, a u se vrhá na zem, kroutí se jako èerv, válí
se a plazí, skrèí se pod stromeèek, nad ním visí z hadrù uitý
had, tlustý jako ruka, a vichni slyí, jak had syèí a mluví
Kssss! Snìz ty, Evo, snìz to jabko, co jest po nìm velmi
sladko.
Ïábelská ruka podává Evì skuteèné jablko, ta se hned
do nìho zakusuje, pomlaskává rty, jak jí chutná, libuje si, blaenì se usmívá a podává ohryzek Adamovi, který u nedoèkavì se naò dívá a chtivì ho spolkne, a se zakucká,
a ukazuje, e mu zùstal vìzet v krku. Vtom vyskoèí do výe
had, ovine Adama i Evu øetìzem, táhne je ke dveøím, diváci
u trnou strachem, e je opravdu odvede, kdy v poslední chvíli
ozve se Bùh pøísnì a velitelsky: Halt! Pack dich weg, Satan,
du Höllenhund! Ïábel vyrazí ze dveøí, vichni si oddychnou
a také vichni, Èei i Nìmci, jako na povel spustí: el jest
Pán Bùh, el do ráje, Adam za ním poklekaje, a nepovolí,
dokud nepøezpívají tuto starou èeskobratrskou legendu náboenskou. Pak teprve zvedá se Král; bere slamìnou koin-

ku a pøináí ji vrchovatou ita. U ne Bùh otec, ale starý Hones z Capartic nastavuje pytel, ostatní herci se oblíkají, dìkují, seberou smrèek a putují o èíslo dále, ale ve svìtnici panuje
dosud a posvátná nálada, kterou tu zanechala prostá lidová
hra, vytrysklá pøímo z ryzího citu náboenského.
Jak jste spokojena? poklonil se pøed paní Boenou páter
Faster, který po celou hru stál mezi mui.
Je to tak zvlátní, podivné! Jejich pohyby, výraz tváøí, vzruené oèi, zanícený hlas, to vecko mluví víc ne slova, zasnìnì, pro sebe, jako by se probouzela z libého snu, odpovídá paní komisarová a vichni se na ni usmívají astni, e se jí
to líbilo, e se mohli nìèím pochlubit, co dosud nikde nevidìla, a teï jeden pøes druhého horlivì vykládají, jak se u jedinì v rodinì Honesù v Caparticích, udruje tato adventní hra,
ale èerta e si musí vydluit, toho e dìlá enkýøe Pavla syn,
který umí èesky jako nìmecky, a dobøe e ho dìlá, chlapík e
je, mrtný a pruný jako bøezový prut.
Tohle, co jsme vidìli, tvoøí jenom èást veliké hry vánoèní,
ujal se slova Faster.
Nebotík pan faráø Strádal mi èasto vypravoval o té høe,
jakou ji jetì pamatoval, kdy pøed padesáti lety faráøoval
v Trhanovì. Znával otce Honesova, kterému øíkali Khones. Ten
neumìl èíst ani psát, ale v jeho pamìti celá dlouhá hra byla
vryta jako v ocelové desce. Vystupovalo asi deset osob, vichni herci musili vést pøísný a bohabojný ivot, nesmìli se veèer
toulat za dìvèaty, tancovat, opíjet se, ba nesmìli ani zpívat
svìtské písnièky, ale musili dennì chodit ke Khonesovi
na zkouky a dennì se modlit rùenec. Kdo se prohøeil z nich
proti tomu zákonu, toho potrestal Khones vlastnoruènì, a mìl
prý pádnou ruku jako pùlcentový perlík.
A vy je znáte osobnì? obrátila se Nìmcová na hyjtáky.

Jakpak bychom neznali Caparty! zasmáli se sedláci,
vdy chodili s námi do koly, patøí k nám do obce. Jak je
to tedy moné, e jsou Nìmci?
Jediný èlovìk v Klenèí dovedl tehdy na tuto otázku odpovìdìt a ten tu na tìstí sedìl. Páter Jakub Faster dobøe znal
historii tohohle podivného kraje, i kdy o tom nemluvil a tím
se nechlubil. Mlèel jako hrob, aèkoli dobøe vìdìl o hnutí náboenském, které jako poár zachvátilo celé Chodsko, vìdìl, e Miliè z Kromìøíe vzdal se kanovnictví a kaplanoval
v Horovì Týnì, tehdy ovem èeském a arcibiskupském.
Faster, kdy kráèel lesy, cítil zápach krve nìmeckých køiákù,
která v nich byla prolita, slyel vøavu bitev, ivì vidìl celý odboj svobodné, selské due proti Lomikarovi, znal jeho úsilí
zloiniti tvrdou íji tohoto lidu, stopoval v matrikách, jak on a po
nìm Stadionové volali sem hutníky, horníky i skláøe nìmecké, usazovali je zde, jak se tìili, e se smísí s domácí krví,
ale vecko to staleté úsilí e nepomohlo.
V koutském archivu jsem nael zprávu, ochotnì
se rozpovídal Faster, e r. 1706 zavolal hrabì Jindøich Stadion ètrnáct nìmeckých rodin z Horní Falce. V lese Nepomuku
na klenckém katastru postavil jim ètrnáct chalup ze døeva
a naøídil jim kácet lesy pro sklárny, je zde vyrùstaly jako houby po deti. Kadému pøidìlil jen malý kousek, pouhý capart
políèka a louèky, a proto nai sedláci, jejich lán mìøil sedmdesát korcù, poèali jim øíkat Caparti a jejich vsi Capartice.
Takových jmen zde máme víc. Nad Postøekovem leí Nuzarov. Za lesy sedí Nemanice, a vude tam u ijí Nìmci. Dva
svìty se u nás sráejí, dvì vlny se tu o sebe tøítí, dvì rasy
lidské  ani sám nevím, poèínají-li zde anebo konèí. Pokud
lidská pamì  psaná i zkazkami udrovaná  sahá,
na nejzazím západì naeho království ijí zde po celé vìky

v nejtìsnìjím sousedství dva svìty: slovanský a germánský.
Ten døevìný sloup nad foøtovnou na Výhledech tvoøí mezník
mezi tìmito svìty. Lidé se tu dnes rodí, ijí, umírají a po celý
ivot jim ani na mysl nepøijde, aby se navzájem poèetili anebo ponìmèili. Pokládají za samozøejmou povinnost umøít
v tom, v èem se narodili. Nosí si své kroje, zpívají si své písnì, my se smìjem hloupým Nìmcùm a Nìmci hloupým
Èechùm, chodíme do spoleèné koly, kde se vyuèuje èesky
i nìmecky, chodíme do spoleèného kostela, kde se ète evangelium èesky i nìmecky, a klademe své nebotíky
na spoleèný høbitov. My putujem do Nìmec k Jeíkovi
na Brodì a k Boí Krvi v Nových Kostelích. Nìmci z Prenetu
a Maxbergu chodí na pouti do Klenèí k sv. Martinu a k Dobré
Vodì u Drainova. Nai sedláci kupují a prodávají dobytek
v nìmecké Hostouni a Bavoráci chodí na dobytèí trhy
do Kdynì. O muzikách dojde èasto k øei mezi námi a
Nìmci, ale to jsou pouhé samèí zápasy, které se odehrávají i v ryze èeských anebo nìmeckých vsích. Pøivede-li si ná
èlovìk enu z Nìmec, hned druhý den zaène mluvit èesky,
vychovává dìti po èesku a obléká se jako Èeka. A zase
naopak, pøiení-li se nìkdo do nìmecké vsi, ví, e èelem zeï
neprorazí, a kdo chce s vlky být, e musí s nimi výt.
To je strané, zalomila rukama náhle Boena Nìmcová,
a se vichni lekli, kam se podìlo národní uvìdomìní? Co
tu necítíte hrozné nebezpeèí, je se na vás valí?
Jak bychom necítili, volal Faster a oèi i tváøe mu zaplály
i v eru, je se vkrádalo do selské svìtnice. Dokud se úøady
nemíchaly mezi nás, nebylo zde ádného nebezpeèí. Zdìdìný charakter národní chránil nás vecky jako krunýø. Ale
od císaøe Josefa cítíme my Èei zde politický útisk nejen
od své vrchnosti v Trhanovì a Koutì, ale i od své vlády. Nai

lidé vidí, e se pøeje Nìmcùm ne nìkde v Bavoøích, ale i v
Praze. Nìmèina se vyvyuje nad èetinu a hrozí nám nebezpeèí, e slaboi podlehnou, a to tím více, kdy i vzdìlanci
odhazují mateøský jazyk a prostý lid rád se opièí po pánech.
U krbeèku sedìla Králová a pøikládala pilnì vyschlou, smolnou louè na oheò, která praskala, svítila, vonìla i hrála svìtnicí.
Ale teï pøinesl hospodáø døevìný svícen ke stolu, napálil
na krbu bukový pán, a jak ho nesl na svícen, slyel ta poslední slova Fastrova, zastavil se, zamával tím pánem nad hlavou
jako pochodní a zavolal: U ne, u jsme prohlédli a procitli.
I kdy umíme nìmecky, a kdy je tøeba, i mluvíme, svou mateøskou øeè nedáme si hanobit a tím ménì u vyrvat ze srdce.
Výbornì, hospodáøi, vstala i paní komisarová, podávajíc
sedlákovi ruku. Král potøásl jí hebkou; jako sametovou ruèièkou, prudce zarazil pán do elezného skøipce a pokraèoval:
Pan páter Faster, jeho kníky a noviny, uèitelský mládenec
Jindøich i principál míd otevøeli nám oèi. ádný postmistr
Vorlíèek a ádný direktor Melichar u nás nepøedìlá. Horká
krev naich otcù koluje v naich ilách. My vymeteme to nìmectví z mìsteèka, za to ruèíme.
Co? Vymeteme? Vymlátíme je! vykøikl Klika prudce.
Boena Nìmcová se mírnì usmála. Jakpak je vymlátíme,
obrátila se ke Klikovi pøímo, kdy právì vy, sousede, chcete
dát svého chlapce slouit, aby se nauèil nìmecky.
To vám poeptal pan páter, rozhnìval se Klika. Ano, poeptal, aby ukázal, jak je to vae nadení plané.
Ale co si máme poèít? I kdy zùstaneme dobrými Èechy,
nìmecky musíme umìt, alespoò chlapci, u kvùli formanùm.
Také kvùli vojnì. Bez nìmèiny nikam se nedostaneme.
Nìmcùm prodáváme, od Nìmcù kupujeme, vykládali vánì sedláci.

Ale dìtí svých neotravujte jedem nìmeckým, vzplanula jako
pochodeò vznìtlivá paní komisarová, co nechápete, jaký
hrozný høích páete na dítìti, kdy je posíláte,na handl` anebo pøímo do sluby k nìmeckým sedlákùm? Necítíte, e to
dítì má rùsti na domácí pùdì, chodit do domácí koly, ivit
se krásou vaich povìstí a pohádek, hasit duevní ízeò èistým zdrojem vaich písní národních, zvykù a obyèejù. Teprve
a doroste a vyspìje, a se podívá do svìta. Pak neublíí
vaim synùm, pùjdou-li se podívat, jak hospodaøí jinde, ani
vaim dcerám, pøijmou-li slubu v mìstì. Pak u se vám nezmrzaèí na tìle ani na duchu, ale vrátí se domù obohaceni
zkueností. Ale tak, jak vy to dìláte zde i v jiných obcích; ubíjíte sami národní cítìní a vrozenou lásku k vlasti. Vae dìti
slyí nejen cizí øeè, ale zpívají cizí písnì, modlí se cizím jazykem, milují cizí hry, slyí cizí pohádky, jejich due je mìkká
jako vosk, vecko se do ní vrývá lehce a hluboko. Na slubu
jde Honzíèek, ale vrátí se Hanzl, místo Hanèièky vrátí
se Nanynka, místo Jirky Kirgl, z Kaèenky stane se Katl,
z Baruèky Bábièka a z Mikuláe Nikl. Mezi vámi a Nìmci tyèí
se vìkovitá hradba, jmenuje se Haltrav. Ale jako vlhko zdivem, tak prosakuje sem tou hradbou nìmecké cítìní
a smýlení. Vichni mluvíte èesky, ale v té vaí øeèi u je plno
nìmeckých slov a jmen. Velké ryby polykají malé. Podléháte
nìmeckému vlivu nevìdomky, stáváte se zkrátka èesky mluvícími Nìmci. Kdy to pozoruji, krvavé slzy bych lítostí nìkdy
plakala, luè by mi nìkdy zlostí pukla.
Vichni mlèeli jako pìny a dívali se na Boenu Nìmcovou,
je nesedìla, ale stála za stolem, celá zkrásnìlá vnitøním ohnìm; svatým nadením a horoucí láskou. Hlas její zvroucnìl,
znìl plnì a zvuènì, chvìl se hlubokou pravdou a poctivým pøesvìdèením. Jeho èaromoci podlehli vichni a nejvíce  Fas-

ter. Jak krásnì a jasnì povìdìla ta Bohem nadaná paní, co
on jen cítil, ale do slov vtìliti nedovedl! On jednal víc pudovì,
vnitøní nutkání hnalo ho do práce buditelské, nutilo ho stavìti
se proti povìrám, íøiti tisk, podporovati kolu, pìstovati zpìv
a hudbu, plno pøekáek kupilo se mu pøitom v cestu, plno
nepøíjemností zail, s Klikou se soudil, do kriminálu ho posadil, direktora Melichara na sebe potval, darmo hledal cestu
k srdci svých osadníkù: Jednotlivci, jako Král anebo uèitel Jindøich, mìli ho upøímnì rádi, ale ostatní více se ho báli, ne
aby ho milovali...
Dìkuji vám srdeènì, rozhovoøil se pak Faster, kdy tmavým veèerem vyprovázel paní Boenu k Johánesùm, velmi
vám dìkuji, e jste se na hyjtì tak krásnì rozhovoøila.
Lituji, e vás neslyeli vichni moji osadníci a e jim to tak
krásnì nedovedu povìdìti sám. Cítím stále, e mi osadníci
nevìøí, aè si nedovedu vysvìtliti proè. Co proti mnì mají?
Tak vám to, velebníèku, vyloím. Mezi vámi a osadou jako
mrak visí vae knìství. Víc se vás bojí, ne vás milují. Líbají
vám ruce, ale nezapomínají, e ty ruce mohly by je rdousit,
nemohou uvìøit, e byste to s nimi myslil upøímnì. Nedùvìøují
vám, aè sami dobøe nevìdí proè. Mají se pøed knìími
na pozoru, jako kdy hladí koèku, aby je, i kdy spokojenì
pøede, náhle nekrábla, hoøce se usmála paní komisarová.
Stíny minulosti! Neastná historie tohohle kraje! povzdychl si pøed sebe do tmy mladý knìz a Nìmcová mu mlèky
stiskla ruku. Teprve po chvíli se ozvala: Domalický pan dìkan je vá bratr?
Ano, krevní bratr, ale v mnohém si nerozumíme. Kazí ho
mìsto a spoleènost. Není spokojen a utápí se v pivì
a karbanu.

Slyela jsem, e pøed týdnem na Kubici vsadil konì
i s koèárem do karet, prohrál je a musil domù pìky. Prohrál, pøisvìdèil Faster, to je nae krev. Nemùeme za sebe.
Neznáte snad naeho bratrance Petra Fastra v Praze?
Nìmcová se zastavila. Kavárníka z Královských lázní?
optala se pøekvapenì, jak bych ho neznala! Má jedinou èeskou kavárnu v Praze, stýská se mi po ní a po Praze! V té kavárnì scházejí se skoro vichni èetí vlastenci, literáti
i studenti. Ach, velebníèku, ani netuíte zde, jak se tam dýchá! zavelebila mladá paní a pozdvihla oèi k hvìzdám, je
plály a tøpytily se jí nad hlavou. Jaro nového ivota jsem tam
cítila v kadé kapce své krve, rozkvétala jsem nadìjemi
a plány jako strom v máji, ale zde se mi zdá nìkdy, e jsem
jako ratolest uatá, oddìlená od stromu plného mízy a ávy.
Ohlíím se zoufale kolem a biji se s pomìry, pokud mé síly
staèí, ale jsem sama!
Nejste sama.osmìlil se zaeptat uctivì kaplan, vidìla jste
u Králù, jak hoøely due vech pro vás.
Vy mi nerozumíte, smutnì potøásla Nìmcová hlavou, a
snad mi ani nemùete rozumìt. Já nechci jen rozdávat, ale
cítím také já duevní hlad a ízeò, a èím ji zde ukojit? I já cítím,
e bych mìla být vedena, a o kterou ruku se zde opøít? Kde
se ohøát, cítíte-li zimu v dui i srdci? Kde se posílit, chvìjeteli se nìkdy strachem a bázní? Ó, Praha, Praha! Kdo mi ji
nahradí? A Fastrovi se zdálo, e vidí v oèích roztesknìné,
vzpomínkami bolnì dojaté paní horké slzy.
Bùh vás sem poslal v hodinì dvanácté, zase tak uctivì
se ozval, stáváte se naemu lidu knìkou, vìtkyní lepích
èasù.
Ach, ano! Nala jsem cestu k nìmu a on mì pøijímá
s otevøenou náruèí. V tìch vaich vískách zapadlých, veleb-

níèku, tam jedinì zapomínám na Prahu. Jadrná øeè vaich
starcù, jejich písnì a pohádky, vae tance a pøástky, køty, svatby i pohøby, vecko mì zajímá, ale stranì bolí, vidím-li vai
chudobu hmotnou i duevní, a kdybych mohla, vìøte mi, svou
krví bych vykoupila a pøinesla tomu lidu pøedevím vzdìlání
a pak svobodu.
Faster smekl kastorový klobouk, sehnul se a beze slova
políbil Boenì Nìmcovì ruku. Promluviti nemohl, tak mìl hrdlo sevøené a zuby zaaté.
Od Johánesù vyel podomek Matou, chromý od tìch dob,
co mu pøerazil Zieglerùv høebec nohu:
U se vrátil pan komisaø? optala se ho Nìmcová. Ano,
vrátil, pøisvìdèil hovorný Matou, ale u nás stojí jenom kùò
a sáòky, pán sedí v kasárnách a inpicíruje dosud finanèníky.
Tak pojïte, projdeme se vpodveèer, ozvala se Nìmcová,
její due touila po sdílnosti, podléhala kouzlu tichého, krásného veèera zimního a nechtìlo se jí do hostinské jizby, kde
by se jistì setkala s nìmèícími formany.
Kavárník Faster je tedy vá bratranec, navazovala hned
zase se ivým zájmem pøetrhnutou nit hovoru, vypravujte mi
o nìm, prosím vás.
Kráèeli spolu silnicí vzhùru kolem fary a kaplan vyprávìl
o malém Petøíkovi, jak studoval v Klatovech, jak ho vylouèili
z gymnasia, protoe roztrhal a polapal signum s oslí hlavou,
je mu zavìsili na krk za to, e promluvil ve tøídì na spoluáka
èesky, jak se pak vyuèil mlynáøskému øemeslu, pustil
se do svìta s husou na rameni jako krajánek, a víc o nìm
nevìdìl. Zato Nìmcová se teï rozhovoøila, jaký je to havý
vlastenec a výborný èlovìk, nadený, zapálený pro vlast, jak
teï u nìho v kavárnì zrodila se Mìanská beseda, jak sta-

novy pro ni vypracovali mladí právníci Rieger s Trojanem podle
hesla rovnost a svornost a jak se v ní scházejí vichni bez
rozdílu, vlasteneètí knìí v èele s páterem Arnoldem, øemeslníci, obchodníci, advokáti, lechtici, úøedníci, vichni  pán
nepán  chodí do Urulinské ulice, kde se upravují nádherné
místnosti, jak jistì èetl kaplan v novinách. Taková Beseda e
by se mìla zaloit i v Domalicích, aby i tam mìli vlastenci
nìjaké støedisko a pøestal ten planý ivot po hospodách, kde
bují jen v tabákovém dýmu klepy, pivo a karban.
Náhle v pùli øeèi zastavila se Nìmcová, zahledìla
se vpravo, kde nad Mikuláovic dvorem pøestaly domky
a ozvalo se hluboké umìní, jako by v dáli mohutný proud
vodní padal pøes jez.
Co je to? naslouchala chvíli paní komisarová, zní to jako
u nás Úpa na splavu.
Nikoli, usmál se Faster, to umí královský hvozd ná, proto
se mu øíká umava.
Jako zkamenìlá stála Nìmcová a naslouchala té smutné
hudbì, která chvílemi slábla a znovu zas rostla, jako oddychování spícího obra. Ssála do sebe ty tajemné zvuky jako
nejkrásnìjí melodii a teprve po chvíli se znovu optala
A eptají si stále tak ty vae èerné lesy?
Nikoli, usmál se Faster, pouze èasem, a to hlásí vdycky
zmìnu poèasí.
e jsem si toho dosud nevimla!
Za dne to èlovìk snadno pøeslechne, to je kraj plný jiných
zvukù a pozornost je rozptýlena. Ale naveèer a v noci, kdy tma
pohltí celý kraj, kdy mizejí hory a doly, vesnice i jednoty, tu jako
dech rodné zemì slyíme umìt lesy a cítíme, e nejsme sami.
Teï je to sladce krásné, ale nepøál bych vám to slyet, kdy
pøed bouøí rozletí se pøes Haltrav k Èerchovu vichøice, zaène

k zemi ohýbat koruny bukù, jedlí a smrkù, oblouèit tíhlé bøízy
a jilmy, Pak je to hrùzostrané.
Ale jistì i pak velebné. A tam pod lesy sedí asi nìjaká vesnièka? natáhla Nìmcová ruku a ukázala vzhùru do tmy, kde
se kmitala svìtélka jako bludièky.
Tam leí Díly, asi padesát chalup rozházených po okraji lesa
pod Haltravem.
Tam tedy jsou Díly. Já u se ptala po nich, ale nikdo o nich
ve mìstì nevìdìl, ani mu je nemohl nalézti na mapì.
Ovem, protoe se té obci tak jenom pøezdívá. Správnì
se jmenuje Nový Postøekov, nìmecky Gibacht a z toho pak
je èeské Kýbocht.
Tam se musím podívat jednou, náhle, vecka radostnì vzruená, ozvala se Nìmcová, znáte tam rodinu Øezníèkù?
Znám, øíká se tam U Zedníkù.
Velmi dobøe. Ano, U Zedníkù. A co Buríky také znáte?
Ovem. Ale divím se 
A teprve se podivíte, ale teï se vrame, aby mu neèekal.
Povím vám to cestou, zasmála se ètverácky Nìmcová. Faster poslunì se obrátil a dychtivì naslouchal, kdy se hned
rozpovídala: Já jsem o zdejím kraji slýchala u dávno, kdy
jsem se ani ve snu nenadála, e mì sem vítr zavane.
Jak je to moné?
To je zajímavá a dlouhá historie a patøí k mým nejkrásnìjím
vzpomínkám. Povím vám ji zatím nìkolika vìtami. Kdepak
mám jen zaèít? Nejlíp bude, zaènu-li hned od Adama. Kdy
se stavìla pevnost Ples, dnení Josefov, to víte, e kadá vrchnost ze svých panství musila tam poslat zedníky?
Ovem, také od nás tam li. Právì z Dílù el tam zedník
Daniel Øezníèek se synem Vondrou, nedávno jsem o tom
nael pøípis v archivu, pøisvìdèil knìz a zbystøil pozornost.

Zcela správnì, usmála se Nìmcová, ale dalí osudy tìch
lidí patrnì neznáte. Toho Vondru u nás odvedli jako zedníka
k sapérùm a dotáhl to v napoleonských válkách a
na ikovatele. Jeho pluk leel v Olomouci a on se u smíøil
s mylenkou, e se s vojnou nerozlouèí, kdy se naò u nás
usmálo tìstí. Nae uèená, ale pøitom hodnì výstøední Vilemína vévodkynì Zaháòská potøebovala pro nae náchodské
panství spolehlivého stavitele, který by jen pøísnì provádìl
plány, je objednávala si od slavných architektù ve Vídni
i Paøíi, a hlavnì peèoval o staré budovy zámecké, patronátní kostely, fary a koly, o panské dvory a domy. Poádala
o radu velitele sapérského pluku a ten jí doporuèil ikovatele
Ondøeje Øezníèka. Zámecký stavitel Øezníèek hned
se v Olomouci oenil, pøistìhoval se k nám a usadil
se v Èeské Skalici. Práce mìl plné ruce, a kdy domácí síly
nestaèily, vzpomnìl si na rodný kraj, psal sem své sestøe
a nezklamal se. Asi est zedníkù vydalo se na cestu
k Náchodu a s nimi putoval i synek Øezníkovy sestry, malý
Jirka Burík, aby se u strýce vyuèil zednièinì. Jirkovi se u nás
zalíbilo, zùstal v Èeské Skalici, i kdy jeho krajané vraceli
se na zimu domù, strýèek si ho oblíbil, nechal si ho po vyuèení,
zamìstnával ho víc jako dozorce ne zedníka, a se milý Jirka asi pøed desíti roky oenil a vzal si Manèinku Rufrovic
z Èeské Skalice, která u nás, u kdy jí bylo asi deset let,
slouívali jako chùvièka a vodívala mì za ruèièku. Mìla jsem
ji ráda, a kdy jsem pozdìji chodívala do Skalice do koly,
bývala jsem u Rufrù jako doma a la jsem také Manèince
na svatbu jako druièka. O té svatbì vidìla jsem po prvé vá
kroj a slyela jsem vae zpìvavé náøeèí. Zamilovala jsem
se do enichovy matky, která pøila na svatbu pìky odtud

a k nám, celé Èechy pøela. Chci ji navtívit. Doprovodíte
mì k ní? Jsem zvìdava, pozná-li mì.
Nepozná, vánì odpovìdìl Faster, ale doprovodím vás
k ní, není odtud daleko, letos po jaøe jsem ji pochovával
na høbitovì.
Nu ovem! Vdy u je tomu nejmíò deset let! Boe, jak ta
léta utíkají! povzdychla si paní komisarová. Vtom potkali dva
finanèníky. Sám vrchní respicient
Èerný jetì s jedním muem li po silnici vzhùru na patrolu
ke Køíku.
Pan komisaø vzkazuje, e u èeká, salutovala hlídka. Dìkuji, usmála se paní Boena, pospìme si, aby mi mu nezmrzl, a u se rozbìhla vesele, radostnì k Johánesovic hospodì, kde pøed ozáøeným prùjezdem projídìly se sáòky, taené jedním koníkem...
VIII.
Jako v Øímì musí stát velechrám a ten musí být zasvìcen
jen svatému Petrovi, tak v jediném mìsteèku chodském 
v Klenèí  musí stát starobylý chodský kostel a ten nesmí
a nemùe být zasvìcen ádnému jinému ne sv. Martinu.
Dùvodù k tomu máme plné ná ruèí. Jako první a hlavní dùvod uvádíme, e sv. Martin má po boku meè, na tìle krunýø
i pøílbu na hlavì. Je to tedy silný svatý, který u Pána Boha nìco
zmùe, a ádný takový chudáèek, co jedl na pouti koøínky
a mrskal se nìkde v jeskyni dùtkami. Chodové jaktìivi konali tìkou a pøísnou slubu vojenskou. Chodili na hlídky
ovem pìky, nebo koòmo by se na haltravskou stránici ne
dostali, ale jejich páni, èetí králové, jezdili na koních a bez
konì nelze si krále vùbec pøedstavit. Proto i jejich svatý patron v nebi musí sedìt na koni. V Klenèí kdekdo chová konì,

sluno tudí, aby i v kostele stál kùò, nejhezèí a nejbujnìjí,
zrovna takový, jak ho malíø na oltáøi vymaloval.
Mìli-li se nai sedláci cítit v kostele jako doma, musili tam
vidìt i ostatní svoje èistá a milá zvíøátka boí. Pán Jeí nad
kazatelnou nese na svých ramenech pìkného kudrnatého
beránka; svatému Vítu na knize stojí kohout jako ivý, jen jen
otevøít zobák a zakokrhat. Nad hlavním oltáøem jako z budníku
vylétá holubièka, celá støíbrná, køídla rozpíná, hlavièku natahuje, rýdovací péra v ocasu rozkládá do krásného vìjíøe, take malý Jiøík Svatoovic, po tátovi ptáèník a holubáø, musí na tu
holubici v kostele ustaviènì se dívat a pøemýlet, je-li to bublák neb stavák. I rohatého ïábla, podobného páchnoucímu
kozlu, drí tam sv. Prokop na elezném øetìzu, jednou rukou
ho drí, ale v druhé ruce tøímá jetì pro jistotu poøádnou hùl
opatskou, kdyby se mu ten zmetek
chtìl vytrhnout, aby ho hned mohl pøetáhnout a zkrotit. Proto se nemohl pan páter Faster nièím tak zavdìèit osadì, ne
kdy o vánocích pustil na hlavní oltáø pastýøe a hned celá stáda ovcí, berany, psa, dva èervené volky, vecko hezky vykrmené, èisté, zkrátka jako ivé. Panynka Maria, sv. Josef
i Jeíek ovem také se dívali z toho betlemského chléva dolù
na dìti i dospìlé, ale sedláci si pøedevím prohlédli ten krásný
dobytek vzorného chovu, který se tam pásl i poskakoval. jako
na louce. U kdy li dnes na pùlnoèní, tuili, e je èeká
v kostele nìjaké velké pøekvapení, e ten andìl s Pannou
Marií, co stáli na oltáøi po celý advent, nemohou tam zùstat
i pøes vánoce. Oblouky e nenechá jistì Faster prázdné
a malíø Víninger z Domalic e také asi neije nadarmo
v Klenèí víc ne doma. Ale to, co spatøili v kostele, pøevýilo
vecko jejich oèekávání. Jak kostelník v jedenáct hodin v noci
kostel otevøel, u se tam nahrnuli starí osadníci, aby jim ni-

kdo nezasedl místo v lavicích a nemusili pøes celý jitøin stát.
Jako kdy plátno vleèe, netrhla se od té chvíle cesta
do kostela. Lehký popraek snìhový spadl hned ráno na irý
kraj, aby také on mìl o svátcích èistou kmentovou koili,
k veèeru vybìhlo na nebe plno hvìzdièek, take selky u cestou na jitøin si libovaly, jak je hvìzdito, to e letos ponesou
slepice. A sedláci radostnì svìdèili, e se dá èekat vskutku
úrodný rok podle staré pranostiky: svìtlé vánoce, tmavé stodoly. Jako paprsky velikého kruhu èernaly se cesty z vesnic
ke kostelu. Nejvíc chodcù mìla cesta postøekovská, protoe
po ní li i mlýneètí. Od Zdanova a Drainova táhla se silnice
jenom tak potrouená lidmi. Zato Chodovtí nemohli zapomenout, e u nás leí jejich nebotíci, nemohli zvyknout novému kostelu v Trhanovì a staøí mahem táhli k sv. Martinu
do Klenèí, kam je vábila i pìkná chrámová hudba se zpìvem.
Pouze Díltí a Capartiètí nesli s sebou lucerny i smolné pochodnì, jeto li lesem a báli se, aby se dnes neukopli o koøen
a nemusili do roka umøít. Kostelník Makásek jetì nesezvánìl a kostel u byl namlácený lidmi a k prasknutí.
V mìanských lavièkách na kùru smáèknuti jako sledi v sudì
tísnili se v první lavièce mlynáøi, za nimi rodiny. pernikáøe
a mydláøe, dál dozadu barvíøovic a pekaøovic. Na protìjí stranì dìlili se o místa enkýøi, øezníci a koláø s kováøem. Jenom
uprostøed laové zábradlí s obou stran chránilo místo pro zpìváky a hudebníky. Za hracím stolem varhan na vyvýeném
místì sedìl jako král na trùnu pan principál Eisenhut, kdeto
mládenec Jindøich rovnal a usazoval zpìváèky, rozdával partesy, ladil housle a jiné nástroje hudební. Dole v kostele lo
skoro o ivot. V lavièkách u hlavního oltáøe sedìl mìstský rychtáø pan Johánes s celou mìstskou radou, nad nimi z panské
oratoøe se vyklánìl, div e nepøepadl, pan postmistr Vorlíèek

v èele místní honorace, v chrámové lodi od hlavních dveøí
k oltáøi hlava na hlavì a kadé chvíle odzadu jetì zvedla
se vlna a bìela kupøedu. To pozdní pøíchozí cpali se násilím
dovnitø a nutili vechny, co stáli pøed nimi, aby se hnuli alespoò o krok. Faster u otevøel i oltáøní møíku a pustil dìti k oltáøi
i za oltáø a vecko to nestaèilo. Vzadu u i hádka se strhla,
take, musil vstát sám pan rychtáø, pøísnì zasyèet i rukou
pohrozit, aby nedolo na posvátném místì k pranici. Venku
sice stál u dveøí policajt Kodrda, prosil i hrozil, ale z toho nikdo si nic nedìlal. A zase pøibìhl Faster a odvedl vechny,
co se tlaèili venku, do sakristie, pak teprve nastalo ticho.
Podle starého zvyku pøed pùlnoèní mí zpívali knìí u oltáøe
a uèitelé na kùru z latinského brevíøe hodinky, tak zvané nokturny, kterým nikdo nerozumìl a kvùli nim by také nikdo do kostela
nebyl el v noci a tøeba hodinu cesty daleko. Jednotvárné almy
støídavì zpívané unavovaly kdekoho, sem tam si pøi nich v lavicích
chùzí unavení i vykøehlí dìdoukové a babièky i zdøímli, ale jakmile pøi tøetím nokturnu zaèal Masakovic Martin rozsvìcovat oltáøe, pøela rázem vecky ospalost.
Hned jak zaplála první lampièka, u pod ní prokoukl irák
selský, právì takový, jako nosili chodtí sedláci. A jak se ty
lampièky jedna po druhé rozzaøovaly, nové a nové zázraky
noøily se ze tmy. To jako by vichni pastýøi z celého Chodska
dali si dnes o pùlnoèní na oltáøi dostaveníèko. Ovem nic není
na svìtì bez chyby a chyba se tu také stala. Ti pastýøi pøece
jen z Chodska nebudou, protoe enou stáda pøed sebou
a troubí na pastýøské trouby, kdeto nai pastýøi smìjí jen práskat bièi od té chvíle, co jeden z nich zatroubil spícímu sv. Vojtìchu v Milavèi do ucha. Ohluchl hned na tom místì, a ohluchl
by jetì dnes kadý pastýø, který by se odváil vzít lýèenou
troubu do ruky a zatroubit si pastýøskou melodii.

Tak tak e je Makásek hotov s rozsvìcováním... V kostele
u je vìtí jasno ne ve dne. Kde jaká svíèka, lucerna nebo
svícen, vude sedí lutý plamének, kroutí se a svítí.
Po opocených oknech tekou potùèky sraené páry, lesknou
se jako roztavené støíbro, varhany u doprovázejí poslední
amen, Faster vstává ve svém pluviálu s rudého køesla, kráèí pøed oltáø doprostøed, kaplan Vondrouek v snìhobílé rochetce ho doprovází, chvíli tam stojí oba knìí, varhany slabounce a slaïounce preludují, náhle zmlknou docela a zøetelnì
je slyet, jak venku na vysoké vìi tlukou hodiny ètvrti, teï
zaèaly tlouci na velký zvon celé, kadý v duchu poèítá ty rány,
poèítá je venku i ponocný Válek s. ohromným rohem v ruce,
a sotva udeøila dvanáctá, nasadil v otevøených dveøích chrámových roh k ústùm a pøes hlavy vìøících letìlo pøímo k oltáøi
hùt!  hùt!
Teï nejpozornìji ze vech poèítá pan administrátor Faster,
a jakmile doznìlo dvanácté hùt, rozpøáhl ruce a hlasem krásnìjím ne zvon, mohutnìjím ne roh ponùcky zazpíval: Narodil se Kristus Pán  radujme se, veselme se! Jak stoupal
v té písni hlasem, tak zvedal i ruce, a pøece to neuráelo, naopak, patøilo to k vìci právì tak, jako kdy chasník pøed muzikou zazpívá si písnièku a zaermuje rukama nad hlavou.
Nièím nemohl Faster dodat svým slovùm krásnìjího výrazu
ne tím velebným, blaeným, a posvátným rozpøaením náruèí, jako by chtìl vecky obejmout pøi tom pozvání k radosti
a veselí. Ani dokonèit nemohl, netrpìlivì, nedoèkavì u mu
vpadly do noty varhany a s nimi kdekdo. Z rùe kvítek vykvet
nám, jásal kostel a díval se na ozáøený obraz nad svatostánkem, kde v jeslièkách na senì usmíval se Jeíek a za ním
rýsovaly se rohaté hlavy dvou èervených volkù, právì takových, jací v kadém gruntì odpoèívali v té chvíli v teplých stá-

jích... Píseò hømìla dál krásným kostelem barokovým, nikdo
ani nepozoroval, e knìí odeli od oltáøe, e se Faster obléká v sakristii do nádherného meního roucha, uitého
z vdávacích atù brokátových hrabìnky Marie Anny, choti
napoleonského státníka Filipa Jana ze Stadionu, kterou teprve pøed ètyømi roky pochovali do krypty pod hlavním oltáøem.
Nadenì, tìlem duí zpíval celý kostel, a sotva dozpíval, cinkl
u sakristie zvoneèek a Faster ve velké parádì vyel k oltáøi
slouit mi svatou. Eisenhut zastrèil na hracím stole varhan
principál s mixturou, vytáhl zato ty nejjem nìjí rejstøíky, bílé
prsty rozbìhly se mu po obou klávesnicích nahoøe, nohy roztancovaly se mu po døevìných pedálech a vem se zdálo,
jako by se seli dudáci z celého kraje, zavátými cestami blíili se ke kostelu a hráli své nejsladí a nejveselejí písnièky.
Na ta preludia dudácká, je tak mistrnì hrál kantor Eisenhut
v dobì vánoèní pøi kadé mi, tìili se nejen osadníci zdejí,
ale jezdili sem na velké me o Boím hodì, o koledì,
o Novém roce a o Tøech králích a z Horova Týna
a bavorského Lesního Mnichova páni i panièky, ctitelé chrámové hudby, a nikdy toho nelitovali. I dnes jako by nehrály
varhany pianissimo, ale dudáci z dálky jdou... U stojí na kopeèku pøed farou, u stojí pøed kostelem venku, u vcházejí
do chrámové pøedsínì a teï veli do kostela. Eisenhut vytahoval nové.a nové rejstøíky, síla i krása tónù rostla, melodie
nabývala jasnosti a urèitosti, Pleno, poruèil Eisenhut
a mládenec Jindøich jako jeho poboèník sáhl do rejstøíkù tak
prudce, a zachrastily, a kostelem zaperlil se vodotrysk jásavých tónù, a srdce blahem usedalo, scvrklé babièky nadnáely se v lavicích, mutí pøelapovali s nohy na nohu, nikdo
nevydrel klidnì sedìt ani stát, vichni se vrtìli, blaenì povzdychávali, a kdy se zdálo, e u u i døevìní andìlíèkové

a svìtci na oltáøích se poèínají kroutit a natøásat, vihl mládenec Jindøich na kùru èernou taktovkou jako kouzelným proutkem, varhany zkrotly, dudáci zmlkli, smyèce kmitly se nad hlavami hudebníkù a mladý Hadam Krutina zavolal èistým tenorem: Hej, mistøe! Vstaò bystøe! Vzhlédni na jasnost, nebes
varnost! Krásu uhlídá v tento noèní èas. Hvìzdy jsou dnes
krásnìjí, obloha jest jasnìjí, mìsíc krásnì plápolá, svítí ním
sad, stodola. Denice ji vychází, z hájù zùve zvìø, tìbetáním
pøelíbezným ptáèkù zvuèí keø. Èesky, èesky zpívá Hadam Krutina! Kadému slovu posluchaèi rozumìjí, ádná latina, ale
sladká øeè mateøská velebnì se ozývá nad hlavami osadníkù a s kùru letí pøímo k oltáøi boímu... Hadam dozpíval
a houslièky s violou i basou, fléta s klarinetem, lesní roh
s fagotem se rozehrály a varhany si blaenì pobruèovaly, e
to zní krásnìji ne tìbetání pøelíbezné ptáèkù. Do bílého
rána by poslouchali tu rajskou muziku.
Ale kouzelník opìt vihl svojí hùlkou a vechno se naráz
mìní. Ptáèkové tichnou, jako by se báli, lístky na keøi pøestávají elestit, bublavý potùèek zmlkl, mìsíèek zael, hvìzdy
pobledly, jenom basa bruèí a s ní se ptá pøísnì Mikuláovic
Honzík: Nununu! Proè mi nedá v spaní pokoje? Proè mì
leká? Øekni, copak je? Po celý den jsem v práci byl, a
do potu se lopotil, take se nemohu ani hnout. A tu, kdy si
mám odpoèinout, ty mnì nedá spáti. Øekni, øekni, copak
medle to má znamenati? Jetì chvilku bruèí basa, bruèí pedály varhan, ustraenì poslouchají teï velcí i malí, co se z toho
vyklube... Ale mládenec Jindøich teï bere sám do ruky své
drahé houslièky, za krèek je bere, ke krku pod bradu si je tiskne, smyècem je pohlází, prsty je na strunách polechtává
a houslièky se rozesmály takovým dìtským, blaeným smíchem, astným a nakalivým, e mu podléhá kdekdo. Kruti-

na se nemùe opanovat a hned volá: Slyím za horou tam
zvuk jak zefíru jemný hluk! Také Mikulá zapomíná rychle
na vecku únavu a ptá se zvìdavì: Co jest to za libé hraní,
nebeský zpìv a plesání? Ji se zdá, e jim na tu otázku nikdo neodpoví. Jedna, dvì vteøiny hlubokého ticha minou,
na kùru jako by vechno onìmìlo, dole jako by vichni zkamenìli. Jediný mládenec Jindøich mává smyècem, tie poèítá pausu: Jedna  dvì, a jak eptl tøi, tak tak e mu staèil
èas nasadit housle, a u se ozval sladký zpìv sopránù a altù:
Vstaòte rychle, pastýøovì! Zanechte bud, sprosáèkové, vyveïte svá stáda ven a eòte je na Betlem. A v tu chvíli stal
se zázrak. I Faster u oltáøe i osadníci v lodi chrámové pøivøeli
oèi, nadpozemská blaenost je vecky objala, pochopili, e
to nezpívá ani Mikuláovic Honzík s Krutinovic Hadamem, ani
Královic Hanýka s Klikovic Martínkem a jinými koláèky, ale
e tam na kùru probouzejí andìlovì boí betlemské pastýøe.
Pan administrátor u oltáøe zazpíval jásavé Gloria in excelsis
Deo a náboenská hra neruenì pokraèovala v druhém jednání. Nejstarí pastýø ujímá se velení a hned pøísným basem
rozkazuje: Jakub svolá vecku chasu a jí vyøídí, aby vzali housle, basu, to jí naøídí. Martine, ty bì hned za háj vzbudit celý
zálesní kraj. A ty, Janku, bì na horu, kde kácejí døeva v boru,
pozvi vecky døevorubce, láterníky, dobré hudce, zpìváky
a hodné trubce. Pùjdeme tak k Betlemu s hluènou muzikou,
k tomu místu astnému s chutí velikou. Druhý pastýø køiálovým hlasem se rozjásá: Vecky vude svoláme, na cestu
se vydáme, k Betlemu teï pùjdeme, Boha slavit budeme.
Andìlíèkové je sborem povzbuzují: Trouby zvuète hluènì dnes,
vdìèný zpìv se k Bohu nes. A pøed duevním zrakem posluchaèù u se øadí prùvod pastýøù, dudákù, kejdaèù, ovèích stád
a vecko se to valí k betlemskému chlévu na oltáøi a u se to

tam øadí po obou stranách, z leva i prava svatostánku, u nehrajou a nezpívají na kùru, ale pøed nimi na oltáøi ivnou ti
malovaní a ze døeva vyøezaní pastýøi, ten edivý, nejstarí zcela
zøetelnì rozkazuje: Nalaïte si hudby jasné, a vám to zní vecko krásnì. A teï øádnì do toho, hrajte, co je sluného, nechme se vichni vidìt, a se nemusíme stydìt.
Tak se zdá, e od tohoto okamiku také Jindøich pøestal býti
uèitelským mládencem, Eisenhut principálem, Kubíkuc Kuba
klarinetistou, Jehlík flautistou, Maruák trubaèem, Marík basistou, neznámé, tajemné nadení jako øídká mlha vecky je
mìkce zahalilo a unáelo kamsi do nadpozemských svìtù.
Èerná noc tlaèí se na okna a poslouchá, zlaté hvìzdy pøestaly na obloze mrkat a poslouchají, mìsíc se zastavil nad kostelní vìí, lesy se ztiily a vecko poslouchá úasnì krásný
Agnus vánoèní me, kterou sloil Jan Jakub Ryba, romitálský kantor, a kterou hrají dnes po prvé v klenckém kostele.
Ani nejslavnìjí opera svìta nebyla nikdy hrána s vìtím
nadením a poslouchána s vìtí láskou a. obdivem ne tato
prostièká hra náboenská. Zpìváci i hudebníci i posluchaèi
tvoøili jediný celek. Svatý zápal je vecky rozehøál, roztavil,
take splynuli vjedno a dali se unésti citem do nadpozemských
svìtù pøedtím nikdy netuené krásy a blaenosti...
Vecko má svùj konec, i jitøin v klenckém kostele. Køepelka u dozpívala svých pìt penìz, hrdlièka pøestala Jeíkovi cukrovat, kukaèka kukat, latovièka veholit, pan páter
Faster se od oltáøe obrátil k lidu a jasnými, urèitými slovy povìdìl dùvod toho nadení a radosti. Pøeèetl toti sváteèní
evangelium ze sv. Lukáe o tom, jak vylo vyrèení od císaøe
Augusta, aby byl popsán vecek svìt, jak vyel proto i Josef
z Galileje do mìsta Davidova, které slove Betlem, aby

se tam dal zapsat s Marií, zasnoubenou sobì manelkou tìhotnou. I stalo se, e tam Panna Maria porodila syna svého
prvorozeného, plénkami ho obvinula a poloila v jesle. Byli
pak v té krajinì pastýøi ponocujíce a strá dríce nad stádem
svým. A aj, andìl Pánì stál vedle nich a øekl:,Zvìstuji vám
radost velikou! Narodil se vám dnes Spasitel, jen jest Kristus Pán v mìstì Davidovì.`  Nikdo ani nedýchá, dokud pan
páter nedoèetl a nepolíbil tu svatou kníku, kde je to vecko
tak prostì a krátce povìdìno. Ale nyní obrací Faster listy a ète
toté i nìmecky pro osadníky z Mlýnce, Zdanova a Capartic.
Kouzlo rázem pominulo. Vichni si oddychli, jako by je z pout
osvobodil; babièky v lavicích se rozkalalý, dìti u møíky poèaly eptat, chasníci ohlíet se po dìvèatech a na kùru vylovil
z dlouhého osatého kabátu pan uèitel Eisenhut støíbrnou tabatìrku, ohlazenou a lesklou, tváø se mu blahem usmívala,
oèi záøily, kývl prstem na Klikovic Martínka, dal mu pikslièku
do ruky a ukázal prstem na zpìváky a hudebníky. Martínek
se usmál a obnáel òupec po celém kùru.
Nejdøíve nechal òupnout uèitelského mládence Jindøicha,
pak Krutinovic Hadama a Miku láovic Honzíka, potom obeel muzikanty, podrel pikslu pod nosíèkem i Hanýce Královic, Mrázovic Retce i uèi telovic Lence, donesl ji Tomi Smolíkovic, aby neusnul, i Svatoovic Jirkovi, a ne ji vrátil poloprázdnou panu principálovi, sám si na ni poklepal kotníkem,
jak to vidìl u starých òupákù, vzal si òupeèek a pak teprve
ji podal Eisenhutovi. Ten se na Martínka usmál, pohladil ho
po tìtinaté hlavì a teï on si nabral òupec vpravdì královský
a labunicky ho vtáhl do obírného nosu. Vechny na kùru
høálo vìdomí, e je s nimi jejich generál jak náleí spokojen,
protoe je tak vyznamenal i odmìnil...

Páter Faster doèetl i nìmecké evangelium, nasadil si kvadrátek na hlavu, poklonil se pøed oltáøem betlemu a odcházel
do sakristie, ale nikomu se domù z kostela nechtìlo. Lidé
se zadýchali, milé teplouèko cítili na tìle i dui, koichy páchly
ovèí vlnou i plesnivinou, jako doma za kamny, tak útulno bylo
dnes v ozáøeném kostele: Ale nic platno, do rána tu sedìt
nemohou, nutno je tudí z kostela vyprovodit. A teï si usedá
uèitelský mládenec Jindøich na vysokou lavièku k hracímu stolu
varhan, zaboøil prsty do klávesù a kostel a v základech
se zachvìl. Jindøich slyí v dui slavnou, velebnou vìtu evangelia: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vùle. Sklonil hlavu k varhanám a v mohutném postludiu
zahømìlo chrámem velebné sláva Bohu. To pastýøi a dudáci
a hudebníci a zpìváci tak, jak pøili, seøazují se opìt
a odcházejí. Na dudy, píaly i flétny hrají sláva! sláva! Vzdalují se, u stojí ve dveøích, u vyli ven do jasné mrazivé noci,
vichni odcházejí za nimi, kostelník Makásek u leze po oltáøi
a zha síná lampièku po lampièce, ero vystupuje
z chrámových koutù a varhany u jen sladce lkají, eptají sláva, a zmlknou docela a kostel je prázdný.
Poslední vychází Klika, divoký Klika. Nezkrocená radost bouøí mu nitrem, nemùe ji opanovat, pøemoci. Na kostelním prahu se zastavuje, irákem zamávne, zavolá
na Krále: Václave! Je to radost, co! Juch! Juch! Juchuchúúú! Tak zavýskal prudce, nespoutanì, ivelnì,
e tím rázem nakazil svobodnou chasu, která u bìela
po silnici nahoru i dolù ke svým domovùm, astný, radostný
jásot naplnil kraj, který slavil vpravdì veselé vánoèní hody.
U nás má vecko svùj èas, práce, radost i alost. Kdy dìlat,
tak døít, a se tváøí k zemi padá, a kdy se radovat, tak to musí

být taková èistá a silná radost, a èlovìka od zemì pozdvihuje a k nebi povznáí. Nic polovièatého se netrpí. Advent patøí
Pánu Bohu stejnì jako pùst. enské oblékají modré erky,
bílé fìrtuchy a bílé pleny, aty vysokých barev se uklidí
do truhel, chodí se na roráty, zpívají se poboné písnièky, dudy
nesmìjí ani kviknout a nohám ani nenapadne, aby si poskoèily. Ale nic netrvá vìènì, ani adventní a postní oèistec ne.
Ne se nadìjí, rozkvetou dìvèatùm tøeòové vìtvièky ve vodì,
které se tam máèejí u od svaté panny Barbory, koudel i pucky
i paèesy jsou spøedeny, jako støíbro èistý, hladký len navine
se na kuele, svatá Lucie upije noci, mlhy zmizejí, zima utvrdne a vánoèní výzva radujme se, veselme se! bouøí krajem.
Blíí se masopust.
Rybova slavná me opakuje se jetì o velké na Boí hod,
o Novém roce a o Tøech králích. O nièem jiném se nemluví,
ne o tìch zpìvech a koledách, o hudbì, je je doprovází, a o
betlemu, jen stojí na hlavním oltáøi. Radost a veselí pomalu
íøí se z kostela po celé osadì. Nejdøíve chytá dìti. U
o koledì rozbìhly se Královic Hanýka s Marjánkou a
do Chodova k Beroukovic kmotøe zazpívat koledu, kterou
zpívala Hanýka sama v kotele u jeslièek. Vrátily
se s rancem oøechù, o které mìli v Klenèí bídu a teprve je
sázeli do zemì, kdeto v Chodovì u Beroukù stál u stodoly
oøech velký jako lomikarovské lípy pøed Trhanovem. Po koledì
vùbec bìhají jen dìvèátka, kluci dívají se na nì spatra a nanejvý u známých zakoledovali na pøímé vyzvání buï Koleda, koleda, tìpánku, co to nese ve dbánku?, anebo Koledníci, o pùlnoci pøistupte ke dvoru! Jejich chvíle jetì nepøila, ale pøipravovali se na ni u dávno.
Vecka zvíøata na zimu línají a oblékají si novou srst a konì
také. Poutìjí i dlouhé ínì z ocasù a právì na ty ínì

se chlapci jen tøesou. Dìlají z nich nejen oka na vrabce
a strnady, nenosí je pouze Maruovic strýèkovi, který jimi potahuje smyèce na housle, violy i basy, ale potøebují jich hlavnì na fanfrnoch, se kterým o Novém roce rozbìhnou
se po Klenèí.
Klikovic Martínek u jich má hodnou pøehouel, ale pøece,
kde mùe, pøitoèí se pøed Johánesovic hospodou
k formanským koním a vytrhne jim alespoò dvì tøi vlásiny.
Doma smìl sbírat jenom ty, co jejich konì ztratí, protoe táta
je tuze pyný na ocasy svých koní, které se jim plouhají skoro
a po zemi. Ale Martínek doma vlásiny nesbírá, nebo doma
mají imly, a on chce ínì èerné jako smùla. Lehké to není,
protoe kùò pravidelnì zadkem vyhodí, jakmile ho to v ocasu
típne, ale Martínek se umí k tomu tak ikovnì postavit, e
koòská noha jako støela kmitne se mimo a udeøí do rozporky
anebo do váhu. Toho se Martínek nebojí. Ale bojí se podomka,
chromého Matoue, který se tu ustaviènì mezi sanìmi motá,
Martínka dobøe zná a jistì by na nìho aloval. K tomu nesmí
dojít; doma by se rozhnìvali, matka by mu nepùjèila ten nejvìtí dbán, ve kterém nosívá na pole encùm kyselé mléko,
a otec by mu zakázal vùbec s fanfrnochem chodit.
Kulièku vosku u má dávno schovanou, jak vybral v mezi
na poli samotáøky, a kus kùe ze starého chomoutu leí
na punebí jetì od loòska. Smolíkovic Tome a Svatoovic
Jiøíèek chodili s ním loni a pùjdou letos zase, u si písnièku
pøezpívali a jde jim to dobøe. A tak o Novém roce hned po ranní
mi svaté vyrazí od Klikù tøi kluci. Martin vleèe ohromný dbán,
jeho kulatý otvor je peèlivì pøevázán koí, ze které právì uprostøed vlaje dlouhý drdol z koòských íní, èerných jako uhel.
Tomáek nese hrnek vlané vody a Svatoovic Jiøík hází
prázdnou kolní monou a maèká v ruce kulièku vosku, aby

zmìkla. U Klikù u odzpívali a teï letí rovnou ke Králùm, pak
jetì pùjdou k Smolíkùm a Svatoùm, staèí-li jim èas, zastaví
se jetì u Frýdù a na faøe. Za hodinu to musejí vecko olítat,
a jak se odsezvání na velkou, stát u zase na kruchtì u varhan,
aby nerozhnìvali pana mládence Jindøicha.
Tak pojïte jen do svìtnice, koledníèkové, otvírá dveøe selka
u Králù, jak na síni zadupaly jejich kroky. Kluci zèervenali, nechtìlo se jim dovnitø vem na oèi. Zde za dveømi bylo by se jim
zpívalo mnohem lépe. Chvíli pøelapovali v rozpacích, a je
pozval hospodáø pøísnì: Tak polezte, kluci, polezte! Nabìhne nám sem zima. Nenechte se zvát jako trhanovská vrchnost.
Martine, neboj se a pojil, pozvala je i Hanýka a fanfrnoi
v èele s Klikou hned se hrnuli dovnitø. Martin a bát se! Dokáe té ábì vlasaté, e se nebojí.
Tomi, dobøe dr, u rozkazuje jako doma, namáèí si ruèky v teplé vodì, íhon u doma navoskoval, e stojí jako roh,
rozkroèil se, Smolík sevøel dbán obìma koleny, drel ho
obìma rukama, Martínek obìma rukama støídavì, jako kdy
dojí, poèal tahati svazek íní, ty mu v rukou klouzaly, vrzaly,
kùe na dbánu napjatá se rozechvìla, hrnèený dbán
se rozhuèel, a to Smolík v kolenou cítil, jako by mu tam lezli
mravenci. Klika náhle kývl hlavou tak, jak to vidìl u mládence
Jindøicha, a vichni rázem spustili pøedehru: Fanfr fanfr
fanfrnoch! Nastává nám novyj rok, novyj rok nám nastává,
koledy se nandává  hou, hou, haleluja! Po tomto úvodu dvakrát tøikrát zabruèel fanfrnoch naprázdno a pak teprve pøila
vlastní koleda vo potouc krávì. S citem a nadením spustili jednohlasnì:
Vandrovali tøí øeznící, døíli krávu pøi mìsíci, hou, hou, haleluja.

Jeren praví: Kráva ivá, druhyj praví: Vocas zvíhá, tøetí
praví: Døete pøece, haj nám kráva nehuteèe.
Kráva zaèla harcovati, na øezníky alovati: To jsou rasí, ne
øeznící, nepuste je do vesníci, nabijte jim byjèí ilou, e vodøíli
krávu ivou. Zkate vy tám Nyklouc Dùøe, e hu krávì nepomùe, zkate vy tám Nyklouc Káèi, e hu kráva na pekáèi,
zkate vy tám potouc paní, e hu kráva zas na stání.
Po kadém veri zpìváci opakovali hou  hou  haleluja,
a kdy dozpívali, pochválil je hospodáø: Stafra, chlapci, vy
jste òácí zpìváci! A fanfrnoch máte jako zvon, huèí, a sklo
v oknech drnèí. Zaslouíte si pìknou koledu, a hospodynì
u tu stojí a vybírá z klínu jablka, hruky a pøidala kadému
i po tøech oøíkách chodovských. Svato nastavuje monu,
ale Martin u si znovu namáèí ruce. Za tu chválu musí pøidat
jetì alespoò jednu koledu. Ale kterou? Buï o mlynáøi, který
mele mouku v bílém klobouku, nebo o mlynáøce, která mele
krupici v huatý èepici, nebo o slepici, která hrabala
v penici,  vecky mu letí hlavou  a padl na tu pravou.
Hned se chopil íní, fanfrnoch zabruèel a Martínek jako kapelník rozkazuje: Zazpíváme jetì,Pantátu`. A hned zaèíná:
Pantáta afáø je panckyj takáø, dvì Teta hu, co je vdovec,
hukrád pánom tøi sta vovec.
Dy je pání chtíli zpátky, tak to svádìl na sedláky.
Dy je pání hledali, sedlácí se nedali, rozbìhli se na afáøe,
po poli ho honili
ha potom ho bez rychtáøe do rymíka hodili.
Dobøe se mu stalo, libuje si Král za stolem starou koledu,
kterou sám jako chlapec zpíval, a krásnì zpíváte, ale nesmíte se zdrovat; musíte jetì jiné sousedy potìit, tak bìte,
abyste nic nezmekali.

Kluci záøí radostí a upalují rovnou k Smolíkùm, potkávají cestou jiné trojice, fanfrnoch ozývá se na vech stranách, a ho
pøehluí zvon Martin. To u zvoní na velkou po prvé a lidé pomalu se poèínají trousit do kostela. Hospodynì litují, e musejí zùstat doma vaøit obìd, a vyhánìjí chasu i dìti, aby èerstva ly a nepøily pozdì. Pøed kostelem roste zástup sedlákù
z Klenèí i Postøekova, ba dnes pøili Drainovtí a Chodovtí,
nebo u se rozkøiklo krajem, jak krásnou mi v Klenèí zpívají,
kadému slovíèku e je rozumìt, protoe zpívají èesky, a na
oltáøi e stojí betlem jako ivý, plný pastýøù a oveèek.
Teprve dnes tam oèi necháte, vykládá starý Taraèka, který u byl na ranní a vypravil se znovu na velkou, aby té podívané hodnì uil: Jeíek u neleí v plenkách, ale Panna
Maria ho chová na klínì a také prý zavítají k nám na Chodsko
po dlouhém èase zase jednou králové.
Co to povídá? diví se postøekovský Tábor. Kolik jich má
pøijet?
A odkud?
Kam pojedou? otázky jen prí a v hlavách ivnou staré
vzpomínky, jak tudy jezdívali vskutku èetí králové a poslednì
asi pøed ètyøiceti roky sám ruský car zastavil se v Klenèí, kdy
táhl na Napoleona.
Zábavu jim pøeruil pan páter Faster, který u el na velkou
a zastavil se tu pøed kostelem. Vichni hned smekali, usmívali se na nìho a chválili si, jak pìkné vánoce jim letos pøipravil, jak jde po celé osadì jedna øeè o betlemì a o té èeské mi.
Pan administrátor se usmíval, kýval hlavou, lahodilo mu to
uznání, jako by ho hedvábným átkem pohlázel. Ale vy jste
boháè, pane páter, usmíval se na Fastra Klika, u docela
s ním smíøen. Jak to myslíte? zvánìl Faster.

Taková stáda ovcí a dobytka mít, to není malièkost. Ovem,
ovem, to mám, smìje se knìz.
A jaké kusy pìkné! Vecko tlusté, vykrmené. Èisté jako
sklo, vykartáèované a vyhøebelcované. Ani jeden takový kus
nestojí u nás na stání. Vzorný dobytek! Poklízet se nemusí.
Krmit a napájet také ne.
Tak si ho ode mne kupte, hned po Tøech králích ho prodám
a pøidám slona a velblouda k nìmu, nabízí vánì Faster.
Kdepak bychom vzali tolik penìz. Teï to na trzích tuze platí. Poèkáme, a s dobytka spadne.
To si poèkáte! Moje stáda na cenì nikdy neztratí;: a abyste
neøekli, e jsem lakomec, nechám vám je zde na památku,
i kdy bych musil od vás odejít.
Ó, ne! To se nestane! To se nesmí stát!
To my nepøipustíme, jako kdy vstøikne do ohnì, vichni
se hned zvedali, a pana administrátora dojala ta jejich láska
tak, e se rychle musil odvrátit a beze slova pospíchal
k sakristii.
Snad pøece! Snad pøece! eptal mu svùdný hlas v dui,
nebo jeho nadìje byla valnì otøesena, kdy hrabì Rudolf
nepøijel dosud do Trhanova a trávil svátky ve Znojmì. Pan
nadlesní Winkler mu sice svìøil, e urèitì pøijede, protoe chce
mít v masopustì svatbu, celý zámek e se bude uvnitø i zvenèí
opravovat, e pøijedou malíøi a z Vídnì a pan hrabì osobnì
jim naøídí, co a jak si pøeje.
Pak ho musíte chytnout, nebo jakmile odjede, nevrátí se,
a nìkdy v létì. Po svatbì odjede do Italie, moná, e jetì
dál, a do Svaté zemì snad pojedou novomanelé. Musejí
tam, víme, ona ta nevìsta je vlastnì rozvedená paní, èert tomu
rozumí, jak to co je. Ani biskup prý nechtìl tu svatbu povolit,

musilo to a do Øíma, pape prý to koneènì povolil, ale uloil
jim hrozné pokání nìjaké.
To vecko nosil v hlavì Faster a na hrabìte sázel jako
na poslední kartu. ádosti jetì leí v Budìjovicích, ale konkurs u uplynul, kadé chvíle mùe konsistoø sestavit terno
a pøedloit je patronátnímu úøadu, aby si jednoho ze adatelù
vybral. Melichar se to neodváí bez hrabìte udìlat. Hrabì musí
osobnì podepsat dekret, kterým jmenuje nového faráøe
v Klenèí, jenom o to bìí, aby osadníci s hrabìtem mluvili døív
ne Melichar a aby ho nali v dobré náladì, aby jim to slíbil;
øekne-li jednou ano, pak ani tisíc Melicharù nic nezmùe...
To ovem Faster netuil, e v tu chvíli, co lezl na kazatelnu,
zastavily v Trhanovì pøed bytem pana direktora kníecí sanì
z Horova Týna, z nich vystoupil tíhlý elegantní pán, lokaj mu
pomohl z teplého cestovního koichu, on sám pak velice uctivì pomáhal dámì vymotati se ze spousty koein, podal jí
ruku a vedl ji rovnou do vrchnostenské kanceláøe, kde bylo
shromádìno vekeré úøednictvo.lesní i hospodáøské, vichni
hajní, afáøi i poklasní ze vech dvorù, aby zde pøednesli uctivé novoroèní pøání a pak li rovnou do kostela pomodlit se za
svoji milostivou vrchnost.
Direktor Melichar stál právì u psacího stolu a prstem ukazoval, kam se má kdo podepsat na krasopisnì provedenou
gratulaci, kdy se otevøely dveøe, lokaj zavolal: Jeho excelence nejmilostivìjí pan hrabì, uskoèil, do dveøí vela vysoká dáma, hrdì se rozhlédla kolem a za ní s úsmìvem na rtech
pospíchal hrabì Rudolf. Melicharovi vypadlo z ruky pero a a
zakopl, jak se rozbìhl ke dveøím vstøíc jasnému chlebodárci.
Hrabì Rudolf svoji spoleènici nikomu nepøedstavil, ale vichni si øekli v duchu: To je ona! A nemýlili se. Hrabìnka pøijala
pozvání týnské knìny, své budoucí sousedky, a hrabì jako

stín ji doprovázel. Dnes povolila jeho prosbám a jsouc
v nejlepím rozmaru rozhodla se prohlédnouti si své pøítí sídlo
 trhanovský zámek, ovem v nejpøísnìjím inkognitu.
Nic tam nebude pøipraveno, pokoje nevytopeny, lekal
se hrabì.
Tak zùstanem doma a zítra se vrátíme do Prahy, otoèila
se rozmarná nevìsta na patì.
Ach nikoli, prosím, vøele prosím, lezl hrabì Rudolf hned
do prosa, pojedem, jak si raète pøát, jen abyste zhlédla své
pøítí salony alespoò a vyslovila pøání, jak mají být upraveny.
A na nic jiného èasu ani nezbývalo. Hrabì, sotva pøijal osobnì novoroèní pøání, u spìchal s øeditelem a pøítí velitelkou
do zámku. Prohlédli jej dùkladnì od pøízemí a k pùdì, chvíli
zdreli se v zámecké oratoøi, aby slyeli alespoò kousek zpívané me sv., zastavili se jetì na faøe a zase zmizeli tie
a nenápadnì jako zjevení.
Faster se to dozvìdìl jetì tého dne veèer. Vyprávìl mu
to dílský foøt Tudleno, který se vracel z Trhanova a ustavil
se u Bartoù v hospodì. Neel schválnì k Johánesùm, aby
se vyhnul kasinu, ale sem zapadl poslechnout si mída jetì
jednou, ne se s Klenèím rozlouèí. Principál míd mìl toti
jemný èich a uhodl vdycky pravou chvíli, kdy pøijíti a kdy
se ztratit. Vìdìl, e svátkem svatých Tøí králù poèíná masopust a do toho dne e nutno vykliditi sál u Bartoù.
Na Chodsko pøistìhují se hudba, zpìv a tanec, opanují kadou vesnici a podmaní si kadou dui lidskou. Vecko pøed
nimi musí ustoupit. Zapomene se na nemoc, bídu, trampoty
a svízele ivota, mladí, staøí, vichni bez rozdílu myslí jen
na muziku, na svatby a taneèní veselí. Jako oheò èervené
erky, átky a fìrtuchy promìòavých barev, hedvábné stuhy,
snìhobílé výkladky a vyívané rukávce u po celé vánoce

hoøely nedoèkavou touhou na vech dìvèatech i vdaných enách, enské lavice v kostele o ranní i velké podobaly
se záhonùm, posázeným samým pestrým kvítím, a chlapci i za
tøeskutých mrazù vykraèovali si v nízkých støevících; vlnìných
punèochách, v koenkách a po kolena, vesty zapjaté jen
na dva nejspodnìjí knoflíky, aby bylo vidìt vyívané náprsenky
a límeèky koil, krátké kazajky plné kovových knoflíkù líákù,
lesklých, jakoby z ryzího zlata ulitých, a na hlavì furiantsky
k uchu nasazené vydrovky, anebo klobouèky s pávím peøím
a kytkou zhotovenou ze sklenìných perlièek, drckù a na drobno nastøíhaných a nakroucených brkù. Vechnìm svítily oèi
vnitøním árem a mladickou bujností, odpoèali si po letním
i podzimním døení na polích, lukách i v lese, mládí hlásilo
se k svému právu a chtìlo vyplýtvat pøebytek svých kypících
sil. I ta chrámová hudba, lakovné koledy, radostné zpìvy, jásavé houslièky, tìbetavý klarinet, to vecko jitøilo v nich
a bouøilo touhu, aby u si mohli po svém zabouøit, zavýskat si
v hospodì, zazpívat, zadupat a s divèí v náruèí pustit
se do kola...
Masopust se blíí a principál míd cítí, e mu musí ustoupit,
a proto dává dnes  o Novém roce  pøedstavení
na rozlouèenou. Kobylí hlava brnká nìjak mrzutì, klikou toèí
nejstarí synek mídùv, Pepík, který po celý advent chodil
v Klenèí do koly, hrál i zpíval s ostatními kluky i na kùru, a kalí
mu náladu pomylení, e zítra nebo pozítøí pojedou
do Ronperka, budou se tlouci po nìmeckých vesnicích a
do jara a on i s bratrem budou chodit do nìmeckých kol...
Kristýnka pomáhá za oponou panu principálovi, protoe
se hraje dnes Hrabì Romberk, vlastenecký pøíbìh, který
se stal ke konci vejdské války, a to je hra pro dva, enské
role musí odøíkávat Kristýnka, nebo míd by nevydrel tak

dlouho mluvit fistulovým hlasem. S dìtmi se u rozlouèili odpoledne, zahráli jim pohádku o Rýbrcoulovi a Kapárek jim
slíbil, budou-li hodné, e jim pole komáøí sádlo, ptaèí mléko
a z kobylí hlavy maso, aby se mìly po celý rok dobøe. Ale teï
nastávalo louèení s dospìlými, na kterém velice záleelo,
nebo konec korunuje dílo. míd i Kristýnka vytahují proto
nejkrásnìjí figury, nejnádhernìjí roucha, mluví s takovým
citem a nadením, e brzy nastává hrobové ticho a trvá a
do konce hry, kdy na jevitì pøijel Kapárek na koni jako rytíø vyprunclovaný, pøál vechnìm astný a veselý nový rok,
aby ho ve zdraví strávili a nového se doèkali. Podìkoval
za hojnou návtìvu jménem vech princezen, princù i hrabìte Romberka, kteøí se teï odstìhujou z Klenèí
do Ronperka. Ba podìkoval i za koníèka, e pro jeho hladovou a mlsnou tlamu darovali ovísek, seno i slámu, døevìný koník pøitom pod Kapárkem se uklánìl, ba i na pøední
kolena klekl, a ho bylo sedlákùm líto, vidìli pøed sebou ivého a umiòovali si, e mu jetì na cestu dají obroku, aby
na Klenèí nezapomnìl. Tìilo je, e se tu koníèek zvelebil,
ebra e mu zarostla, a kdy s ním pan principál vyjel
s ostatními vozit døíví, e si bujnì vyskakoval a radostnì poøehtával. Aby se vám po nás nestýskalo u Bartoù v sále, konèil Kapárek, tak sem poleme tøi slavné a svaté krále: mého
patrona Kapara, a jeho bratøím Melicharu a Baltazaru rozkáeme, kdy j ste byli tak hodní, aby vám za to pøivezli
na trataru zlato.
To bychom potøebovali, smáli se posluchaèi. Kristýnka u
sedìla sama u kobylí hlavy, otoèila klièkou a Kapárek spustil smutným hláskem: Louèení, louèení, jak je to tìká vìc...
Vichni hned vpadli: Ó, jak srdce bolest cítí, kdy se musí
rozlouèiti s panenkou mládenec. Ne dozpívali a znovu po-

zdvihli hlavy a protøeli si zarosené oèi, hle, Kapárek zmizel,
opona spadla, svìtla na jeviti zhasla a pan míd se irákem
a pérem na hlavì ve velké principálské parádì u sedìl
za stolem mezi sousedy, ptal se na cestu, mùe-li se pustit
pøes Postøekov a Mlýnec rovnou na Kramolín a Vlkanov.
Kampak byste se tam drápal, smál se starý Taraèka, tam
jsou úzké cesty i v létì a máte vùz jako cha lupu.
Tak jak se tam dostaneme? staral se míd, aèkoli dobøe
vìdìl, jak to dopadne.
Dobøe se tam dostanete, vloil se do toho Král, spøáhnem dvoje sanì, vùz na nì uklínujeme, pojedeme pøes Èervený Mlýn k Paøezovu a Podhamøí, to je nae starost. Zítra to
naloíme a pozítøí vás odvezu, konì u beztoho mohou roztøískat stání.
Pán Bùh vám to zapla, pantatínku, a se vám do dne a do
roka narodí syn, posmekl míd svùj irák na èupøinaté hlavì.
To kdyby Pán Bùh dal, vesele odpovìdìl Král.
No, chùvièky u má tøi, tíøil se Klika, tak teï u by mìl
pøijít pacholíèek.
Po celou tu dobu sedìl Faster jako zaøezaný. Nemìl ádného poitku ze slavnostního pøedstavení mídova, ani
z deklamací Kristýnèiných, ani z Jindøichových zpìvù. Sedìl
bez jiskry a ohnì, kterým jindy sálala celá jeho bytost, usmíval se sice, pøikyvoval, ale vichni vidìli, e se mylenkami
toulá jinde, nìjaká tìká starost e mu sedí v týle a dusí ho.
Dílský foøt Smr sedí vedle nìho a dùvìrnì si spolu eptají.
A si eptají, to nemùe ostatním kalit radost a zábavu.
A vy jste jim pøi odjezdu udìlali palír? optal se náhle Faster s vìtím zájmem pana lesního.

Tudleno, udìlali. Z parkánu a do lipek dvìma øadami jsme
se postavili a to se té hrabìnce náramnì líbilo. Usmála
se na nás myslivce a takhle nám ze saní ruèkou kynula. Dobøe jsem si jí viml. Nedivím se excelencpánu, e se do ní zakoukal. Víme, tudleno, nae nádlesòová má také figuru
a tváøièky jako malované. Ale ta jí nesmí ani ruky podat, tak je
ta Uherka vykynulá. A oèima støílí na vecky strany, vecko
vidí a veho si vimne. Myslím, e se jí u nás zalíbilo. Jak li
ze zámku na faru, zastavila hrabìte a rukou mu ukázala
na Haltrav. Excelencpán ji jetì kousek popovedl, aby vidìla
i Èerchov, a pak jí dlouze nìco vykládal. To víme, tudleno, e
se chlubil, revíry jí ukazoval, odkud a kam je vecko stadionské.
A Melichar, povídáte, s nimi vude chodil? Vude ne,
hned na faru s nimi nesmìl. Jenom ke dveøím je doprovodil,
ale, tudleno, víme, nehnul se od nich. Jako psík stál u farských
dveøí a èekal, a vyjdou. Oèima slídil, ui nastavoval a písaøe
prohánìl, co a jak mají zaøídit. Hledìl se zachovat vemonì,
i pohostinství nabídl, obìdem nebo kávou alespoò e by poslouil. Ale ta Uherka nechtìla, zakroutila hlavou a sama zamìøila do konírny, kde se vlastnì nejdéle zdreli.
To jste zkusili hladu.
A íznì, velebníèku! Ani se neptají. Do dvou hodin nepít,
nejíst, bìhat sem tam v tomhle mrazu, tudleno, to je co øíct.
Ale pak nám to direktor bohatì vynahradil, vecka èest.
Do kasina nás zavedl, k nám si pøisedl, nùi jitrnic a jelítek,
dvì unky, zvìøinu nechal z domova pøinést a pan starý musil
narazit bøezòák, pivo jako malvazí. Melichar, tudleno, víme,
mezi námi øeèeno, chodí nadutý jako páv, ale v té první radosti zmìkl jako vosk, pil a vyprávìl, dùvìrnì se svìøoval, bradu ovem zdvíhal, kdy si klepal na prsa a opakoval nìkoli-

krát:,Mùj milý Melichare,` tak mi øekl excelencpán,,mùj milý
Melichare, má plnou moc moji. Tys teï hrabìtem. Nic mi
nepi, nièím mì neobtìuj, jenom na peníze nezapomeò, ty
a jsou brzy a èím víc, tím líp.` 
Faster kýval hlavou a jaksi nerad se optal: Co na Klenèí,
na uprázdnìnou faru, nestoèila se øeè v kasinì? Také jim to
svìøím, velebníèku, protoe jich mám rád, tudleno, aby vìdìli, jak to s nima stojí. Kdy po poehnání pøiel mezi nás trhanovský pan faráø a povìdìl, e pan hrabì mluvil s ním na faøe
u o ohlákách a o dispensi od nich, potøepal mu pan direktor na rameno a øekl mu rozjaøenì:,Voni mají rozum, velebníèku, koda, e nejsou o pár let déle na patronátì. Jim bych
pøál klenckou faru, protoe nejsou ádný frajgajst ani ultraèech jako ten ztøetìný Faster.`
To e øekl? vytáhl do výe oboèí kaplan.
Jak tu pøed Bohem stojím. Slovíèko nelu.,Ztøetìný Faster` øekl, knihy a noviny jim vyèítal, o vem vìdìl, mída e
pobláznili i Jindøicha, èeskou mi e zpívají na kùru v Klenèí,
ale to e udá, u konsistoøe udá a oni e ostrouhají, e
se do návrhu na faru ani nedostanou. Tudleno, to nesmìjí tak
nechat, musejí se bránit. Lidi jich tu mají rádi, kdo hubu má,
kadý jich chválí.
Kadý, pane lesní? podíval se Faster smutnì na foøta. Nu,
skoro kadý, slevoval Smr, tudleno, takový Nìmèour Vorlíèek, pravda; ne.
Nu tak vidíte! Ostatnì  lidská pøízeò! To je aprilové poèasí, hned hosana, hned ukøiuj. Fara mi patøí po právu. Máme
s Rejkem stejnì patronátních let, ale já zde pùsobím osm
rokù, kdeto Rejek zde nepøeloil stébla. Tak to musejí vyhrát, tudleno, to by v tom musili vìzet vichni rohatí, a dejme
si jetì jednu, ale na intalací mì musejí pozvat.

Jistì pozvu, pøikývl Faster a pøipil si se Smrem. Tak, tak!
Jenom nikdy nezahazovat flintu do ita. Tudleno, víme, hrabì
je hrabì. Direktor si mùe mluvit, co chce, ale hrabì mùe
dìlat, co chce, tìil Smr pana administrátora jetì
ve dveøích, kdy u se rozlouèil s Kristýnkou a principála
mída pozval jetì k sobì na faru. Faster odcházel døíve ne
jindy, do pùlnoci scházela jetì celá hodina, ale touil
po samotì, po tichém pokoji, aby si vecko v hlavì promyslil
a urovnal. el i kolem ozáøených oken Johánesovic hospody
s hlavou sklopenou, neviml si ani ponùcky  starého Válka
, který ho poznal a pozdravil. Nebál se o sebe, ale o jiné mu
bìelo a v první øadì o uèitelského mládence Jindøicha. Toho
má direktor Melichar v hrsti a mùe ho pøeloit z Klenèí nìkam na nìmeckou kolu, potrestat ho, ale bez vikáøe tak uèinit nemùe. Kdo je vikáøem? Jeho bratr pøece, domalický
dìkan. S tím musí promluvit hned zítra, vy loit mu, co øekl
direktor, èím hrozí, zajde si i k paní komisarce Nìmcovì postìovat si i potìit se. Jako stébla chytil se té mylenky
a hned se mu ulevilo.
Jakmile odeel Faster z hospody, dílského foøta u tam nic
netìilo.
Nikd0o ze sedlákù nebyl zvìdav na jeho novinky a on také
byl pln zaitých dojmù v Trhanovì, take nevnímal dnes ádnou jinou zábavu. Zaplatil proto a bez louèení vytratil
se od Bartoù k domovu. Kdy el okolo Klikù, vzpomnìl si
na vojáka Salcmana i na to, jak ho pan nadlesní Winkler pochválil, e tak vìrnì hlídá hrabìcí zajíce.
Smre tuze ta chvála netìila a byl rád, e u dragoun zase
je zdráv a jezdí na kobyle, jako by jakiv nebyl dostal pardus.
Schválnì se na nìho dnes poptal sedláka Kliky a ten vojáèka chválil, jaký je to tichý, domácký èlovìk, e sedá s dìtmi

veèer ve svìtnici, vyøezává jim ze døeva roztodivné hraèky
a hlavnì kluk Martin e je do vojáka zamilován, krmí s ním
konì, cídí avli i karabinu a jen jen se tøese na sedlo. To e
bude koòaø, a vyroste.
A e si rozumìjí spolu? podivil se foøt, Nasmál byste
se jim, vykládal soused, ukazují si rukama i oèima, melou
to èesky i nìmecky a mají se rádi, jako by se odjakiva znali.
Ale brzy zapomnìl na vojáka i na sedláka a zase se mu zjevila pøed oèima nová paní hrabìnka. Kráèel lesem, opíral
se o silnou dubovku, tmoucí tma ho obklopovala, hùl
s okovaným koncem zazvonila chvílemi o kámen, zasnìené koruny smrkù bolestnì vzdychaly, ale rozjaøený Smr stále
vidìl bujnou krasavici v pøilehlém koíku s èapkou na hlavì,
ohnivé oèi jí svítí, jak se usmála, zaleskly se jí v rudých rtech
perleové zoubky, vlasy èerné jako, smùla vlní se jí kolem jasného èela, v uích jí hoøí démantové náunice a na snìhobílém, hladkém; jakoby mramorovém krku blýská se jí nùra
krvavých granátù, ba snad i vzácnìjích jetì drahokamù. Pan
direktor øekl, to e je dar excelencpána, do dùchodu e poslal klenotník úèet a e naò praskla celá buková mý letoní.
Tudleno! To je co øíct! Za pár kamínkù vyhodit takovou ránu
penìz, zlobí se Smr a Uherka pøestává se mu líbit. Co on
se tìch bouèkù naopatruje, aby se mu ádný neztratil, a pro
koho vlastnì? tìstí, e u les øídne, pìknì obílená Zvoníkovic chalupa bìlá se i ve tmì, za ní jako slepice na høadu sedí
ostatní chalupy, hezky k zemi pøikrèené, døívím obloené, aby
se do nich nedostal jedovatý vìtøík, jemný jako bøitva, který
pofukuje u asi ètrnáct dní od východu. Ani pes se nikde neozval a pøece u foøt kráèí k myslivnì. Zalezli také do boudy,
zahrabali se do slámy a jsou líní vyskoèit z teplého pelechu.

A z Klenèí je sem slyet odbíjet pùlnoc a teï i ponùcka ji vytrubuje. Smr u bere za kliku, opírá se o dveøe, ale co to?
Kdo to sem povìsil?
To je zajíc, zaklel foøt a prudce otevøel dveøe. ena
se probudila, ptala se, co se stalo, ale Smr hrabal pánem
v doutnajícím popelu tak dlouho, a mu vzplanul, pak beze
slova vyel ven posvítit si na dveøe. Tam visel na klice zajíc
jako jehnì veliký, drátìné oko svíralo mu krk a konec drátu
byl pevnì natoèený na kliku.
To ten voják! Nikdo jiný ne ten voják, rozkøikl se foøt vztekle,
ale kdy to udìlal?
Asi pøed hodinou tìkali psi a doráeli na vrata. Je u
doma mládenec?
Nevím  neslyela jsem ho.
Je-li doma, tudleno, a u tloukl na jeho dveøe, ale marnì,
nikdo se neozýval. Smr si vztekle odplivl, zabruèel: A se také
potìí, povìsil zajíce znovu na kliku a el svlíct parádní uniformu.
Kousek moudré øeèi s,ním nebylo. Zvìdavá foøtka marnì
èekala, e mu utrousí nìjaké slovíèko o tom, kde celý den
byl a co slyel, ale marnì. Jenom klel a bruèe, tak se obrátila
tváøí ke zdi a znovu usnula.
IX.
O svátku sv. Tøí králù chodili po Klenèí hned èasnì ráno tøí
králové. Tøi chudí chlapci v bílých muských koilích nosili
v ruce motovítko se zlatou hvìzdou a zpívali spoleènì
My tøi králové deme k vám, tìstí, zdraví vinèovat vám;
tìstí, zdraví, dlouhý leta,
my jsme k vám pøili z daleka.
Tu se èerný král obrátil k druhým dvìma a optal se jich:

O vy dva slavný králové, z kerýpa zemi jedete?
A ti mu hned odpovìdìli
Od východu je pøíchod ná, jak øek prorok Jeremiá. Ale
co ty, èerný, co ty vzadu vystrkuje na nás bradu?
Tu se nadmul èerný král a zazpíval
Já se k tomu znám,
e sem mouøenínskyj král, e sem z mouøenínský zemì,
nemusíte mít strach ze mì.
Oba jeho kamarádi ptají se dál:
Proè si ty, králi, tak èerný, jako sou lesy veèerní?
Slunce je toho pøíèina, e je má tváø vopálená,
vykládá hrdì mouøenínský král. Ale bílí králové mu vytýkají
Kdybys na slunce nechodil, nebyl bysi se vopálil.
Moudrý mouøenín vak jim pøipomíná:
Slunce je drahý koøení, vod Pána Boha stvoøený, slunce
je drahý kamení,
z nìho nám ivot pramení, slunce je nae znamení
vod Boího narození.
Kdy se tøi králové domluvili, navzájem se pøedstavili
a vecko si vysvìtlili, postavili se okolo motovítka s hvìzdou,
jeden z králù poèal toèit klièkou, hvìzda vyskakovala do výe,
tøásla se, houpala a vichni se dali do zpìvu
Nám tøem se hvìzda zjevila, kerá jakiva nebyla.
Jak sme tu hvìzdu vidìli, hned sme si konì sedlali a do
Betlema se brali. Herodes král z vokna kouká, vidí tøi krále
z daleka.
Daleká-li cesta vae? Do Betlema mysl nae. Co je
v Betlemì nového, e pospícháte do nìho:  Narodil se tám
spasitel, veho svìta vykupitel.
To já tam muím taky jít to malý dítì pozdravit.

Zbudil se Josef ze spaní, uzel to dídátko s Marií. Voreel
s nima do Ejipta, tám pøebýval po tøi líta, ha humøíl král Herodes, tak je zase zpátky vodvez.
Hospodynì u u nich stála s talíøem obilí, èerný král nastavil
pytel, bílý napsal svìcenou køídou na dveøe, jak vysoko dosáhl, tøi køíky, tøetí drel motovítko a na rozlouèenou jetì zazpívali:
Íèko hu puste tøi krále, haby mohli jít vo dùm dále. Z toho
daru vám dìkujem, novýho líta vinèujem, bychom pøes rok
zas k vám pøili, vás ve zdraví tu vynali!
Tohle vecko zní jetì v uích osadníkùm, kdy se ubírají vánì do kostela, a hle, sotva pøekroèili jeho práh, vidí, e i tam
pøijeli tøi mudrci od východu.
Pastýøi se svými stády jim ochotnì ustoupili a na jejich místech usadili se Kapar a Melichar s Baltazarem. Toto královské poselstvo pøijelo na slonech, velbloudech a koních a jeden
král, èerný jako uhel, opravdu vystrkuje vzadu èernou svoji
bradu. Plno sluhù jde v jejich prùvodu a místo andìlíèka houpá se na drátku nad betlemem hvìzda velká jako kometa.
Velcí i malí osadníci pilnì si ty vzácné hosty prohlíejí, obdivují se jejich èepicím, pláùm i botám, vímají se darù, které
nesou, usmívají se na nì vesele, ale celkem zùstávají chladní. Ba zmocòují se jich pøi tom podívání i høíné mylenky. Klikovic Martínek si umiòuje, e letos v masopustì u pùjde
v prùvodu s makarami, e si naèerní tváø a posadí si na hlavu
také takový kornout, jako má ten zadní král, a Hanýce napadá, e jsou to snad vousaté enské, protoe nemají kalhoty,
ale jsou obleèeni v sukních. Mládenec Jindøich musil je klepnout smyècem, aby mlèeli, pøestali si eptat a smát se, døív
ne si toho vimne Faster, který na kazatelnì horlivì vykládal
u asi pùl hodiny o zlatì, kadidlu a myrze a tak ikovnì to

zatoèil nakonec, e vichni posluchaèi, i kdy u øekl amen,
stáli dál jako pøimrazení a teprve po chvíli zvolali: Dej to nebeský Pán Bùh! To se jim v tvrdých palicích teprve rozleela
ta slova, e i my èekáme na svého spasitele, který by i nás
a nai vlast pozemskou vysvobodil z otroctví høíchù
a nepravosti, ten vykupitel e u se blíí, e jistì pøijde a e
mu musíme u teï chystat dary: zlato své lásky, kadidlo svých
modliteb a vonnou mast dobrých skutkù na vecky rány
a bolesti, pøivítat ho, vìrnì pøi nìm stát a vude ho následovat, kam nás povede...
Páter Faster ani netuil, e za ním v lavièce sedí paní komisarová, která pøila sakristií u pøed chvílí, pilnì poslouchá
a teï horlivì kývá hlavou, div e nevykøikne výbornì.
Paní komisarová vak neví, e nad ní v oratoøi sedí i stojí
klencká honorace. Postmistr Vorlíèek e se tam vyklání ven,
tak tak e nepøepadne pøes zábradlíèko pokryté krásnými
tukovými ozdobami jako krajkou, poslouchá také, aby mu
ani slovíèko neulo, oba oficíøi dragountí e si tam nakrucují
jako jehly ostré fròousy pod nosem a baví se s panièkami,
starý foøt Pavelka z Výhledù e si tam eptá se Smrem z Dílù
o tom, jak se vzmáhá pytláctví a e i jemu nìjaký lump pøibil
na myslivnu srnèí rùky i s kostí osmeráka s nádhernými perlami. Jenom pan ajnémr Hubálek hned, jak spatøil paní komisarku, sebral èáku a rychle zmizel z oratoøe. Jeho panièka
vak setrvala a do konce, èekala na paní komisarovou, která vecka nadená èeskou mí nemohla se pøed kostelem
ani rozejít s Fastrem a uèitelským mládencem Jindøichem.
Smlouvali cestu do Postøekova k vejdùm, aby paní Boena
vidìla roditì Buríkovic Jirky, co si u nich ve Skalici vzal
Rufrovic Manèièku, její chùvièku, ale e si musejí pospíit, pro-

toe u nikdo neudrí Klenèáky a hned po poehnání e zaène u Bartoù v sále první masopustní veselí. e pøijdou jistì
i sousedé a sousedky; v krojích e pøijdou, aby ukázali, e
o bürgerbál nestojí, nikdo e jim nemá co porouèet, jak mají
tancovat, smìjí-li si pøed muzikanty zavýskat a zadupat...
Páter Faster sice zval vzácného hosta na faru na obìd, ale
tu èest si nedala vzít paní ajnémrová, a tak el s panem administrátorem jenom mládenec Jindøich, který se také vzpíral, Faster ho vak popadl za ruku, a a chtìl nebo nechtìl,
musil s ním.
Hned po obìdì vyli, nebo dnes o svátku nedìlní kola
nebyla a pøi poehnání hrála i jindy na varhany uèitelovic Léna,
po otci muzikantka kadou kapkou krve. Zimní den rozhoøel
se po poledni, a oèi pøecházely. Od lesù k lesùm táhly
se ohromné plánì snìhové, jiskøící,
jako by je poházel drahokamy, ulapané cesty a pìiny je
protínaly, vedly vechny k vesnicím a samotám k zemi pøitisknutým, jakoby schouleným pøed zimou a mrazem. Èistì a mile
usmívala se jasná obloha nad hlavou, koda jen, e ani
s postøekovských vrchù neotevírala se vyhlídka do kraje. Kolem dokola halil se obzor v edé mlhy a s bídou mohli ukázati
Nìmcovì Sedmihoøí a Ronperk.
Zato Postøekov uvítal je velice slavnì. Houdek s dudáèem
tam stáli na pavlaèi pøed hospodou u Kakýtkù a zrovna vyhrávali masopustu první tøi kousky. Venku natøásala
se svobodná chasa a zástup dìtí, na které se Faster zakaredil. Bez vás by se to neobelo, zabruèel nevrle, kdy ho
sborem pozdravily. Ale Boena Nìmcová se zastavila a mile
se zahledìla na ten pestrý obrázek. Vecka dìvèátka mìla
pùvìdkový obleè, stála tu toti pouze v rukávcích
a pantoflíèkách, bez kabátkù a støevícù, také chlapci pøili

k muzice vysvleèeni, jako by pálilo na nebi èervencové slunce.
A není jim zima? starala se paní komisarová. Mladá krev
na ledì se zahøeje, smál se mládenec Jindøich a poslouchal,
jak houdek hraje v tak vysokých polohách, e prsty sahá témìø a ke kobylce.
Musíme si pospíit, aby nám vejdouc neodeli, upozoròoval pan administrátor a první vykroèil. Pøed vraty gruntù
i chalup stáli hospodáøi, sem tam i selka nìkterá chovající
na ruce anebo v peøince dítì v èervené èepièce.
Kampak? Kampak? volali dùvìrnì na knìze.
K vejdùm na hyjtu, odpovídal Faster a jmenoval Nìmcovì jednotlivé dvory, jak se po staru jmenovaly: U Sokolù!
U Táborù! U Zemanù! U Václavù! U Honzátù! U Psùtkù!
Samá krásná jména staroèeská, chválila paní komisarová
a rozhlíela se dlouhou návsí po kamenných, vysokých sklepech s úzkými, dlouhými okénky jako støílnami, pøi nich klenou se dùkladná vrata s mení brankou po boku a kaplièkami
zasklenými, ve kterých stojí døevìná soka sv. Floriána,
ochránce pøed ohnìm.
Od kadých vrat k sousednímu statku pak táhnou se planka
sroubená z mohutných trámù a pøikrytá dvoustrannou støíkou,
aby nemokla a nezahnívala. Holé koruny stromù vykukují nad
indelové støechy a zvìdavì se rozhlíejí zasnìenou krajinou.
A kde mají, prosím vás, ostávací stavení? optala
se Nìmcová.
Hned za sklepem; v jedné øadì podél iroké a dládìné
záspi táhnou se dozadu budovy, je musí pojmouti vecko ivé,
lidi, koòský i hovìzí dobytek, kurníky i holubníky, ovèín, kùlna
i øezárna stojí tam a tvoøí na první pohled jedno stavení.

Vdy nevidí ani na náves.
Ovem e ne, ale také není vidìt k nim z návsi. Opravdu,
jako pevnost stojí ty grunty øadou. Nedivte
se a nezapomínejte, e jste v kraji hranièáøù, kteøí tvoøili,vlasti
hráz`.
Boena Nìmcová uprostøed mezi obìma pány dola u a
k potoku, který tak prudce tekl, e ani nezamrzl a jenom ledová tøí tvoøila se podél nìho jako støíbrné paprsky. Kousek
cesty za ním, co by kamenem dohodil, táhla se nová øádka
nízkých domkù. Na ty ukázal Faster prstem, usmál se a øekl:
Tamhle zùstavají u Nìmci.
Jak to, co je to jiná ves?
Ovem, jiná ves i panství. Jmenuje se Mlýnec, patøí sice
do Klenèí osadou, ale poddaní jsou k Ronperku. A kam
chodí do koly?
Sem, do Postøekova, ozval se Jindøich skromnì. Tak
se uèí èesky.
Nikoli, nìmecky. Jak je to moné?
Jako my v Klenèí, tak i zde v Postøekovì uèíme Èechy èesky
a Nìmce nìmecky.
Souèasnì? Ovem. Pouze já beru si na ètení nìmecké
dìti z Capartic zvlá, protoe je jich málo, ale psát a poèítat
musejí spoleènì.
Vtom, právì proti nim okolo vejdouc chalupy vyrazili tøi
králové bez motovítka, ale v koilích a kadý s pytlíkem v ruce.
Pøeskoèili potok, cestu a zmizeli na dvorku protìjího stavení.
Nìkdo je honí, to jistì zas nìco vyvedli, hnìval se Faster,
a opravdu, za chalupou u se ozval dupot a dva grencjégøi
v plné zbroji rozhlíeli se návsí. Byli z Paøezova a na tìstí
nepoznali paní komisarovou.

Kam se schovali? prudce se optal kaprál divokou honbou
celý zpocený, ale zastavil se, protoe vìdìl, kdy je nechytil
na trávníkách, ve vesnici e se mu schovají jako blecha v koili
a nikdo e jich neprozradí.
Proè je honíte? Vdy jsou to koledníci! pøísnì se na nì
oboøila Nìmcová.
ádní koledníci  paeráci to jsou, odsekl kaprál. Dìti!
Co by paovaly?
Sùl! Honíme je a z Dílù  èert aby vzal takovou slubu,
hodil puku pøes rameno a mrzutì odcházel zpátky k Mlýnci.
Druhý stráník, patrnì nováèek, mlèky ho doprovázel. Nìmcová hledìla za nimi bolestnì. Je to køí, povzdychla si
po chvíli, stát by mìl zruit solnou daò, vdy sùl pøece patøí
k nutným potøebám ivota, a tohle vecko by pøestalo. Odkud to, prosím vás, ty dìti nesly? obrátila se na své prùvodce.
Z Dílù, ten finanèník mìl pravdu; ta sùl není paovaná, je to
nae sùl, kterou stát prodává v pohranièním pásmu za stejnou
cenu a v stejné jakosti jako v Bavorsku, jen aby zamezil paování.
Tak proè je honili?
Protoe se ta sùl smí prodávat na Dílích, ale v Klenèí
a Postøekovì u musejí solit solí homolovou, halièskou, mnohem draí a tak tvrdou, e se strouhá strouháèem, kdeto
hranièná sùl je krystalová, sypká, o hodnì lehèí i slanìjí
a dopravuje se v soudkách. Proto se u nás sùl dnes opravdu
nepauje z Bavor, ale z naeho pohranièního pásma.
Tedy od nás k nám? zasmála se Nìmcová.
Ano, pouze v Nemanicích, kde má kupec sklad naí soli,
nosí mu ji bavortí paeráci a od nìho ji pak pøebírají kramáøi
na Èerné Øece, ve Staré Huti a na Dílích. Kontrola, jak jste

vidìla, je pøísná, tresty veliké, ale pro gro tu èasto lidé nasadí i ivot.
Mu øíká, e se tu nepauje pro zisk, paerák e by si více
vydìlal jako láterník v lese, ale e ty lidi ene k tomu øemeslu
právì to nebezpeèí, se kterým je spojeno, e je drádí
a rozèiluje jenom mylenka, jak obelstít úøady, jak se uhnouti
nastraené pasti, ba èasto i smrti.
Ovem, souhlasil Faster, nikdo také v paování nevidí zde
nic høíného, stejnì jako v pytláctví, o lesní krádei ani nemluvím. Paerák a pytlák platí za hrdiny, které kadý vemonì
kryje a podporuje.
Chápu to, usmála se paní komisarová, dobrodruný ivot hor a lesù má v sobì mnoho pùvabu. Kadé zapovìzené
ovoce drádí, a zaè by stál mu, který by se neodváil je utrhnout.
Venku stálo plno lidí a také pøetøásali ivì honbu na malé
paeráky.
Vytøeli jim zrak. Zmizeli jako myi. Já jim otevøel stodùlku,
aby mohli zadem ven, vykládal Kapíc a smál se radostnì.
Ale na Dílích u Zvoníkù bude teï zle. Ti dva kocouøi se tam
jistì vrátí. Zvoník se bude musit zpovídat, komu
a mnoho-li prodal, potom zaènou váit soudky, souhlasí-li
to, a po staveních chodit, kdo sùl koupil; celé Díly vzbouøí.
No a bude to souhlasit. Jistì bude. Na Zvoníka si nepøijdou.
To není letoní zajíc, ale lika vyskákaná. Ten ji klukùm jistì
ze soudkù v krámu nenabíral, mávl bezstarostnì rukou mladý mu, èernovlasý, s jiskrným okem a vznosné postavy.
Nìmcová se na nìho zahledìla, sama pøistoupila k nìmu
a optala se s úsmìvem: Pøíteli, nemáte bratra v Èeské Skalici?

To mám, a strýèka také, zasmál se Martin Burík, který hospodaøil na vejdouc chalupì, vy je znáte? A jak jste mì poznala?
Protoe znám Jirku a vy jste mu podoben, jako byste mu
z oka vypadl.
Neboka máma to taky øíkávaly, ale pojïte dál, pojïte
k nám, já jsem u bratra dávno nevidìl, uvádìl hned Martin
hosty do svìtnice a dychtivì naslouchal novým zprávám, je
mu paní komisarová ochotnì vy kládala. Pøed ní na stole
leel nù, calta a koíèek míeòských jablek. Martinova ena
stála u kamen, pøemýlela, èím by vzácné hosty jetì mohla
uctít. Vytratila se a pøinesla jetì hrudku másla s medem
na pìknì malovaném talíøi. Toho se hned Nìmcová vimla.
Kdepak kupujete takové talíøe s rùemi jako ivými? To je
majolika?
V Klenèí u Majrù dìlají talíøí. Tam je majoliková fabrika,
ochotnì vykládala øeèná chalupnice, a hrnèíø tam sedí
na hrnèíøi, vecko nádobí tam kupujeme.
Nìmcová vstala a pøistoupila k sudu u zdi, plnému hrncù
i hrnkù, dbánù, misek a talíøù, èistých, pìknì srovnaných.
A ty sklenice jsou také z Klenèí? ukázala na suden nahoru, kde svítilo sklo jako oheò èervené.
I toto! Kdepak z Klenèí! Odnìkud z hutí jsou a sám Pán Bùh
ví, jak staré.
Nìmcová natáhla ruku po øádce sklenic, sundala jednu
a prohlíela ji proti svìtlu. To je podjímané sklo køiálové,
krásnì brouené, zavelebila náhle, mám podobnou po své
babièce, která ji pøinesla z Nového Svìta.
Tak vidíte, jak mnoho známých tu nacházíte, usmál
se Faster, nae skláøství, hutì i brusírny musíte si prohlédnout.

Kdyby se vám, paní, ta sklenièka líbila , ozval se Burík.
Ach, nikoli, nenechala ho Nìmcová ani domluvit a hned
stavìla sklenièku na sudem jako by ji v ruce pálila.
Na památku jen, vysvìtloval chalupník starostlivì, aby zahladil nepøíjemný dojem, zde bída o nì není. Brusièi je nabízejí za mouku, kdy tam kupujeme popel, a Zieglerové to nepoznají. Neublíí jim to.
Ale je to kráde, stejnì jako pytláctví a paeráctví, zpøísnìla paní komisarová.
Pøijde na to, vyskoèil za stolem Faster, nemyslete si, e
bych jako knìz schvaloval anebo chránil kráde. Ale já znám
platy tìch lidí, znám zmrzaèelé láterníky, rtutí otrávené skláøe,
lidi okrádané o zdraví, o práci, a kdo se jich zastane?
Vy máte tu povinnost a pan uèitel tuhle, klidnì øekla paní
komisarová.
Ovem, ale , zchladl Faster, nedopovìdìl, jen mávl rukou a po chvíli dodal: ne, ti lidé nehøeí, a klidnì si usedl.
A Jirka vyprávìl, e také bílíte plátna, proto asi chodíte
do skláren pro popel, pøisedla si ke stolu Nìmcová
a naèínala rychle z jiného soudku.
Ovem, ovem, svìdèil hned Burík, bílíme a také prodáváme, jezdíme s bratrancem, Kapárek mu pøezdívají.,
na trhy, ale víc jen sváíme hrubá plátna a rozváíme vybílená.
Nìmcová se odmlèela a zamyslila. Po chvíli vstala a zøejmì
dojatá se louèila. Je to zvlátní! Èím zde mezi vámi déle iji,
tím více se mi zdá, jako bych byla doma. Ó, hory! Hory! Jen
kdybych ve mìstì v Domalicích nemusela se rozèilovat.
Zùstala u vánou, a smutnou, i kdy vyli ven, na náves.
Burík je vyprovázel a k hospodì, ve které u se toèily páry

taneèníkù a otevøenými dveømi valil se ven nejen tabákový
kouø, ale i výskot a zpìv.
Mohli bychom se na chvíli zastavit, ozval se nesmìle mládenec Jindøich, který støihal uima a chytal vysoké tóny houslièek. Ten houdek ho tam táhl, hrající vecko zpamìti, bez not,
a pøece tak èistì a krásnì.
U se valem írá, procitla ze svého zadumání paní komisarová, co kdyby mu byl døíve hotov a vrátil
se z Haselbachu pøed estou?
Zde byste vskutku vidìla pravou chodskou muziku, pokusil se ji zdret i Faster. Ale Nìmcovì scházela v tom okamiku chu i nálada.
A v Klenèí, odmítla úseènì nové pozvání a vykroèila první
k Hojdouc cestì. Sluníèko u opravdu zapadlo za Sádek
a modravé ero kladlo se jako závoj po zasnìeném kraji.
První hvìzdy rozsvìcovaly se po temné obloze a haltravské
lesy rozumìly se veèerní modlitbou. Vichni mlèeli, podléhajíce tichu velebného veèera, který se tajemnì blíil, jako by
vycházel z èerných hvozdù na bílé plánì snìhové...
Na zadních vrchách se paní komisarová zastavila.
V prùhledném stínu rýsoval se proti nebi na obzoru homolovitý
Hrádek, Dmout, zelenovské lesy i klikatý høbet Èerchova a v
kotlinì dole bìlal se trhanovský zámek s øadou Lomikarových
lip.
Miluji svìtlo a nenávidím tmu, zøejmì se zachvìla Nìmcová, dusí mì stesk a smutek, pospìme si nìkam k svìtlu
a teplu.
Fastra mrzelo, e se vycházka do Postøekova tak zakalila.
I mládenec Jindøich nakazil se tím smutkem a tak pospíchali
ke Klenèí, jako by li z funusu. Tam vedle Zámeèníkù pod mlý-

nem v ulici k Postøekovu klouzala se sama a sama Hanýka
Královic. Vybìhla vdycky nahoru k døevìnému mùstku pøes
potok, sedla si na bobek a sjela dolù a za Zámeèníkovic
chalupu. Tam si schovala ruce pod fìrtouek a zadívala se ven
do zavátých polí a luk. U ji to pomalu omrzelo, kdy koneènì
spatøila tøi temné postavy kráèet ke Klenèí.
U jdou, zaplesalo jí srdéèko a rozbìhla se jim vstøíc.
Paní, hledala vás u nás z poty Dodla, co nosí psaní
do Domalic, máte jít k nám.
A ty zde na nás èeká? vzala ji za ruèièku Nìmcová a hned
takovou èistou radost pocítila, jako by ke kvítku pøivonìla.
Táta øekl, abych vás nepropásla, tak jsme se klouzali
na kopeèku u Zámeèníkù, vichni u odeli, ale já jsem na vás
poèkala.
To jsi hodná, zmaèkla jí ruèièku paní komisarová, a není ti
zima?
Já jsem se klouzala. Na klouzaèce nikdy nezebe, vykládala rozafnì Hanýka, a paní Boenu rozesmála.
Král u krmil konì a poklízel dobytku. Zavíral právì maøtal
a zaslechl veselý smích i hovor. Po øeèi poznal paní komisarovou a vyel jí a pøed grunt vstøíc.
Poslice je nae pøíbuzná, doplòoval hned vzkaz své dcerky, nechce se jí nést tìký balík a myslí, e by si ho paní mohla vzít na koèárek. Je u stará, nelze se jí divit, omlouval starou Dodlu, vdovu po postilionu, která místo pense zastávala
slubu listonoe. V mládí chodívala a do Starého Sedlitì,
osm hodin cesty daleko, s psaními, teï se kolébala s nùí
na zádech dennì do domalické sbìrny potovní u kupce Ibera, který dodání dopisù i novin u sám v mìstì obstaral.
Naopak, hospodáøi, jsem tomu velice ráda, budou to asi
knihy, èekám na nì netrpìlivì. Nechala poslice balík u vás?

U nás, u nás, jen pojïte dál a prohlídnìte si tu zásilku.
Faster s uèitelským mládencem netrpìlivì pøelapovali.
Tìili se, e alespoò k veèeøi zavedou paní komisarovou
na faru, a zatím jistì teï zùstane u Králù.
A copak pan uèitel s velebným pánem se k nám nepodívá? obrátil se po nich hospodáø.
Také selka vyla na práh. Hanýka u jí povìdìla, jací hosté
stojí venku.
Tak nestùjte tady a pojïte se ohøát do svìtnice, zvala
upøímnì.
A jindy, dnes u je pozdì, odmítl Faster a dost nevrle,
tìili jsme se, e se sejdeme dnes u Bartoù. Kdyby chtìla jít paní s námi, velkou èest i radost by vem prokázala.
Sousedé ji vidìli ráno v kostele a Klika sem pøibìhl na zvìdy,
bude-li odpoledne hyjta, e by panièku pozvali, aby la s námi
naveèer k muzice, nesmìle a uctivì vykládala Králová.
Kdopak hraje? optal se Jindøich.
Ó, Barto se vyznamenal, vzal napoprvé Maruáky. Nae
Hanýka musí být vude. Pøibìhla od Bartoù a vyprávìla, e
chasa tancuje u od poehnání a muzikantù e je plná kruchtièka. Tak se vichni tìíme na dnení veèer.
Podívám se tam s vámi ráda, vesele svolovala Nìmcová,
zvlátì bude-li tam i zpìv.
Muzika bez písnièek  to je chléb bez soli, usmál se Král.
Sláva! hned oil Faster,  tak vichni na shledanou
u Bartoù, a radostnì odcházel s uèitelským mládencem
k faøe.
Poslouchejte, Jindøíku, poèal teï cestou i potom pøi veèeøi, nesmíme si dnes v Klenèí uøíznout kus ostudy. Taková
paní bude se dívat a poslouchat! Vy musíte vzít Maruáky
naveèer sám do ruky a dret je na uzdì, aby jim nenapadlo

hrát jejich tajrye a otye. Chasa se u vyskákala, veèer
tam budou sousedi, tak vytáhnìte své písnièky, jak jste si je
upravil, a uvidíte, jak se rozpálí i starý Taraèka. A paní komisarová nìco uvidí a uslyí, naè tak hned nezapomene.
Bez starosti, sám se na to tìím, mnul si Jindøich nedoèkavì ruce, teï je u Bartoù pøestávka, ale hned po veèeøi
tam pùjdu a sám si mezi nì sednu.
Ovem s houslièkami? pro jistotu optal se Faster. Ano,
kvùli paní Boenì své vlastní housle si pøinesu. Tak mám
po starosti, oddychl si knìz.
Paní Boena nala v balíèku u Králù druhý díl svých Národních báchorek a povìstí, první to knihu, kterou samostatnì
vydala. Radost i hrdost naplnila jí nìné srdce, høálo ji vìdomí, e vykonala kus poctivé práce, rozjasnila se celá
a zkrásnìla.
Sepsala a vydala jsem kníku, Hanýko, obrátila
se k dìvèátku, zde má jeden výtisk ode mne na památku.
Hanýka dychtivì natáhla obì ruèky po podávané knize.
Jakpak se øíká, ozvala se hned pøísnì Králová. Zapla
Pán Bùh, hlesla Hanýka, a její matka pokraèovala:
Ale, paní, takovou kodu si s námi dìláte, vdy si to nezaslouíme. To jsou jistì Národní báchorky a povìsti, poznávám tu milou kníku podle obálky. Pan páter nám ji pùjèili a ná
sedlák ji èetl na hyjtì. Mui, enské, velcí, malí, nikdo ani nedýchal, takové pohádky jsme jaktìivi neslyeli.
To jsem ráda, e se vám líbily, øekla upøímnì Nìmcová;
pálila ji nepøíznivá kritika, kterou o knize pøinesly Kvìty, a ta
prostá chvála ze selèiných úst pùsobila proto jako balzám,
u zapisuji i vae pohádky, i ty, co jsem zde u vás slyela,
o chytré Mance a o Popelce, vecky je vytisknu.

Jejej! Jistì? zaradovala se selka.
Tak si, Hanýko, tu kníku pìknì schovej, abys mìla památku, a vyroste a pochopí, kdo ti tu kníku daroval, vánì promluvil Král.
Hanýku teï teprve trklo, e asi dost pìknì nepodì kovala,
kdy táta mluví tak pøísnì. Skoèila k paní Boenì, a ne se tato
nadála, políbila jí pravou ruku.
Hanýko! Co to dìlá? pøekvapením zvolala Nìmcová,
sehnula se, objala dívenku, pøitulila si ji k srdci a políbila
na èelo.
Jenom ji nechte, paní, stejnì vánì pokraèoval Král, vy
byste si zaslouily, abychom vám vichni zlíbali ruku, která
píe pro nás tak pìkné ètení.
Paní Boena zøejmì dojata popola k oknu a zahledìla
se do tmy. Král vidìl, jak si utírá bílým áteèkem oèi, tak aby
to zamluvil, spustil hned vesele
A copak nám, matko, nedá nic k veèeøi? S hladovým aludkem by se nám patnì skákalo. Paní nepohrdne
a poveèeøí s námi.
Ano, ráda, pøijala pozvání paní komisarová, ale kdybych
smìla prosit, jen trochu svaøeného mléka s chlebem.
Dnes je svátek, ozvala se od krbu hospodynì, ohøívám
knedlíky a zelí s vepøovým, jak nám zbylo od obìda.
Ach, kdybych byla zdráva! povzdychla si Nìmcová, bývalo to i mým zamilovaným jídlem, ale teï se ivím jen mlékem a vajíèky. Lékaøi mi naøizují, e musím do lázní.
Vichni se soustrastnì zahledìli na pobledlé tváøe krásné
paní, je tu sedìla v plné záøi bukového pánu a její oèi svítily jako dvì tmavé hvìzdy. Svìtnicí jako by pøeel temný stín,
smutek si podmanil na chvíli vecky.

Nemoc  hoøký host a nìkdy ke hrobu urostl ozval se Král,
ale to platí v stáøí, e jsem tak smìlý, kolipak èítáte let?
Hádejte, usmála se Nìmcová.
Tak asi tøicet.
Prohrál jste. Jsem o celých pìt let mladí.
Krále to zamrzelo, a proto se omlouval upøímnì: To ta nemoc, tu musíte vyhnat. U nás je zdrávo. Jen co pøijde jaro,
rozkvetete jako rùièka.
Králová pøevaøovala dojení mléka a jako by se té øeèi u stolu
nevímala, ale ani slùvko jí neulo. Chudinka paní, litovala ji
v duchu, v pìtadvaceti letech mít ètyøi dìti! Já je mám ve tøiceti
a co zkusím! a jaksi jetì vroucnìji si ji zamilovala.
Po veèeøi chystali se vichni k muzice. Králová v kroji
po neboce bábì, statná a rùová ve tváøi jen jen záøila radostí i touhou po muzice a tanci. Krotila se a mírnila,
ale Nìmcové pøece neulo, jak v ní kadá ilka hraje. Tanèíte ráda? optala se jí u cestou k Bartoùm. V lítì mi to ani
nenapadne, pøiznávala se selka,práce na polích, lukách i v
lese udøe èlovìka, e lehne veèer a spí jako døevo. Ale v zimì
si odpoèineme. Celý advent sedíme jen a pøedeme. Uvaøit
a poklidit doma, to je hraèka, a tak se nedivte, e to s námi
hraje a nemùeme se masopustu ani doèkat. ly samy dvì,
Král jetì se doma okounìl, èekal na vojáka, aby mu øekl, e
nebudou doma, tak aby hlídal, slíbil donést k Johánesùm balíèek knih, pøidal k nim koíèek panenských jablíèek, naøídil
podomku Matouovi, aby to dal panu komisarovi do koèárku,
pìknì pod seno, aby jablíèka nezmrzla, aby mu vyøídil, e
panièka sedí u Bartoù a e by sousedy tìilo, kdyby se za
nì nestydìl a také mezi nì pøiel, a pak teprve zamíøil
k hospodì. Pøiel tak o vzácnou podívanou. Jakmile Králová
otevøela dveøe v Bartoovic sále a pustila tam pøed sebou

paní komisarovou, pøestala hrát hned muzika, jako kdy utne,
páry taneèníkù rozstoupily se na dvì strany, na kruchtièce vztyèil se.mládenec Jindøich, k paní Boenì pøitoèil se pan administrátor, ujal ji uctivì za ruku a vedl ji od prahu
ke kruchtièce, kde vichni muzikanti stoje zahráli nahoru.
Hráli toti slavnostní tu, který hrávali jen v kostele a o vzácných pøíleitostech a jen nejvzácnìjím hostùm. Vytáhli jásavou melodii tøikrát po sobì, vdy vý a vý, a kdy po tøetí tøepetaly se drobné tóny ve výce jako trylky skøivánèí, zabouøilo celou hospodou
Dej jen Pámbù zdraví v tom kodovským kraji, dej jen Pámbù zdraví vám!
My vás rádi máme, pìknì vás vítáme, pìknì vás vítáme
k nám.
Mladý sedlák Vávøík podal hostu napìnìný dbánek, paní
Boena, rozpaky èervená jako rùièka, usmála se, kývla hlavièkou, ulízla trochu pìny a vrátila dbánek. Sáhl po nìm páter Faster a Vávøík, záøe radostí, ohlásil nadenì: Paní, íèko
je váe muzika, máte sólo, jak dlouho budete chtít.
Dìkuji vám, chtìla øíct Nìmcová a vzdát se té pocty. Pøed
oèima vak kmitl se jí smyèec, muzikanti spustili polku, takovou houpavou, neodolatelnou, chasa zazpívala
tyry konì ve dvoøe, ádnyj s nima nenoøe,
kroky, bøinky, podkovinky, ádnyj s nima nenoøe,
paní komisarová ani nevìdìla jak, a u se toèila s Vávøíkem po sále. Oèi pøivøené jako ve snu, poslouchá tìbetanou
hudbu, je hraje mezihru, ne si ujasnila, co to ti muzikanti
hrají, rozlétá se u druhá strofa:
Voøe s nima Jeníèek, øehtá vraný koníèek, ach boe, ach
boe, øehtá vraný koníèek.

K srdci sahá ta písnièka! Do noh vjídí ta muzika! Není to
sousedská, není to polka, ale je to kouzelný tanec nìjaký, který
dovede si podmanit a oèarovat.
Kdy houvratì dovoral, dovoral, na svou milou zavolal, ach
boe, ach boe, na svou milou zavolal.
Dost, zastavila se najednou taneènice po tøetí sloce. Násilím musila protrhnout to kouzelné kolo, vymanit se z té èaromoci hudby a zpìvu, vzpamatovat se...
Dìluji vám vem, usmála se, jen tancujte sami, a tím mì
nejvíc potìíte, rozhlédla se kolem, zahlédla Fastra, který jí
el vstøíc, a dala se odvésti ke stolu. V patách za nimi u
se roztáèely páry mladých i starých taneèníkù. U stolu sedìli
s panem administrátorem dílský foøt Smr i starý Pavelka
z Výhledù, kupec Mráz, mydláø Hausner a vichni hned uctivì vstali a vítali paní komisarku. Chválili, jak lehce tanèí,
po pièkách jen jako pírko se vznáí, ale e toho málo uila,
celý kousek e mìla pøetanèit, ale kdyby si pøála, e staèí jen
slovíèko a Maruáci hned zas vyvolají sólo, aby se nemusila
v kole tlaèit.
Vecka ta øeè táhne kolem uí Boeny Nìmcovì naplano,
sedí sice a usmívá se, ale v dui slyí hrát houslièky a zpívat
písnièku. Ach boe, ach boe, na svou milou zavolal , jako
ozvìna táhne jí nitrem smutný hlas, a srdce se jí tøese v tìle
sladkou bolestí.
Kdy po chvíli veel Král do sálu a usedl si mezi sousedy,
ke Klikovi, Houdlovi, Taraèkovi a Frýïákovi, zamraèila
se na nìho jeho ena i pìstí zahrozila: e u pøec nìkdy nìco
jde, ty kunibale. Kdepak se tak dlouho loudá? Pøiel jsi
o mnoho. Paní komisarka mìla sólo.
Král otoèil hlavu k panskému stolu, v jeho èele paní Boena sedìla, a sotva ji poznával, jaká promìna se s ní stala.

Bledé tváøe podbarvily se jí krví, oèi planuly vnitøním árem,
na rtech jí sedìl takový zvlátní úsmìv, e Král nevìdìl, usmívá se radostí èi bolestí? Vysoké, bílé èelo její lemované záplavou temných vlasù lesklo se jako z mramoru.
Jako svatá na oltáøi, kmitla se hlavou Královou høíná mylenka, èerstva odtrhl oèi od toho obrázku a upøel je na svoji
enu.
Nebruè, Marjánko, nebruè, usmál se na ni laskavì, vytancuje se dnes, a se ti hlava zatoèí.
Jenom moc nepij, aby se ti nepletly nohy, zahrozila mui
Marjánka, kdy vidìla, jak dychtivì sáhl po dbánku, dal jí pøipít, ale pak sám se do nìho podíval tak hluboko, a vidìl dno.
Vtom se na kruchtièce ozvala hudba. Král nazdvihl hlavu,
vteøinu  dvì bystøe poslouchal, aby z pøedehry u poznal písnièku, náhle, jako by ho cosi bodlo, vyskoèil, zatleskal rukama, rozpøáhl je, vykøikl: To je baborák, pojï, Marjánko. Králová vletìla mu do náruèe, chvíli se spolu dreli za ruce, kolébali se na jednom místì do taktu, pøelapovali netrpìlivì,
hudba schválnì, jako by je chtìla rozdrádit, hrála z partesù
nìco, co se písnièce navlas podobalo a pøece písnièkou to
nebylo, u u chtìjí se páry zatoèit, ale hudba je drí, lehtá
a imrá, celým tìlem jim projídí, jako husí kùe by jim naskakovala, a kdy u se zdá, e to nelze déle vydret, vechny
instrumenty se srovnají, zaberou jasnì melodii, z hrdel vytryskne písnièka ztratila má milá sýkorku, nechtìla mi ji dát
za stotku a u se tanèí baborák, a se okna tøesou.
Jakmile se ozvala hudba, rázem pominulo podivné zasnìní paní Boeny. S místa, na kterém sedìla, mohla dobøe pøehlédnouti celý sál. Oèi její padly na Krále a jeho enu, jak se drí
spolu kolem pasu, pohupují se a jak jim planou tváøe a záøí
oèi nedoèkavou touhou i radostí. Páter Faster vidìl, kam

se dívá Nìmcová, zahledìl se také tím smìrem, a kdy spatøil Krále, usmál se ibalsky a øekl: Mnì se zdá, e to dnes
na Krále sedá.
Na Královou také, pøisvìdèil hned foøt Smr, jen se, tudleno, podívejte, jak jí to v tìle hraje, jako by jí bylo sedmnáct
let.
Boena Nìmcová nemohla tu zmìnu ani pochopit. Pøed
chvílí doma peèlivý hospodáø, váný a usedlý, starostlivá hospodynì a matka, a hle, jak se spolu toèí, výskají a zpívají;
na celý svìt zapomínají, na dìti doma i na hospodáøství,
na vecky starosti i trampoty ivota...
Ké bych i já to mohla! vzdychla si v duchu, ale oèí s nich
nemohla spustit. Krásnì tanèí Král, pochválila ho nahlas.
Teprve zaèíná, zálibnì se usmíval foøt Pavelka a pod edivým oboèím malá oèka jen jen mu hrála, iroko daleko není
tak slavného taneèníka ani taneènice, jako je Král s jeho enou, pøijdou-li do ohnì. Já je pamatuji z èasù jejich svobody,
kdy Král chodil za Marjánkou do Kodova k Beroukùm. Tenkrát se postavila na Výhledech hospoda, k první muzice pøila chasa z Klenèí i Kodova, ale pøili i Nìmci z Capartic a z
Èerné Øeky skláøi.
Èeská bude muzika, stoupl si Král pøed muzikanty, my
vám zaplatíme.
Nìmecky budete hrát, porouèel èernoøecký ustrfranc. Nu,
naè to dlouho vykládat? Poprali se, Èei vyhráli, obsadili hospodu a Král vyvádìl divy. To je nezmar èlovìk. Dobrý jako
dítì, umný jako víno, v radosti vznìtlivý jako prach, ale
v bolesti tvrdý jako suk.
Nechme mu zahrát sólo, navrhla Nìmcová, kterou zøejmì
tìil pohled na tanèícího sedláka.

Jetì ne, bránil jí Faster, necháme ho vypít jetì dbánek
piva a pak øekneme Jindøichovi, aby zahráli,Dvanácte trubaèù`, a to se Král neudrí.
Mezitím pøiel k Bartoùm pan komisaø Nìmec. Tvrdá sluba, vyadující èasto bezohlednou pøísnost, jevila se v celém
jeho zevnìjku. Vìdìl, e v tomhle kraji vichni jsou na stranì
paerákù a kryjí je vemonì. U to vìdomí odcizovalo ho
trochu sedlákùm i chalupníkùm a stavìlo se pøed nìho jak
zeï.
Èechem byl upøímným, ale také svìdomitým a horlivým
úøedníkem, který nezapomínal na svoji sluební pøísahu. To
zas bránilo lidem, aby se k nìmu chovali jinak ne uctivì
a nedùvìøivì, jako ke vem úøedníkùm. Jako hoøká slupka
obalovalo to dobré a zdravé jádro Nìmcovo a velice trápilo
jeho nìnou a citlivou paní.
I teï usedl si unavenì ke stolu a bez zájmu i pochopení hledìl na venkovskou muziku, je stávala se kadým okamikem
ohnivìjí a bouølivìjí. Divoký Klika si zatancoval první sólo
se svojí enou, u je odtanèil i Vávøík, pan komisaø se vrtìl
nepokojnì na idli, jeho oèi øíkaly: Jakpak se tohle mùe nìkomu líbit, a se koneènì obrátil na paní Boenu s otázkou:
Nepojedeme jetì?
Hned, pane komisaøi, vstal teï pan administrátor, dovolte jen malou chvíli, kývl na Jindøicha a nìco mu eptal. Pan
uèitel se usmál a u se hrnul na kruchtièku. Taneèníci rychle
se shánìli po pivì a enkýø Barto právì podával Králi jeho
dbánek èerstvì natoèený, kdy Jindøich zaklepal smyècem
na spodní desku houslièek a první tóny ozvaly se s kruchtièky.
Král se zastavil v pùli cesty. Vztyèil hlavu, jako by vìtøil, v tom
okamiku jako blesk kmitla se mu hlavou jeho písnièka, zaslechl u první takty, sólo! vykøikl s místa, na kterém stál, le-

vièkou vytáhl z kapsy u vesty støíbrný dvacetník, poloil ho
na cínový talíø na kruchtièce a u stál s dbánkem v ruce pøed
muzikanty.
Vidíte, usmál se Faster, usmívala se i Nìmcová, i starý Pavelka se Smrem, jenom pan komisaø dál vánì rozmlouval
s kupcem Mrázem a mydláøem Hausnerem. My to víme, e
paují pro vás hedvábí, sùl, tabák, ale nemùeme se jim dostat na kobylku.
Raète se mýlit, rozhodnì se mýlíte, jeil se kupec Mráz,
èlovìk malé, drobounké postavy, ale velice bystrý, opatrný
a hladký jako úhoø.
Dvanáct mi trubaèù troubilo dvanáct mì divèátek loudilo,
zazpíval náhle kovový hlas pøed muzikanty sám a sám já sem
si vybral jedino ha to mou Marjánku rozmilou.
Hudba teï jásavì vpadla, Král vypil dbánek jedním tahem,
zaloil ruku za hlavu, zavýskal a zadupal radostí, dlaní o dlaò
tøikrát udeøil, jako by z pistole vystøelil, jako by si je chtìl opráit a utøít, rozepjal náruè a jeho ena jako srna letìla k nìmu.
Objali se a jako by splynuli v jedinou bytost. Slovíèka spolu
nepromluvili, ale jediný pocit, jediná vùle, jediná závratná radost je spojovala. Král, o celou hlavu vyí ne jeho ena, pøivíral blaeností oèi, nohy v pøiléhavých, lutých koenkách hrály
pod ním podle taktu, podupával chvíli netrpìlivì na jednom
místì, jako by pùda, pod ním pálila, ramena nazdvihoval,
v bocích se prolamoval, dokud muzikanti nepøehráli jeho písnièku. Koneènì jsou hotovi a teï zabrali k tanci. Otìe povolily a lze se rozletìt. Ohromnou silou sevøel v pasu Marjánku,
vyhodil ji do výe jako pírko, chytil ji v letu a zatoèil se s ní, a
se erka kolem ní zatoèila jako vìjíø a plaménky na lojových
svíèkách na kruchtièce radostí se zatøásly.

V té chvíli vstoupilo Marjánce do srdce èisté veselí, jakého
nepocítila od svých dívèích let. Jásavá radost celou si ji podmanila. Oèi se jí blahem rozzáøily, rty nabìhly jí krví, bílé zoubky se zaleskly ve astném úsmìvu, tìlo její se vzpøímilo
a prohnulo jako prut, cípy átku a stuhy fìrtuchu vlály kolem
ní, a se staré výmìnkáøky, sedící u dveøí na soudné stolici,
pouchovaly lokty, bradou ukazovaly na tanèící pár a eptaly
závistivì: Jen se podívejte na tu Králku, zahanbí kadou mladici.
Ale vecko bylo Marjánce v té chvíli lhostejno, nikoho nevidìla, jen svého mue Václava, nikoho neslyela, ne muziku na kruchtièce. Kubíkuc Kuba tam píská klarinet, Marík tam
døe basu, Maruáci hrají na violu, flautu, na vecky nástroje
snad, ale Jindøichovy houslièky tam zpívají jako v kostele. Ano,
to je nebeská ptaèí hudba a nadpozemské blaho zmocòuje
se proto Marjánky. To nehraje klarinet, ale sedmihlásek tam
prozpìvuje, to nepíská fléta, ale kos hvízdá své májové, nejkrásnìjí trylky, to nebruèí basa, ale divoký holub doupnák
sedí v korunì staré jedle a vrká tam své holubici, slavíka drí
v ruce mládenec Jindøich a nechá ho zpívat, a srdce blahem
usedá...
Vod zemí dovede v Klenèí kadý tancovat, ale nikdo tak
bujaøe jako Král se svojí enou. Za panským stolem vstávají
páni, paní Boena první se pozdvihla, aby lépe vidìla
na tanèící nohy, vstal páter Faster, vstal pan Mráz s mydláøem
Hausnerem, vstal koneènì i pan komisaø Nìmec.
Od ostatních stolù vstávají sedláci, ode zdí odlupují se staré
babièky i svobodná dìvèátka, s otevøenou hubou stojí tu chasníci u dveøí a dívají se, jak ohnivì tanèí sedlák Král vod zemí
a nasytit se nemùe, nasytit se nemohou diváci, nasytit
se nemùe ani hudba. Pøehrála u celý kousek, vyhrála vec-

ky sloky písnièky, da capo, vykøikl uèitelský mládenec Jindøich a muziky hrají starou písnièku znova, ale rychlejím tempem. Také Král hned pøidal ohnì, zadupal, s opatkù na pièky
se postavil, taneènici nadnesl, a se mihla èervená erka
kolem ní jako ivý plamen, hle, i muzikanti podléhají kouzlu
toho spanilého tance. U nehrají z partesù, ale zpamìti, u
nesedí, ale stojí, pøes kruchtièku se vyklánìjí, oèima tanèící
pár a sluchem písnièku sledují. I jich se zmocòuje divoká radost, pot perlí se jim na èele, tváøe se nadouvají, ruce
se kmitají. Da capo, vykøikl zase Jindøich, pøitlaèil smyècem
na houslièky, pièkou nohy zataktoval, hlavou na muzikanty
kývl, a se mu vlasy na èelo svezly. Svého primariusa následují vecky instrumenty, i kdyby se strhat mìly. Jaktìivy nehrály tak divoce, ale jaktìivy nevidìly tak tancovat sólo. To
by bylo, aby nepøemohly Krále s Královou! To by bylo, aby
Král nestaèil muzikám! Pustil taneènici, po tøetí si zavýskal,
zadupal, rukama jako dítì zatleskal a po tøetí mu vletìla Marjánka do náruèí. Vítr se od nich zdvihal, a svíèky na svícnech
plápolaly, jako vøeteno se roztoèili, a nebylo mono rozeznat
taneèníka od taneènice, barvu od barvy, hlavu od hlavy, nohu
od nohy, tak spolu v tom závratném kole splynuli.
Da capo, znovu poruèil Jindøich opojen krásou hudby
i tance, ale co to? Nikdo ho neposlouchá. Maríkùm u doel
dech. Maruákùm ztuhly únavou prsty jako roubíky, teï utichla basa, teï umlkla fléta s klarinetem, ale houslièky mládence Jindøicha zpívají dál, nasytit se nemohou, také sólo teï
mají a vecku krásu i radost ivota chtìjí vyzpívat. Jindøich je
drí pod bradou, tiskne je k hrudi, aby mu nevyskoèily, hladí je
smyècem, lehtá je na krèku a houslièky samy a samy se smìjí,
výskají a zpívají, blahem se rozplývají, radostí plesají, a to

vydret nemohou. Ostrá rána se náhle ozvala, Jindøich zkøivil
bolestí tváø a houslièky onìmìly.
Praskla mu struna, nezdrel se a vykøikl Kubíkuc!
Kuba, klarinetista, který nespustil oèí s pana primariusa.To
je koda, e ta struna praskla, zastavil se Král pøed kruchtièkou, kolébal se jetì v taktu s nohy na nohu a liboval si:;,pìknì
jste nám zahráli, pìknì jsme si zatancovali. Bartoi, nalej muzikantùm pivo.
Hospoda se rozumìla chválou i obdivem.
Lidièky, vidìli jste to jaktìivi? Slyeli jste tak hrát jaktìivi? køièel starý Taraèka rozjaøenì, jako by on byl to sólo tancoval. Vichni hrdì hledìli na Krále, který skromnì vzal svùj
prázdný dbánek, jak si ho byl postavil na okno, a el si dát
natoèit nový a zaplatit muzikantùm nìkolik mázù.
Boena Nìmcová plála nadením jako pochodeò. U se nic
nedivím, e byste dui pustili kvùli tanci, usmála se astnì,
vae písnièky podmaní si kadého, vaí muzice nikdo neodolá.
Musíme pomýlet na domov, ozval se kysele pan komisaø a vstával a jeho paní hned jako by studenou sprchou polil.
Jetì chvíli, pane komisaøi, prosil Faster, aspoò a zatancují jetì koleèko, furianta a votavièku.
Ráda bych ty tance poznala, pøiznala se panièka. Pomysli
na Dorinku, podíval se na ni pøísnì mu a jeho paní jako prutem lehnutá hned vstávala a shánìla se po koíku. Muzika
i tanec, Bartoùv sál a vecko veselí v nìm rázem se propadlo
kamsi do propasti a pøed jejím duevním zrakem zjevily se jí
její dìti. Nevidìla v té chvíli své tøi zdravé hochy, Hynka, Karlíka, ani malého Jaroslávka, ale dcerka Bohdanka, jak ona
Dorince øíkala, usmívala se na ni bolestnì z bílých peøin, kva-

sící boule i èervené jizvy na krèku, bledé tváøièky kmitly se jí
pøed oèima, rázem probudila se v ní matka.
Ano, pojedeme, hned souhlasila a rychle se oblékala.
Kampak u? Kampak? pøiel se rozlouèit Král. Copak
se paní nae muzika nelíbí? pøila se optat i Králová.
Jakpak by se mi nelíbila, nutila se do øeèi Nìmcová, ta
se musí líbit kadému, ale nesmím zapomenout na domov,
na dìti.
Vdy máte doma vìrnou chùvu, Nanynku Bìlohradskou,
na tu se mùete spolehnout, tu já znám. U nás hlídá jenom
Hanýka a nebojím se.
Hanýka vae, do zlata ji zasadit, zavelebila paní komisarová a u ruku podávala. Ani si nevimla, e Faster odbìhl
ke kruchtièce a muzikanti e u slézají a stavìjí se do øady.
Jak pokroèila ke dveøím, ozvala se za ní hudba a vzápìtí
nato i písnièka:
Na rozlouèení, mý potìení, postavím pod okny máj.
Pan komisaø se zamraèil a jeho paní hned se zastavila
a øekla prosebnì: Ale ne, to ne! A nás nevyprovázejí. Její
hlas vak zanikl jako kapka v moøi, jenom pan administrátor
zaslechl tu prosbu, ale usmál se jidásky, pokrèil rameny
a øekl: Ta pocta vám patøí, nelze jim to zapovídat.
Ptáèek neseje, zpívá vesele: má milá, nevdávej se! Esli ty
se vdá, na mì nepoèká, huvidí  voidí se! slyí za sebou
paní Boena; ledový mrazivý dech temné noci ji ovanul, zachvìla se a nikdo nespatøil, jak jí teï horké slzy vytryskly bolestí z oèí... To ta písnièka nevìdomky ji tak bolestnì ranila...
Panskyj pacholku, puè mi pistolku, já si dám jednu ranku,
aby vìdìli falený lidi, e sem mìl divèi v zámku, muziky dohrávají pøed Bartoovic hospodou jetì, kdy u sáòky skøípají po snìhu a rolnièky vesele zvoní po silnici od Klenèí

k Týnu, hrajou u zase na kruchtièce dokola, ovem samy bez
pana mládence Jindøicha, ten se teï toèí v kole, nic
se nemraèí, ale spokojenì se usmívá, hodiny utíkají jako voda,
veselí stoupá, páter Faster u odeel, netøeba se na nikoho
ohlíet, radost se stává bezuzdnou, závratnou, spící vánì
se probouzejí a nikdo víc nevzpomíná na sáòky ujídìjící smutnou Horou pøes Drainov a rejkovický kopec k Domalicùm.
Unavený a vyèerpaný pan komisaø Nìmec sedí v nich
a podøimuje, ale jeho paní krèí se v rohu jako v pasti polapený ptáèek, srdce pod teplým koíkem bije jí nepokojnì a duí
pøevalují se silné dojmy, které dnes proila... Slyí znovu Fastra
nadenì kázat, putuje k Postøekovu pøes dva vrchy, pøed oèima pøeletí jí tøi králové paující sùl, u vejdù sedí za stolem,
vzpomíná na Èeskou Skalici, Ratiboøice a Staré bìlidlo a celý
ten drahý kraj, kde vyrostla a proila astné dìtství svoje.
Mluvit se jí chce, nitro dokoøán otevøít, ulevit si i Domove!
povzdychla si Boena, sklonila hlavu a sevøela rty, aby nezatkala hlasitì. Srdce se jí sevøelo steskem i bolestí. Pocítila
v té tmavé noci náhle, e její mládí vlastnì u minulo, pøedèasnì a nenávratnì a bez radosti. Jenom dìtství stálo pøed
ní a usmívalo se na ni jako hvìzdièka na tmavém nebi.
A jak bude dál? ozvala se jí v hlavì mylenka. Ptáèek neseje, zpívá vesele, má milá, nevdávej se! Esli ty se vdá,
na mì nepoèká, huvidí, voidí se, ozvala se jí v srdci písnièka.
Do èerné tmy ujídìjí sáòky, s rejkovického kopce dolù letí
jako ipka, a jim koník nestaèí, koený návojník vpøedu napíná se jako struna, ale koèí drí pevnì oprati, aby nesjeli
s vyjetých kolejí...

Èerné mìsto, ponoøené v hlubokou tmu, vyvalilo
se koneènì pøed nimi.
Za kláterem, v domì U pozamentýrù, svítilo do tmy ozáøené okno.
Dìti, moje dìti! zaeptala paní Boena Nìmcová, a sotva
se sáòky zastavily, vyskoèila z nich prunì a letìla k tomu
osvìtlenému oknu jako ke své spáse...
Kluci i nemocná Bohdanka spali, jenom Nanynka sedìla
u olejové lampy a doèítala si pohádky.
Hlásný na vìi dìkanského kostela a ponùcka po mìstì vyvolávala jedenáctou hodinu.
Jdìte si lehnout, Nanynko, zùstanu u dìtí sama a do rána,
vlídnì se ozvala.paní komisarová, odkládajíc koíek i teplý
vlòák, kterým si halila ruce i nohy.
Víc nepromluvila. Ale vytáhla ze stolku èistý arch papíru,
usedla ke stoleèku, napsala v jeho èelo Domácí nemoc
a pak se její ruka rozbìhla po papíøe, písmeno po písmenu,
øádka po øádce rostly, jako kdy je rozmìøí a rozsází...
X.
Asi za týden po Tøech králích ráno vyel z nemanické fary
faráø imon Rejek, zahnul vlevo k malcgrubnu, a kdy
se dostal na erární silnici v Haselbachu, zamíøil po ní
ke Klenèí. Vìdìl, e si zachází. Pøes Starou Hu a Sádek
nadeel by si dobrou hodinu, kdyby kolem záøilo léto nebo
alespoò podzim. Teï se tam plazí lesem pìina hladká jako
sklo, odvaují se vak na ni vkroèit jen lesáci a paeráci. Na té
by si mohl dnes lehce zlomit ruku nebo nohu a jakpak by
se do Klenèí dostal? A on tam musí, protoe pod burnusem
v náprsní kapse má sloenou presentaci na klenckou faru
a jde se dnes na ni podívat. Strádal byl øadu let slepý a slepý

hospodáø  ádný hospodáø. Hospodaøili kaplani Faster
s Vondroukem a vichni vìdìli jak! indelové støechy
na stájích jsou u jako z perníku, omítka opadalá, take zdivo
svítí nahým tìlem. Ba sama farní budova by zasluhovala nový
kabát. Strádal nemohl vidìt, jak obraz sv. Martina nad vchodem do fary pelichá, a patronátní úøad trhanovský se také
s opravami nevnucoval.
Ten hoøký oøíek èeká na nového faráøe, a má-li ho rozkousnout, nutno se do nìho pustit hned. Sepsat potøebné opravy,
promluvit s trhanovským architektem, aby jejich neodkladnost
uznal, získat si pana dùchodního, pak se poklonit panu direktorovi a pøednésti pokornou prosbu, to vecko naò èeká jetì pøed instalací. Na tìstí má èasu dost. Hùø by bylo, kdyby
se o svém jmenování dozvìdìl a pøed samým stìhováním.
Ale dva mìsíce to jistì potrvá, ne hrabìcí presentaci potvrdí
vysoké gubernium v Praze a pan biskup v Budìjovicích. Pak
ho teprve pozve konsistoø k pøísaze, pojede tam tak asi poèátkem bøezna, to u by se mohlo s opravami zaèít, a jak
se zaène, hned se do Klenèí postìhuje, aby je osobnì øídil,
aby se práce nekonaly jen tak halabala, jak je to na panském
zvykem...
Ale co Faster? vyskoèila mu náhle v hlavì otázka, a se jí
lekl jako straidla a zastavil se. Sundal s hlavy vydrovku, utøel
si pot a oddychl si. Minul u øadu Zieglerových brusíren, èernoøecká hu dýmala kousek cesty od silnice, potkával sánì
i vozy zakryté peèlivì plachtami, dvì øady mechem zarostlých jeøábù lemovaly tvrdì ujetou silnici a za nimi èernal se jako
zeï hustý les. Hejna kvíèal popolétala pøed ním se stromu
na strom, èerné vrány i naloutlí strnadi poskakovali v kolejích

a vítali konì radostnì jako své ivitele, ale toho veho si Rejek nevímal.
Ano, co øekne Faster? Jak ho pøijme? optal se znovu sama
sebe a u ho ta starost neopoutìla. Od Èerné Øeky
k Pavlovì hospodì stoupá silnice, tam se prokoue tvrdými
skalami haltravskými, pøevalí se do Èech a bìí dolù
ke Klenèí jako se støechy. Do kopce kráèí teï Rejek tìce
oddychuje. Tváøe mu zbrunátnìly a kapky potu rosily mu èelo.
Faster je horká hlava a nebojácný èlovìk.
O pouti slyel na vlastní ui, jak se chytil se samým direktorem. Já, já sám se o to postarám, abyste se na naem panství nikde a nikdy nestal faráøem, slyí Rejek køièet direktora, vidí ho nafouklého jako krocana, vidí ho hrozit pìstí Fastrovi, vecko to vidí, jako by to dnes bylo. Chudák Strádal snad
mìl z toho smrt a pan administrátor, co si nadrobil, má. Nemùe nikoho vinit, ne sama sebe. Ano, tak to Fastrovi øekne, kdyby chtìl køièet a mluvit o nespravedlnosti a køivdì, je
se mu dìje. On, Rejek, za to nemùe. Mohl chodit do kasina,
sedat s direktorem i hrabìtem, ale poslouchat a mlèet. Nestrkat nos, do èeho mu nic není, nehasit, co ho nepálí. On j e
knìz pro vecky, pro Èechy i Nìmce, dnes sedí na èeské,
zítra mùe pøijít na nìmeckou faru a není radno rozlít si ocet
s nikým, nebo nevíme, koho a kdy budem potøebovat.
Ostrý vìtøík jako bøitva ovanul náhle rozpáleného Rejka.
A safra, u jsem na kopci, to mi to uteklo, vzpamatoval
se a rychle zapínal knoflíky svého burnusu, i límec si vyhrnul
a èepici do èela vtiskl. Tady to vdycky protahuje jako
v komínu. Jen co budu mít Výhledy za patama.
Pøed hospodou u Pavla vypøáhali asi dva sedláèkové
z Klenèí konì. Právì sem vytáhli formany. Oba zachuchlaní,
èepice na uích, konì celí ojínìní pospíchali, aby u z té Si-

berie se dostali, a ani se faráøe nevimli, snad ho nepoznali,
nebo mìl také vlnìný ál omotaný kolem krku, take melcový kolárek nebylo vidìt. Teprve kdy konì obrátili ke Klenèí
a spatøili kus cesty pøed sebou po rovince vykraèovat èernou,
vysokou a ramenatou postavu, ukázal na ni Král bièem, jak
ho v ruce drel, a optal se: Martine, nejde to tamhle pan faráø Rejek z Nemanic?
Klika se chvíli díval, i oèi si zastínil rukou naditou ve velké
rukavici s palcem a øekl po chvíli: Mohl by to být on. Takový
krok má. Oba sedláci pamatovali se naò jetì z tìch dob,
kdy faráøoval v Trhanovì a býval v Klenèí èastým hostem nejen o poutích a visitacích, ale i u Johánesù v kasinì. Vìdìlo
se o nìm, e je to tichý èlovìk, pøísný knìz a slavný piják, který se nikdy neopije, kdyby tøeba tøi dni v hospodì sedìl a sud
piva vypil. Jediný èlovìk v celém okolí se mu v tom vyrovnal,
a to byl sedlák Václav z Postøekova, který vydrel pít celý týden a neopil se.
Jde asi do Trhanova, myslí si Král a nespoutí oèí s èerné
postavy, je se zøetelnì odráela na bìlostném snìhu. Rejek minul u myslivnu, minul i novou hospodu postavenou tìsnì u myslivny, teï má zahnout na cestu vpravo k Chodovu
a Trhanovu.
Jde k nám do Klenèí, obrátil se Klika od svých koní dozadu na Krále, který u také vidìl, e knìz míøí dál ke Stoupì
a ke Bøezí. To není s dobrým, myslí si Král, v tom nìco vìzí,
pro nic a za nic by do Klenèí neel, a zmocòuje se ho nepokoj.
Konì se klidnì klátili s kopce dolù, váh s rozporkami nesli
pøipjatý pod chomouty, postraòky zavázané na poøibetnicích,
uzdy povolené a lezli jako raci.

Pobídni, Martine, a nám neuteèe, a vidíme, kam zajde,
ozval se Král a sám také svému páru pøitáhl otìe a vykroèil
bystøeji. Vidìli po chvíli, jak Rejek drí se silnice, nenadeel
si chalupami, jak se rozhlíí vpravo vlevo a jak koneènì zahýbá do fary.
Pøed Johánesovic hospodou u na nì kýval podomek Matou. Belán ze Zdanova i Korejci z Bøezí, plné vozy ivce, stáli
tam a èekali na zápøeku. Nechtìli patrnì nikoho jiného ne
svoje známé, Kliku a Krále, znali nejenom oba sedláky, ale
znali i jejich spolehlivé konì, které by vydøeli vùz i s nákladem tøeba na vì, kdyby to musilo být. Oba sousedé znova
pøitáhli k oji svoje koníky, dali se do øeèi s formany a brzy zapomnìli na Rejka i faru. Odpoledne øezal si Král øezanku
do zásoby, míchal ji s otavou a pøipravoval krmení, aby mohla Hanýka sama spravit dobytek, kdyby musil jet do Mnichova
anebo Horova Týna s extrapotou, kdy pøiel za ním
do øezárny pan administrátor Faster. Nesl v ruce Kvìty, první
èíslo nového roèníku, a hned zaèal smutnì Tak, Králi, u vám
to ètení dlouho nosit nebudu.
Proèpak ne? Stalo se nìco? zdvihl sedlák hlavu od øezací
stolice, do které nakládal vrstvu jeèné slámy, aby mu otava
lépe lezla pod nù. Ta návtìva Rejkova kmitla se mu teï
opìt hlavou.
Do Klenèí je ustanoven nový faráø.
Jak je to moné? Vdy tu hrabì jetì ani nebyl! Byl
i nebyl. Dal Melicharovi plnou moc a podepsal slepì, co mu
pøedloili. To my tak nenecháme, rozpaloval se Král, taková køivda se nesmí stát.
U se stala, bolestnì se usmál Faster, a ani deset Králù
to nenapraví.

Na to bychom se podívali. Pùjdeme k hrabìti, a kdy to
nepomùe, pùjdem a k panu biskupu do Budìjovic. K panu
hrabìti? A kam? Nìkam na Moravu? Do Brna? Do Znojma?
Nebo a do Uher? Pan hrabì se ení, ten má v hlavì nìco
jiného ne Fastra a faru v Klenèí. A do Budìjovic? To puste
z hlavy! mávl rukou beznadìjnì pan administrátor a hoøkost
zaplavila mu rázem dui. Opustil ho vechen vynucený klid,
neovládl se více, ale jeho prudká povaha propukla bezuzdnì a divoce.
Králi, pozdvihl ruku se zaatou pìstí a zahrozil proti prkennému pìøení smìrem k Trhanovu, za víc to vecko nestojí,
ne to naloit do té stoce tady, pøilápnout to a rozøezat
na nudle. Odrodilci to jsou, Nìmci, je porodila èeská matka.
Vichni ti Melicharovì, Renpurtí, Sádlové, Vorlíèkové, Bílkové, Eisenhutové i s Johánesem, vichni jsou zrádci naeho národa, pijavice tohohle kraje, panské stvùry, kteøí na vá
úèet se obohacují, jedí maso a vám házejí kosti pod stùl, pijí
víno a vám èepují slivky, klidí zrno a vám nechávají plevy. Nafukují se, roztahují a porouèejí, vecko se jim klaní a pøed nimi
se tøese, protoe se jich kadý bojí. Vzepøete se vy, anebo
Klika, a uvidíte, e vám postmistr Vorlíèek, anebo jak se píe
Worlitscheck, nedopøeje ani jedinou jízdu do Mnichova, pan
Johánes ani jedinou zápøeku, pan Melichar vás nenechá
nahrabat ani ko stlaní v lese, oebraèí vás, nebudete-li leet
pøed nimi na bøie. Já jsem mìl tu odvahu zvednout pøed nimi
hlavu, øíci otevøenì pravdu, nebojácnì a do oèí, a proto  Králi
proto musím z Klenèí. To není vinen Rejek, ale já, já sám jsem
to vinen, já jsem nosil noviny, pùjèoval knihy, hádal
se s direktorem, odporoval v kasinì hrabìti, psal se mídem
èeské hry, stýkám se s paní komisarovou, mluvím vude

a pøed kadým èesky, kadému vykám a neonikám, já
jsem,flátenec, jak se mi smìjí i s Vondroukem u Johánesù,
já jsem,frajgajst a, jakobín, já bych jim to mohl v Klenèí vecko obrátit vzhùru nohama, a proto musím pryè, pryè z Klenèí,
pryè z patronátu, a kdyby mohli, pryè se svìta by mì odklidili. Prudce, a se zadýchal, chrlil ze sebe Faster své obaloby, hrozby i bolesti. Uraené právo i zlost kladly mu je
na jazyk a Král by ho byl poslouchal a do rána. Znal Fastra
dobøe, ale tak bezohledného, tak rozèileného nespatøil
a neslyel ho dosud nikdy.
My vás odtud nepustíme, vykøikl sedlák, také u nakaený
tou prudkostí.
Mlète, Králi, proboha vás prosím, mlète a nechte se mì vymluvit, vpadl mu znovu do øeèi Faster, nebo se zalknu. Pøed
vámi mohu otevøít své srdce i svá ústa dokoøán. Vím, e mì
máte upøímnì rád. Jinde by se mi kodolibì vysmáli a v sobì
tu køivdu strávit nemohu. Vy nesmíte pro mì ani prstem hnout,
nesnesl bych mylenku, e jste si kvùli mnì pohnìvali kohokoli a e se vám a vaim rodinám kvùli mnì mstí. Já, já sám
 buil se Faster do prsou  se s nimi vyrovnám. Nad tímhle
krajem visí u dvì stì let èerný mrak. Nepomstìná smrt Kozinova, polapaná svoboda, zhanobené právo a spravedlnost,
ukradené lesy, luka i pole  to vecko volá o pomstu.
Na západì zvedá se u vichr a táhne Evropou. Konstituce,
pokrok, svoboda ozývá se nad hlavami národù a mou starostí je, aby tohle nové uèení doletìlo a sem, a k nám
do naich hor. Vy sami nic nezmùete, jako jste nezmohli
v selské rebelii pøed dvìma sty lety. Ale národ se zdvihne 
rozumíte  celý národ a my tady s ním a potom uvidíme, ermoval Faster rukama a celý se rozhoøel.
Velebný pane, ké by to Pán Bùh dal! sepjal sedlák ruce.

Dá, Králi, dá, jakoe se Faster jmenuji. Dìjiny nás uèí, e
nikdy køivda nezùstala nepomstìna, høích nepotrestán, bezpráví neodèinìno. Na Chodsku spáchaný høích volá jetì dnes
do nebe o pomstu. Já sám hodím sem planoucí pochodeò
vzpoury, a ne vy, anebo Klika, anebo Taraèka, ale vichni 
rozumíte  vichni jako jeden mu vstanete, setøesete staleté
okovy a pozdvihnete hlavu. V celém národì probudí se skryté
síly, které v nìm a dosud døímají, zakøiknutá, podupaná
a ubíjená poli tická svoboda naeho lidu procitne, zpøeráí
pouta a smete vecky tyrany i tyránky. Zdvihne se, zdvihne
starý èeský lev! Jako prorok stál tu mladý knìz, ruce zvedal
k pùvalovému stropu, plnému pavuèin a prachu, z oèí mu srel oheò svatého nadení a tváø planula horoucím zápalem.
A kdy u to zaène? chvìl se nedoèkavostí sedlák a krev
v jeho ilách poèínala se vaøit, a budeme mít zas svého krále
v Praze na Hradèanech? Vrátí se nám nae øeè do úøadù,
do kol, do farních matrik, na radnici, na potu a vude tam,
kde na ni dnes plivají, odkud ji vyhazují?
Vrátí! Slavnì se vrátí, ba u se vracet zaèíná. Vy na podzim
pole zoráte, osejete, zrno vzklíèí i pod snìhem, roste na jaøe,
v létì je ponete, vymlátíte, do mlýna odnesete, celý rok to
trvá, ne z nìho jíte chléb. Svoboda národa, jeho jazyk a práva,
jeho slavná minulost, jeho utrpení a pokoøení  to vecko
se stává zrnem, které pilné ruce rozsévaly a rozsévají
po èeských vlastech. V tomhle zapadlém koutì stojím jako
rozsévaè já, Bùh nám sem loni u poslal paní Boenu Nìmcovou, uèitelský mládenec Jindøich, komediant míd
s Kristýnkou, knihy, èasopisy a noviny, to vecko nám pomáhá, take na hyjtách u vás, v hospodì u Bartoù o zábavách,
o svatbách a køtech klíèí to svaté símì, roste, zelená se,
a nepøijde-li náhlá pohroma, vymetá se a uzraje brzy. Ale nut-

no stále pùdu kypøit, plevel nièit, úrodu opatrovat, a nedej Boe
 kdyby metající u obilí kroupy rozbily anebo sveené
do stodol poár znièil, ani pak nezoufat, ale znova trpìlivì
pracovat. Doèkáme se ní, kdy ne vy, tedy vae dìti. Nae
zrní v téhle zemi u neztrouchniví, neshnije, nae setba nepøestane, padne-li jeden rozsévaè, dva stoupnou si na jeho
místo, zmizí-li jeden oráè s pole, dva vyjedou s pluhy na rodnou
dìdinu.
Ale vy nás nesmíte opustit, vybuchl Král prosebnì. Neopustím, pøíteli, dojat i potìen sliboval Faster, dobrý pùl roku
tu s vámi jetì pobudu a pak se odstìhuji do Domalic
k bratru. Kdyby mì i jinam nutili, vzepru se a neposlechnu.
Neznají jetì fastrovskou krev! znovu tak zaatou pìstí zahrozil.
V øezárnì u se íralo, dvakrát u sem pøila selka podívat
se, co tu tak dlouho dnes Král dìlá, neslyela vzdychat stolici
klekaèku, neslyela øezací nù chrupat slámu a otavu, neslyela ustit, jako kdy prí, drobnou øezanku, ale slyela Fastra kázat, køièet jako na kazatelnì a dvakrát se odplíila
do teplé svìtnice ke kolovratu. Ale kdy se teï zjevil
ve dveøích policajt Kodrda s rozkazem, e má Král veho
nechat a jít hned na radnici, mìstský rychtáø e pro nìho vzkazuje, u chtìla øíci: Jdi, Honzo, do øezárny a vyøiï mu to sám,
ale napadlo ji, co kdyby stráník se zastavil u kùlny, poslouchal, zaslechl Fastra kázat a nìco nìkde vyzvonil? Hned
sama vstala, sama vzkázala, e mu pøijde, jen co se obleèe,
a la do øezárny po tøetí. Sedlák u vyprovázel pana administrátora, slyeli také vrznout dvíøka, a jak spatøili selku, optal
se jí pøísnì Král: Marjánko, kdopak to od nás odcházel?

Policajt Kodrda pøiel se vzkazem, e má jít hned
na radnici. Sám rychtáø pro tebe posílá.
A co mi chce? mrzutì se optal sedlák.
Jsi pøece pøísedícím v radì, etrnì mu pøipomenula selka, a mnì se nesluí, abych se ptala a míchala do vaich záleitostí. Smáli by se mi, jako se smìjou postøekovské rychtáøce, e kdy se u nich v nedìli sejde obecní rada, ona e
u kamen rukama vaøí knedlíky, ale jazykem u stolu øídí celou
radu.
A dobøe ji øídí, usmál se Faster u zase napohled ve své
míøe, protoe je moudøejí ne celý rychtáø. Tuhle se tam pohádali zadní Mikulá s pøedním. Pøihnali se pøed rychtáøe, aby
je rozsoudil. Tak mluv, povídá pøednosta a ukázal
na pøedního. Ten vyloil celý spor, rychtáø poslouchá, a kdy
skonèil, zakýval hlavou a øekl: Má pravdu, teï mluv ty, poruèil zadnímu a zase poslouchá, a kdy skonèil zadní, zakýval zase moudøe hlavou a øekl: Má pravdu.
Tu se ozvala od kamen rychtáøka: Ale mui, jakpak to soudí? Copak mohou mít oba pravdu? Rychtáø se zamyslil, zakýval po tøetí hlavou a pronesl: Ví, eno, ty má taky pravdu.
Vichni se zasmáli a Faster u se louèil. Mìl ten zpùsob,
e vdycky na rozlouèenou nìco veselého propovìdìl, byl-li
v dobré náladì a byl-li s návtìvou spokojen.
Poèkejte, velebný pane, zaprosil Král, jenom co shodím
zástìru a natáhnu si boty, pùjdu s vámi, abych vás jetì drobet uil, a zmizel v síni.
Tak tak, volá za ním Faster, aby se nesmáli klenckým mìanùm, e chodí v døevácích na radnici a rychtáø e se pozná
podle bot.

No, zkusíme pro tu mìanskou èest, povzdychla si Marjánka, která ze slunosti zùstala u knìze, ne se mu vrátí, aè
jsme se  jak slyím od starých  o ni nedrali. Ba vnutili nám
ji a draze prodali.
To závist, sousedko, to vecko závist, usmíval se Faster,
ve kterém hrála veselím kadá ilka a který, jak se stává,
z jedné krajnosti upadl do druhé, závidí vám, e smíte nosit
osaté kabáty s píalovými rukávy. Lomikar by mìl z vás dnes
radost, celá mìstská rada u rukuje dnes v kabátech
a cylindrech o Boím tìle, císaøských narozeninách, hrabìcích mích a jiných parádách.
I to se zmìní, ozval se na prahu sedlák, který zaslechl poslední kousavou poznámku Fastrovu.
To se u nezmìní, odporoval mu cestou k radnici klidnì
pan administrátor, vás nìkolik sousedù to nepøedìlá, vy budete nosit dál erku, dokud budete síti len a chovat ovce. Ale
myslíte, e cajchmachøi, majolikáøi, cechmistøi, tuchmistøi, mistøi a tovaryi rozsekají své soukenné pantalony a koupí si
pratìnky? Jejich eny e rozpáøou a rozstøihají krinoliny
a jupky a koupí si místo èepcù pleny na hlavu, koichy
a koíky s poltáøíèkem? To byste musil vyhodit do povìtøí
kdyòskou fabriku, která ty líbivé hadøíèky vyrábí. Móda, to
také takový upír, který dáví Chodsko. Stiskl Královi ruku a s
hlavou vztyèenou odcházel k faøe. Král se za ním chvíli díval.
Pøece jen by nás nemìl opoutìt, pomyslil si ivì a stesk
mu zalil nitro. Povzdychl si a zahnul se silnice k radnici. Tam
øádil nadlesní Winkler, a se okna tøásla, klel a nadával, div
radnice od tìch hromù a bleskù nechytla. U za dveømi ho
slyel Král volat: A kùi, celou srnèí kùi i parùky povìsí
na foøtamt na kliku zrovna , aby se nám ti hnojaøi vedle mohli smát. Za nos nás vodí od té chvíle, co jsme tu nasolili tomu

dragounovi pìtadvacet za zajíèka. Nae pytláky známe. lapali jsme jim na paty tak dlouho, a jim zala chu na zvìøinu.
Pekelník podnes nosí ránu brokù pod kùí. Tohle tropí jiný tchoø.
Ale dostaneme-li ho..., nedoøekl nadlesní, jenom vousy najeil a krásnì øezanou dubovkou k oknu zahrozil.
A kdo by se odváil , chtìl se optat rychtáø a hostinský
Johánes.
Kdo? skoèil mu do øeèi Winkler, vojáci. Nikdo jiný ne vojáci, ba snad i enská nebo divèe nìkterá jim pomáhá. Nali
jsme koneènì stopu, obalují si v lese nohy hadrem, ale mùj
pes el po stopì, moje fena nala místo, kde srnce vyvrhli,
tam ztratili anebo si odvázali hadry, ulapanou cestou li dál
u v botách a tam ztratila Diana vítr. Do Klenèí li s masem,
do Trhanova s kùí. Bojí se ji prodat, aby se neprozradili.
Co by dìlali s tolika masem?
Co? Snìdli je! U Bendùv koøalnì, abyste vìdìli, u se mi
to doneslo, tam si je v peci pekou i vaøí. Proto jsem pøiel
pìky a pùjdete se mnou hned, ne nìco zvìtøí, tu boudu tam
pøevrátíme nohama vzhùru, a najdu-li tam jenom zajeèí chlup,
podívá se rytmistr, jak mu zahraju.
Pùjdeme, proè bychom neli, svoloval hned pan Johánes.
Král mlèel, mrzelo ho, e právì pro nìho si poslali.
Za Harlasovic stodolou krèil se v tu chvíli foøt Smr z Dílù a za
hrukou v Koláøovic sadì stál starý Pavelka. Oba necítili zimy.
Tak je rozpalovala zlost, e hledìli jako ostøíi, aby se od Bendù
zadem nedostala ani blecha do polí. Z ulièky u kostela vyli
dva mysliveètí mládenci a pøidali se k panu nadlesnímu, který s mìstským právem míøil k Bendùm. Pekaø a koøaleèník
Hernauf v Klenèí dlouho jetì neil. Teprve nedávno koupil
pekárnu od Bendy, otevøel si i koøalnu, odebíral koøalku
z trhanovské palovny, pekl vojenský chléb a rozváel ho a

do Klatov. Ten pøijal hosty neobyèejnì vlídnì, rozsvítil hned
lucernu a doprovázel vzácnou návtìvu celým domem.
Do pece jim posvítil, popel z kamen vyáral, vecko pøed
nimi otevøel, do sklepa je zavedl, na pùdu s nimi vylezl, spoustu
èerných vábù vyplaili, myi pøed nimi uskakovaly do dìr,
pekaø se duoval, e vidí zajíce a srnce, jenom kdy jede
do lesa pro døíví, vojáci e u nìho jedí jen slané rohlíky, bandury, housky a pijí kmínku nebo samoitnou, to e má a dost,
aby se páni podívali, a zavedl je do krámu. Tam na pultu
v proutìných koích loutlo se peèivo, po oknech èervenal
se chléb, na oknì v ètverhranných i okrouhlých lahvích, velkých
i malých, ohnivì svítily rosolky a koøalky, bílé jako voda
i barevné, èervené jako krev i zelené jako tráva. Sklenìné odlívky i plechové pùlejdlíky, pinavé, otluèené stály na prkénku
pøed oknem a u zdi na nízkém kantnýøi leelo asi pìt soudkù.
Z kadého trèela døevìná pípa a nad ní mìl soudek jako
na èele napsáno køidou nìjaké klikyháky neèitelné. Protivná
smìs vùnì èerstvého peèiva i zápachu lihovin, plísnì a píny
naplòovala krámek. Nadlesní Winkler nabral si té smìsi dvakrát tøikrát plný nos, rozhlédl se krámkem, zaklel a u míøil
ke dveøím, nad nimi klátil se dùkladný zvonec, aby
s nepoøízenou odeel i s celou komisí.
Kdy doel a k tìm soudkùm, náhle se zastavil, zase tak
popotáhl nosem, odplivl si, ukázal nohou v dùkladné juchtovici na sudy a optal se: Co máte v tìch sudech?
Koøalku, co bych tam jiného mìl? Z nich ji stáèím do lahví
a z lahví nalévám do sklenièek.
Hm, zabruèel Winkler, zaklepal holí na krajní sud, a zazvonil. Zdá se, e je prázdný.
Hnedle ho vytoèím. Ale pár ejdlíkù rumu v nìm jetì bude.
Natoète mi tamprli.

Koøaleèník sáhl kamsi pod pult, vytáhl èistou, pìknì brouenou sklenièku a sahal po láhvi.
Natoète mi pøímo ze soudku.
To bych pøelil, usmál se pekaø, pípa je velkého vrtání, takový náprstek na ni nestaèí.
A co máte v tom posledním? ukázal hùlkou nadlesní na sud
u samé zdi.
V tom? V tom není nic. Ten je prázdný. Zítra ho naloí forman Bene a odveze do Prahy. Byla v nìm praská koøalka
od Halánkù, vykládal koøaleèník ledabylo, obrátil se k oknu
a stavìl láhev i s kalíkem na prkénko.
Ó, ten není prázdný, vykøikl Winkler, a jak
se Hernaufprudce obrátil, vidìl, e jej drí nadlesní obìma
rukama a pozdvihuje ho.
Ano, ano, pøehlíd jsem se. Koøalka je v nìm, itná koøalka
z Trhanova. Právì dnes jsem ho narazil.
Ne se mohl koøaleèník vzpamatovat, u sáhl Winkler
na pípu, otoèil kohoutek v ní, a hle, ze sudu ani neukáplo. Jako
slídícího psa, kdy udeøí na stopu, nic neudrí, aby po ní neel, tak nadlesní bez dalího slova popadl za pípu, ví silou ji
vytrhl, ale s ní vyletìlo i dno a za ním vypadla srnèí plec, pìknì jalovcem a chvojí proloená. Král se lekl, také rychtáø Johánes zbledl, policajt Kodrda vykøikl: A sakra!, ale Winkler
se zasmál radostnì jako malé dítì, kdy najde ztracenou hraèku, a zvolal:
Ten soudek u Bene neodveze, ale tebe, ty lumpe, odvedeme do Kouta jetì dnes.
Jak se to tam dostalo? sepjal ruce pekaø a koktal: Já,
pánové, o nièem nevím, já myslil, e je tam koøalka, jak jsem
øekl, itná koøalka, ano, samoitná.

Vdy ty si vzpomene, v zámku ti pomohou. Svate ho,
obrátil se k mládencùm, a ty seeò nìkde nìjaký tratar, poruèil Kodrdovi.
Ten stojí pod kùlnou, hlásil hned stráník.
Pekaø prosil jenom, aby se smìl obout a obléci si nìjaký
teplý kabát. Obojí mu musila pøinést uplakaná ena a pak si
dal svázat ruce øemenem dozadu jako beránek. Soudek vynesli, naloili, nadlesní vytáhl z kapsy malou trubièku, dvakrát
na ni zatroubil; pøibìhli Pavelka se Smrem a nyní celý prùvod hrnul se okolo kostela po kopeèku dolù k radnici.
Venku u vládla tmoucí tma. Na vìi pomalu odbíjely hodiny
estou, sem tam jetì vrzla páka pumpy, jak vojáci jetì napájeli nakrmené i poklizené u konì,
chalupy zaboøené do závìjù dívaly se osvìtlenými okny pøekvapenì a ustraenì do èerné tmy, jinak nikde ani my
se nehnula. Lidé veèeøeli a pomalu se chystali na veèerní
pøástky a hyjty.
Tichým mìstem ozvaly se náhle tøepetavé zvuky vojenské
polnice. Trubaè stál pøed radnicí a otáèeje se tøikrát po sobì
troubil na tøi strany signál K raportu. V malé chvíli u dupaly
kroky, cvrnkaly ostruhy a ik dragounù stál pøed radnicí napjatì oèekávaje, co jim bude asi pan rytmistr v tak pozdní
chvíli chtít. Zahnali je vechny do pøízemní svìtnice v radnici
napravo, kde se scházela ke schùzím mìstská rada, a odtud
je odvádìl kaprál po pìti do prvního patra, kde úøadoval jindy mìstský listovní a tajemník Bílek, ale kde dnes sedìli
za stolem rytmistr, nadlesní, rychtáø a pøísedící radní. Pøed
Winklerem leela míra, vojáci musili se zout hned u dveøí,
kadý vzít do ruky svùj pár dùkladných jízdeckých bot, obrátit
je podrákami vzhùru a podret pìknì u svìtla, aby si pan
nadlesní mohl podevy pohodlnì prohlédnout. lo to dost rych-

le, døevìné schody radnice ustaviènì dunìly pod tìkými kroky
dragounù, oba foøti, Pavelka i Smr, bdìli, aby se vojáci cestou nepotkávali, poddùstojníci se eleznou pøísností øadili znovu do iku prohlédnuté u vojáky, venku si jich nikdo nevímal, nebo nebylo to ádnou vzácností; vojáci stáli pøed radnicí kadou chvíli, vyplácel se jim tam old, vydával komisárek,
udìlovaly se rozkazy, støídala se strá, a tak se ani pes u nich
nezastavil, kdy se rojili na úzkém prostoru mezi Bílkovým
a radním domem.
Dragoun Salcman, hlásil kaprál, kdy pøistoupil ke stolu
zavalitý voják a Winkler zabodl doò hned oèi jako dvì dýky.
Ale dragoun ten pohled vydrel, ani brvou nehnul, jenom nìmì
nastrkoval pár èistì vyletìných bot, z jich holinek vyèuhovala koená ouka a íøil se nepøíjemný zápach.
Ale pan nadlesní v té chvíli na niè nedbal, nic necítil, nièeho
se netítil. Popadl pravou botu, podrel ji tìsnì u svìtla a mìøil
i prohlíel ji tak dùkladnì, jako by ji chtìl koupit, i nù
se støenkami z jeleních parohù vytáhl z kapsy, pozornì sekrábal s podevu stopy hnoje a písku, zase botu v rukách obracel, k lampì ji pøistrkoval i odtahoval, a koneènì zakroutil
hlavou, zlostnì ji hodil na zem a optal se rytmistra, nemìl-li
tento voják dnes nebo vèera u evce boty.
Zavolej sem naeho evce, rozkázal hned rytmistr kaprálovi. Pøibìhl malý, drobný vojáèek, který nemìl konì, vozil
se na voze s bednami, je vojáky doprovázely, ale zato celé
kadronì, rozloené na zimním kvartýru v Klenèí, Postøekovì, Drainovì a Chodovì, pøibíjel a pøiíval pøítipky, aby jí
neteklo do bot. Salutoval pøed rytmistrem, natáhl se jako struna a èekal.
Tys vèera opravoval tuhle dragounovi Salcmanovi boty,
pøísnì spustil rytmistr.

Nespravoval; on má nové boty, dostal je ze skladitì, ne
jsme sem jeli.
Taks mu je spravoval dnes.
Také ne.
On to øekl. Tak lhal.
Vezmi tuhle botu a prohlédni ji.
Vojenský vec otáèel ji v rukou hezkou chvíli, pak ji klidnì
postavil na zem a èekal.
Cos na té botì vidìl?
Nic.
Na té botì byl pøibit pìti høebíky pøítipek a zase utren.
Já ho nepøibíjel ani netrhal.
Ptám se tì, byl-li tam pøibit, èili nic?
To nelze øíct, protoe celý podeev je okrábaný. Mìl
jsem dostat botu do ruky døív, ne ji nìkdo okrábal. Nadlesní Winkler potichu zaklel. Rytmistr komandoval odstoupit, vec
zasalutoval a rychle vyel.
Celá prohlídka skonèila bezvýslednì, ale Salcmana si páni
pøece podreli. Stál u dveøí klidnì, lhostejnì, i kdy oba mysliveètí mládenci s pukami na rameni pøedvedli nakonec koøaleèníka Hernaufa.
Zná ho? zavolal si rytmistr vojáka ke stolu. Poslunì hlásím, znám, srazil paty hned Salcman. Tak je dobøe. Povìz
pravdu, tím si polehèí. Copak ti dal za toho srnce?
ádného srnce jsem mu neprodal.
Nezapírej! Hernauf øekl, es mu ho vèera v noci pøinesl, my
jsme ho tam nali.
Tak Hernauf le.
Rytmistr vyletìl do výky, div hlavou strop neprorazil, a zaøval:
Ty le. Vecko víme. Scházíte se v koøalnì, peèete si tam
zajíce a zvìøinu. Nezapírej!

Já tam nechodím. Já koøalku nepiju, stál dragoun jako
z kamene vytesán a nehnul ani brvou.
Mluvte, Hernaufe, ozval se teï Winkler po dobrém, my
víme, e tenhle srnec není první, ale jistì je poslední. Kde jste
ho koupil?
Jak je Bùh nade mnou, ozval se pekaø a pot se mu zaleskl na èele, mluvím svatou pravdu, já jsem toho èlovìka neznal.
I ty lumpe! neovládl se nadlesní, tohle øíci mnì a do oèí?
Prosím, pane óbrfoøt, ten èlovìk pøiel v noci a mnoho mì
prosil, abych to maso koupil. Ptal jsem se ho, odkud je a jak
se jmenuje? On jenom nìco zabruèel a tuze pospíchal. Já mìl
v peci chléb, taky jsem mìl málo èasu, dal jsem mu zlatku
ajnù a on, jak pøiel, tak zase jako duch se ztratil.
Ty ho zná! Mluv, kdo to byl? dotíral naò nadlesní, uetøí
si bití, nezdruj nás.
Já nejsem voják. Mì nikdo nesmí bít. Mì mùete zavøít,
pokutovat, ale tlouct mì nesmíte.
My se tì budeme ptát! uklíbl se potichu starý Pavelka,
který i se Smrem pøili se ohøát do soudní sínì a stáli spolu
u kamen.
Bit bude a jako ito, kdy nepoví, zahrozil Winkler, jen
a tì v zámku vezmou do parády muketýøi, ti tì nauèí zpívat,
nejen mluvit.
Nechtìjte, abych mluvil, usmál se náhle Hernauf ïábelsky,
budu-li musit mluvit, zapotí se mnoho vaich lidí. Co jsem
v Klenèí, kupuji zvìøinu a posílám ji do Prahy, i do Plznì. Kupuji i døíví do pece, i obilí, ito na chléb, penici na rohlíky. Neptejte se, od koho a zaè kupuji.
Winkler zbledl a oba foøti u kamen nepokojnì pøelápli
s nohy na nohu. Tudleno, øeknìme, klove se ven pinavé prá-

dlo, eptal Smr do ucha Pavelkovi, s tím by se nemìlo hýbat.
Sedlák Král, sedící na konci stolu, poèal støíhat uima. ukalo se leccos o tom, jak bídné platy mají trhanovtí úøedníci,
jak etøí hrabì Rudolf, ale jak ho zato atí a pomáhají si, jak
mohou, a nejvíc direktor, ten e má spletky i se idy, dobytek
e jim prodává i od nich kupuje, ale nikdo se neodváil po tom
pátrat, strkat prsty do toho ohnì, aby se nespálil.
Také po Královi ohlédl se Winkler nejdøíve a rázem zchladl.
Dobøe; dìlejte, jak rozumíte, poèal hned zase Hernaufovi
vykat, nám do toho dál nic není. Vykonali jsme jen svou povinnost a to ostatní je vìcí justiciára v Koutì, ke kterému vás
hned teï odvedou.
Já mám konì. Naøiïte, aby mì odvezli, nebo naøiïte, aby
mi rozvázali ruce a dali do ruky hùl. Cesta je kluzká.
Tak vás tam odvezou, vstal Winkler a s ním celá vyetøovací komise. Vichni pocítili, e je bolí hlava a v kanceláøi e
je vzduch horí ne v chlívì.
Kdy se tu zouvá a obouvá pùl kadrony vojákù, huboval
policajt, sotvae mu páni pøed odchodem naøídili, aby otevøel
okna a dùkladnì provìtral, tak to tu nemùe vonìt jako
v apatyce.
Vichni zamíøili k Johánesùm, kde stál zabavený soudek zvìøiny a kde se u pekl v troubì celý srnèí høbet. Nadlesní ji vycenil na pìt zlatých a za ten peníz ji koupil rychtáø hned na radnici,
nebo od oka odhadl, e si v soudku hoví alespoò tøi srnci.
Jediný Král nemíchal se dál mezi pány a pospíchal
k domovu. Mìl plnou hlavu nìmèiny a veho, co slyel a vidìl.
Kdepak tak dlouho chodí? pøivítali ho hyjtáci hned
ve dveøích, copak se to dìlo na radnici, e jste k tomu potøebovali vojáky?

U ho vezou, zastavil se Král na prahu a zvedl ruku do výe,
aby mlèeli a poslouchali. Pravidelný dupot koòského páru
a cinkot rolnièek zapadl temnì a do svìtnice.
Koho a kam?
Benduc koøaleèníka do kriminálu v Koutì a Winkler hrozí,
e to pøijde a do Klatov ke krajskému soudu, rozpovídal
se Král.
Tak se napøed naveèeø, svìtím to na kamnech u od esti
hodin, bruèela selka, vylévajíc na mísu kyselou polévku
a sypajíc na slamìné kolo brambory.
Mohl jsem jíst zvìøinu, zasmál se Král, kdybych se byl drel pánù. No, tyhle koroptve, motykou støílené, mi chutnají lépe,
protoe jsou moje a nejsou kradené.
Celá muská hyjta u Králù jednomyslnì usoudila, e se tomu
Nìmci Hernaufovi nezkøiví ani vlásku na hlavì, e se z toho
vytáhne jako lika ze elez, protoe má pány v hrsti. Musil by
si k nìmu do chládku sednout pan správèí s panem obroèním, pan dùchodní s písaøem, vichni hajní, ba moná i foøti.
Jenom pan Winkler ne, ozval se vánì Král.
Ten jediný ne, svìdèili hned vichni, ten má èisté ruce.
Nadìlá se lidem dost dobrodiní, ale od nikoho nic, ani co by
za nehet vlezlo, nevezme. Takových kdyby bylo!
Ale také nic nemá, rozkøikl se Klika zlostnì, podívejte
se na pana direktora, na pana správce a na vecky ty pány
i paòáky, jak si jezdí, vylapují, z kopýtek vyhazují, a chudák
Winkler jen se tluèe po tìch lesích v koíku, o holi, lituje konì
víc ne sebe.
Hrabì ho má rád, vánì se ozval Taraèka, vidìl jsem to
na své vlastní oèi, jak mu pochvalnì klepal na rameno.
To mu v kapse nepøibude, vedl si svou Klika, hlupák je
Winkler, e se døe a spoøí, lesy drancuje, zvìø støeí a prodává,

aby mohl hrabì rozhazovat. A to dìlá jako Melichar, napøed
a pokropí sebe, a zbude-li nìco, pokropíme i hrabìte.
Sedláci hádali dobøe. Asi po týdnu vrátil se Hernauf z Kouta,
kde zaplatil asi dvacet ajnù pokuty, a vojáci dostali rozkaz,
aby se z Klenèí stìhovali. Odjeli ráno do Køenové u Staòkov
a odtamtud pøijeli po poledni do Klenèí noví dragouni, kteøí
se tam u muziky porvali a za trest musili si také vymìnit místo.
Dragouna Salcmana od té chvíle nikdo v Klenèí ani okem
nespatøil, nikomu se po nìm nestýskalo, nikdo na nìho nevzpomínal. A pøece nìkdo! Klikovic Martínkovi zapadl tak hluboko do srdéèka, e naò dlouho zapomenouti nemohl. Zanechal mu po sobì milou památku prkenný budník v døevìném
títu nad vojenskou matalí a v nìm dva páry pìkných vlaovèích holubù, jaké choval v Klenèí jenom pan Johánes. Pod
labem pak udìlal Salcman Martínkovi králièí kotec, pøivlékl
do nìho bøezí samici, edivou jako zajíc, která asi po týdnu
vrhla osm malých králíèat holých a slepých, malých jako myi,
ukázal mu je, ale pak mu vyloil nìmecko-èeskou, zbrusu
novou øeèí, e se nesmí na nì podívat, a po osmi dnech, a
sami u polezou z mìkkého, teplého pelíku. Výklady své
provázel kletbami a hrozbami, ermoval Martínkovi rukou
kolem hlavy, a pochopil, jak je to pøísný zákaz, a poslouchal
dragouna líp ne vlastního otce. Do ohnì by byl pro nìho skoèil, a kdyby ho byli kolem lámali, nebyl by povìdìl, kde má
jejich voják schovaný drát na zajeèí i srnèí oka, ani e umí
meèet jako rdouený zajíc, plakat jako zabìhlý kolouch, e
dovede i liku obelstít, kunu i tchoøe do elez chytit. Miloval
dragouna Salcmana, uèil se od nìho, nápodobil ho, ba umiòoval si, e se dá jednou na vojnu k dragounùm, aby se mìl
tak dobøe jako tichý a mírný Nìmec, dragoun Salcman. Tì-

lem i duí byl mu Martínek oddán a bìel ochotnì a nadenì
tam, kam se ani voják neodváil. Za bílého dne letìl k lesu,
øezal tam kudlièkou bøezové proutí na koata, otýpku jich pro
jméno nesl pod paí, ale proslídil vechen podrost na okraji
lesù, kde rostlo oøeí, olí, jíví, øeábí a jiné køoví, jeho kùru
i vìtvièky hlodali v zimì nejen zajíci, ale i srnci, a vìrnì povìdìl Salcmanovi, co vidìl, nael i slyel...
Nic není tak vnímavého ani plodného jako mladá due lidská. Semínko, které do ní zapadne a ujme se, samo potom
roste, zapoutí koøeny a nìkdy se u ani vytrhnout nedá,
i kdyby je èlovìk rval sebevíc. Jakpak by tedy mohl Martínek
zapomenout, e petrelový koøen cítí zajíc ze vech vùní nejradìji, a ukrojí-li se ho jen kousek, e pøivábí zajíce do oka
jistìji ne náruè sena a pytel ovsa. Hrstka penice e staèí
na celé hejno koroptví i baantí. Který holub zapadl jednou
do Martínkova budníku, u mu zùstal vìren a do smrti, protoe celý budník byl vymazán hlinou, smíchanou s fenyklem, a té
vùni fenyklové e ádný holub neodolá. Kdy letos o vánocích
nemohli sedláci lovit, protoe na rybnících leel led jako povor silný, a starý Klika u se chystal jít pro rybu do Trhanova,
kde se jich prohánìlo v sádkách a haltýøích na kopy, nabídl
se voják, e se pokusí v jejich rybníce chytit nìjakého kapra.
Sedlák poslal s ním synka, aby mu ukázal rybník na díøe.
Prosekali do ledu okenici, chvilku poèkali, pobíhali po rybníku
sem tam, pak vytáhl Salcman z kapsy malou døevìnou katulku, plnou nìjaké naloutlé masti, potøel chlapci ruce a poruèil
mu, aby je strèil do vody. Netrvalo to ani pìt minut a kapøi u
ukali Martínkovi do prstù, div e mu je neukousli. Dva se mu
podaøilo popadnout za ábra a vyhodit na led, a co mu jich
uklouzlo! Kdy to doma vyprávìl, kroutil otec hlavou a koupil
od vojáka tu kouzelnou mast.

Ale po druhé ji nekupujte, smál se Salcman, strkaje dvacetník do váèku, ale a na jaøe sem pøiletí rackové, chyte si
jednoho nebo dva. Kadý racek má pod-krkem sádlo a to je
v té krabièce. To i starý Klika otvíral oèi a nastavoval ui,
nebo jaktìiv nìco podobného neslyel. Jakpak teprve Martínek nemìl poslouchat a pamatovat si takové dùleité pokyny pro ivot.
Ale na vecko na svìtì se zapomene, zvlátì kdy svìtem
vládne tak veselý patron, jako je pan masopust. I Martínkovi
vykouøil se z jeaté hlavy stesk po dragounu Salcmanovi, nevzpomnìl si na nìho, ani kdy krmil králíky, ani kdy házel
holubùm viku, s novým vojákem u se tak nespøátelil, naopak,
vyèíhal ho, jak krade jejich koním oves i seno a svoje odnáí
Bendùm. Tím rázem upadl do jeho nemilosti, nebo sedlák
Klika popadl vojenský pytel ovsa, vysypal si ho do své truhly,
na maøtal povìsil zámek jako baèkoru velký a voják
se neodváil ani pípnout, nebo vìdìl, e se hospodáø nelekne ani èerta, nato dragouna.
Ba rychle se zapomnìlo i na tak velkou novinu, jaká
se rozletìla mìsteèkem, e se stal faráøem v Klenèí nemanický Rejek a pan administrátor Faster e si musí utøít
suchou hubu, aè si na faru dìlal zuby a myslil, e mu ji nemùe nikdo pøebrat. Tato novinka íøila se od Johánesù, vyprávìl ji vude kaplan Vondrouek, který nového faráøe po Klenèí
vodil, na potì s ním byl, na radnici, ve kole i potom
k domovu ho vyprovázel, a na Výhledy ho dovedl a tam jetì za ním rukou kýval a nìkolikrát Tak na shledanou!
Na brzkou shledanou! zavolal. Vidìl i slyel to myslivec Pavelka, který stál pøitisknut ke smrku na pokraji lesa a rozumìl
kadému slovu. Litoval Fastra, nebo havì znovu pocítil, jak
to sám tìce nesl, kdy mu pøed mnoha lety takøka od huby

utrhli myslivnu, která mu patøila; jak musil dál mládencovat
a co mu vyvádìla tenkrát jeho Rézinka, za kterou u asi pìt
let chodil do èernoøecké myslivny. Ono to kaplanování také
omrzí a lepí by bylo, kdyby si u mohl Faster vzít za hospodyni
uèitelovic Lénu a usadit se ve faráøských pokojích. Pøál by jim
to obìma ze srdce, protoe si to zasluhují pro svoji dobrotu...
Tak Fastra vichni politovali, i na Leninku dívali
se soustrastnì, ale pak se jim i to vykouøilo z hlavy a na faru
si nikdo nevzpomnìl. Jetì dnes se øíká na Chodsku: Pøísloví praví: muzika  pùl zdraví! Muzika a zpìv celý zdraví 
a to je to pravý! Kdo by tedy myslil na starost a alost, kdy
masopust rozdává veselí a radost!
Èas nestojí, ale utíká. Ne se nadìjeme, máme Popelec
na krku a pùst. Jaro se otevøe, práce polní zaènou,
po Provodní nedìli a tak asi k Boímu tìlu mono si jetì
zatancovat, ale jakmile odkvete obilí, zaènou veèer pobonosti
za úrodu zemskou a sbohem muziky a do posvícení.
Svoje nì teï mají muzikanti a ve ních nutno se pøièinit.
V nedìli se hraje v hospodì, ale vedního dne odpoledne
se chodí hrát po dvorech. Chodí v Klenèí Maruáci
s houslièkami, violou a klarinetem, chodí po Postøekovì dudák Matìjdl s houdkem Kubernácem. Pøijdou brzy po obìdì,
posadí se za stùl a spustí. Kolovraty hned se stìhují ke zdi,
první si zatancuje sedlák se selkou, vyskakují do výky, aby
se povedlo obilí a len, a ne pøetanèí, u se trousí chasa. Tancují bosi, nebo hovìzí kùe je drahá, ale lidská nic nestojí.
Sem tam si, pravda, nìjaký neika zadøe tøísku, ale tu mu
selka u okna vyrýpne jehlou a nohy se toèí vesele dál. Nìkdy
se chlapci pratí pøes kapsu, polou pro koøalku, dají pít
i muzikantùm a rozpoutá se bezuzdné veselí. Trvalo by tøeba

do rána, kdyby nemìl hospodáø rozum, neøekl v írání: Dost
pro dnes, zítra je zase den. Vezme chlební troinku a jde
nabrat muzikantùm vrchovatou ita. Vysype jim je do pytle, ti
podìkují, strkají se k domovu a zítra stìhují se k sousedu.
Vynechají jen toho, kde mají smutek, odkud vynesli mrtvého
a kde od té smutné chvíle neuplynul dosud plný rok. Èíslo
po èíslu tak obejdou, a si vyhrajou na celý rok chleba. Pak
se pustí do Zálesí mezi skláøe i sedláky. Znají u svá místa,
vybírají tam len a koudel, celý týden zùstanou v jedné vsi a tak
dovedou rozdovádìt Nìmce i Nìmkynì, e i staøí dìdkové
skáèou, jodlujou a vyvádìjí jako chasníci.
Tanèí-li velcí, jakpak by netanèily dìti? Ne pro kolu, ale pro
ivot se uèíme. Proto kantor Eisenhut jako jiná léta i letos urèil, e pøítí nedìli bude u Bartoù dìtská muzika, kadý chlapec aby pøinesl esták a kadá ákynì tøi groe pro muzikanty a na útratu.
Uèitelský mládenec Jindøich kroutil sice hlavou, ale Faster
jen pokrèil rameny a øekl nìjak trpce: Mnì u je to lhostejno.
Myslíval jsem si, e to musím zlomit, ale vìøte si nebo nevìøte, pravdu má paní komisarka, kdy øíká, e pro tanec
na Chodsku obìtují vecko, èasto i zdraví, ba i ivot. Vidíte,
jak u dìti se jen jen tøesou, slyí-li o tanci. Bez tance nelze si
tu myslit ádnou zábavu, ádné veselí, ádnou svatbu, ba ani
 funus. Umøe-li svobodný chlapec nebo divèe, vede muzika
druby a drouky rovnou od hrobu do hospody. Jako pohané
tanèí nad mohylou, ale pomozte si! Jetì kdybych zde zùstal,
pokusili bychom se spolu o leccos, ale já odejdu, za nic zde
nezùstanu.
Jindøich chvíli pøelapoval ve zøejmých rozpacích, ale náhle
se zamraèil, zajel si rukou do vlasù a skoro zlostnì vybuchl.
A co tím dokáete? Nic, ne e zde zùstane Vondrouek

s celou svojí kolou, e bude dál dávat nìmecké hodiny mìanským synkùm, nejen tìm, co pùjdou na klatovské gymnasium, ale i tìm, kteøí zde zùstanou a obec jednou povedou.
Okrádá mì o sobotáles.
Vím, e jsem starí, ba nejstarí kaplan na patronátì, Vondrouek to také ví, a nehnu-li se, e poletí on jako mladí kaplan napøed za administrátora do Nemanic a pak na místo toho,
kdo dostane nemanickou faru. Poèítá, e ji dostanu já a on
e se sem vrátí. Ale pøepoèítá se. Já do Nìmec nepùjdu,
o faru v Nemanicích si nezaádám, ale zde, pøíteli, zde také
nezùstanu.
Tak se Vondrouek nepøepoèítá, zasmál se Jindøich.
Ovem, to mi nenapadlo, zamyslil se Faster, vrátí se, urèitì se vrátí na mé místo. Ale a! Ne, ani za tu cenu zde nezùstanu. Cítím, e jsem otráven, odstrèen a pokoøen. Nechci
a nemohu se stýkat dál ani s Worlitschkem, ani s panem Johánesem, ani s ranhojièem Schmiedem, kteøí u dnes se dívají
na mì posmìnì, pøes rameno a sliv e mi nestrouhají mrkvièku.
To pøejde, to se za krátký èas zmìní. Ètete pøece noviny.
Slovanstvo vstává, Praha se hýbe. Pan Havlíèek v Èeské
vèele a v ihadle u øee do tìch odrodilcù, a z nich chlupy
lítají. Slyel jste paní komisarovou, jak nadenì nám tiskla
ruce a volala:, Ji se ta nae lípa zelená, ji stojí v plném kvìtu!
Rozmyslím si to, mám na to èasu nejménì dva mìsíce,
øekl koneènì Faster a u se staral zas jako døív o dìti a jejich
zábavu. Pøece nesmíme pøipustit, aby to bylo zas samé trdlování. Dìti musejí nìco zazpívat, sborem i sólovì, také pøednesou básnièky, které jste je nauèil. I jen se nestyïte
a pochlubte se. Tanec omezíme na nejmení míru, a jak za-

zvoní klekání, musí být konec. Nièím se nedáme pohnout, ani
pøemluvit; ne aby se to protáhlo jako loni a pøes devìt naveèer.
To se nestane, øeknu muzikantùm a ti sami vstanou
a odejdou.
Tak, to bude nejkratí, poliboval si Faster a odcházel
ze koly spokojen.
V nedìli po obìdì vecky dìti z obou tøíd sváteènì ustrojené scházely se ve kole. Celá kapela Maruákù u tu stála,
oba uèitelé øadili dìti na chodbách nahoøe i dole, v jednu hodinu nezvánìli u na vìi, muzika spustila a vedla dìti pìknì
v prùvodu do kostela na poehnání. Nestála sice ta pobonost ani za òupec tabáku, protoe dìti místo na litanie
a modlení myslily na tanec a muziku, ale starý zvyk musil být
zachován. Kaplan Vondrouek také dnes poehnání neprotahoval, ani deset minut to netrvalo a u zase pøed kostelem
stáli muzikanti a èekali, a mládenec Jindøich zexecíruje své
tìkavé svìøence.
Koneènì objevil se s prvním párem ve dveøích, Maruák
hned trhl hlavou, øízný pochod se ozval a táhlo se k Bartoùm.
Po celém námìstí stály venku pøed domem astné matky
i zvìdavé sousedky, ukazovaly si v øadách své dìti a trousily
se v patách za nimi do hospody. Kadá nesla v koíèku kus
buchty, pár jablíèek nebo hruek a v srdci celou záplavu mateøské lásky, radosti i pýchy. Vecko se dálo tak jako u pravé
muziky. Maruáci sedìli na kruchtièce, Barto v bílé zástìøe
naléval ve výèepu do sklenièek cukrovou vodu, matky sedìly
na lavici pøibité ke zdi kolem celého sálu, dìvèátka se pøed
nimi natøásala, chlapci se opièili po velkých, brali je k tanci
a nosili jim pøipíjet.

Jediný Tomáek Smolíkovic drel se matèiných sukní
a nesmìle se rozhlíel sálem.
Jdi, Tomáku, jdi a vezmi si k tanci tuhle Královic Hanýku, nutila ho matka a strèila mu takøka dìvèátko do rukou.
Nevím, co z toho naeho chlapce bude, postìovala si
Smolíková Králové, roste jako z vody, chasník se u po malu
z nìho dìlá, poøád ho do té koly posíláme, aè u tam dávno
nepatøí, máme jen jeho, chtìli bychom pøece, aby se mìl
k svìtu, a ono nám z nìho roste èím dál tím vìtí nemehlo.
Jen se nestarejte, sousedko, tìila ji hned Králová, jen
a to na nìho sedne, rozváe potom, a vás to tøeba bude
mrzet.
Obì matky zahledìly se astné na své dìti a musily
se smát, jak Hanýka drela Tomáka, jako by sama byla
chasník; a toèila s ním, a hekal a funìl. Nesmíte se poøád
toèit, také musíte chvilku rýdovat, pouèovala Králová svoji
dcerku, kdy se párek k ní pøitoèil, a ta hned poslunì poèala podupávat brzy vpravo, brzy vlevo, a si Tomáek oddychl.
Maruáci to nabrali od podlahy. Hanýka se déle neudrela,
dupla si nokou a u se zas toèila jako vøeteno a Smolík pøi ní
tìce, jako by mìl nohy svázané, pot se z nìho jen lil
a otevøenými ústy lapal dech jako kapr na blátì. Já u nemohu, vzdychal v kole. Hanýka hned polevila, pevnì ho drela v rukou, aby se nesvalil, rýdovala s ním pomalouèku
a eptala mu Pøece mì nepostaví v kole a neuteèe ode
mne, hanbáøi! e se nestydí, nevydret pøetancovat kousek
a do konce! To jsi muský? Já bych mohla tancovat celý den.
Na tìstí Maruák zaklepal smyècem na spodní desku
houslí, asi po tøech taktech hudba pøestala hrát a dìti tanèit.
Polomrtvý potácel se Smolík k matce, která mu hned strkala
do dlanì gro a naøizovala: Jdi, kup tam sklenici té cukrové

vody a pøines Hanýce napít. Jako oveèka el Tomáek poslunì a vecko to vykonal, jak mu matka naøídila. Potøebuje
nìkoho, kdo by ho strkal, stýskala si znovu Smolíková, nedej Pán Bùh, aby mìl upadnout jednou do patných rukou.
Vdy ho máte na oèích, usmála se Králová; a nedáte mu
ublíit. Dobrák je a u asi dobrým zùstane. A vyroste, vak
on si u prolape cestièku k svému ivotnímu tìstí. Tamhle
Klikovic Martínek by mu mohl dát pùl svého ohnì a mìli by
oba dost, ukázala bradou, aby to nebylo nápadné, na chlapce,
který stál pøed muzikanty s èepicí furiantsky k uchu nasazenou, ruce v kapsách, a smìle se rozhlíel sálem, jako by mu
ta hospoda i s muzikou patøila. Kolem nìho u se stavìli
chlapci z druhé tøídy i z nedìlní koly, pøiel uèitelský mládenec Jindøich, stoupl si pøed nì jako komandant pøed vojáky,
vichni rázem ztichli, vichni, i Klikovic Martínek, musili sundat èepice, pak zvedl pan uèitel ruku ke stropu, a jak s ní pohnul, ozvalo se rázem:
Kde domov mùj  kde domov mùj?
Prostá píseò Tylova zaznìla tehdy po prvé v Klenèí, a kdy
ji chlapci dozpívali, utíraly si selky oèi a nevìdìly vlastnì proè.
Tak jim ta písnièka zapadla do srdcí, e u na ni nemohly zapomenout, znìla jim v uích a nepovolily doma, dokud se jí
od dìtí nenauèily...
Jak se chlapci rozbìhli, hned zase. se ozvala muzika, a tu
si Martínek pospíil. Jako ètyøi se hrnul rovnou k Hanýce, kývl
na ni zdaleka jako dospìlý chasník a Hanýka u k nìmu letìla celá havá, jako by to byl magnet.
Teï se podívejte, jak Hanýka tancuje, rýpla Smolíková loktem Královou, která se stále jetì dívala za panem Jindøichem
a myslila si na tu písnièku, která dovedla tak zatøást èlovìkem. Otoèila tedy hlavu a oèi její v kole hledaly Hanýku. Na-

ly ji v Martínkovì náruèí. Toèila se s oèkama blaenì pøivøenýma, po pièkách se vznáela sotva se podlahy dotýkajíc.
Tìm to sluí, co? kysele se optala Smolíková. Králová
zrovna zazáøila. Je celá po otci. Staví se k tanci právì tak
jako on, pomyslila si v duchu, ale nahlas øekla lhostejnì: No,
sluí jim to, pravda, ale sluelo jí to s Tomákem lépe, protoe je vìtí ne Martínek.
Taky je ná Tomáek hodnìjí chlapec, ten Klikùv se potatil,
roste z nìho rváè, naeho nemùe cítit, ubliuje mu vude,
ná se mu vyhýbá a bojí se ho. Já mít divèi, nesmìla by s ním
kamarádit.
Jsou to jetì dìti, usmála se Králová.
Ono se øekne dìti, ale roste to s nimi. Takový ohníèek se má
udupat hned v zárodku, ne vylehne v plameny. Øeknu to rovnou, byla bych astná, kdyby ty nae dìti se jednou za sebe
dostaly. ijeme v sousedství, Hanýka je divèe jako jiskra, je
pro Tomáka jako stvoøená.
Ale, sousedko, zvánìla Marjánka, kdo by na to u teï
myslil? Bùh ví, co na nì èeká!
Vím, vím, kývala hlavou Smolíková a povzdychla si, co
komu souzeno, nebude odlouzeno! Ale èasto a ráda na to
myslím.
Obì matky se odmlèely a zahledìly se v zamylení na své
astné, vesele a bezstarostnì tanèící dìti...
XI.
Johánesovic hospodì v Klenèí nastávali slavní dnové
a dùstojnì se na nì chystala. enkýø a dosavadní rychtáø
mìstský také øeznièil. Výsek masa ovem nemìl; co porazil,
vecko se musilo sníst v jeho hospodì. Obyèejnì zabíjel jen
vepøe, skopce a telátka, hovìzí maso pak kupoval u øezníka

Kohouta. Toliko masopust èinil výjimku z tohoto pravidla, nebo v této radostné dobì odváil se Johánes porazit i vola
nebo krávu a nic se nebál, e se mu maso nerozejde. Nesnìdli je pouze formani, ale stavìly se zde i svatby, jak ly
z kostela, a do tøí i do ètyø hodin jedly, hrály a zpívaly, ne
se vydaly na svatební obìd k enichovi a nevìstì. Také mìstské cechy scházely se zde. I kdy nemìly právì svùj jórtoch,
svùj bál musily mít u Johánesù.
Letos vak chystal se pan Johánes po èase zas jednou
ke vzácné slavnosti. Rozhodl se, e se podìkuje z mìstského
rychtáøství. Pøekáel mu ten úøad v jeho ivnosti, pøináel mu
víc kody ne uitku, nadìlal mu darmo mnoho nepøátel, sedláci táhli se víc k Bartoùm ne k nìmu, a nebýt koòských zápøeek, jistì by o jeho hospodu ani nezavadili. Faster sem
také nevkroèí, kdy zrovna nemusí. On právì rozrýpal celou
obec. Mìané køièí, aby se vecko vedlo po èesku, páni zase
po nìmecku, a naè je mu toho tøeba? On jako moudrý obchodník musí býti na vecky strany hezký, poslouit Èechùm
jako Nìmcùm, nesmí být proti pánùm ani kmánùm... Takové
úvahy ho tedy pohnuly, e rychtáøství sloil a v Klenèí se proto
chystala veliká slavnost: obnova mìstského úøadu. Dopoledne se to odbude na radnici a v kostele, ale v poledne
se pøihrne celé mìstské právo nové i staré  k Johánesùm
na obìd, a tu se musí jeho hospoda nechat vidìt.
Podomek Matou u od rána odklízel sníh pøed domem, zametal zbytky sena i ovsa, jak je natrousili formani, kdy nevypøáhli, ale jenom se zastavili pøed hospodou vosrovat, nasypat toti koním do døevìných, pøenosných lábkù
na zkøíených nohách ovsa, sena, pak napojit a se zápøekou v èele hned jeti dál k Pavlovi, rovnal v podevratí zásobní
kola, prkna, klanice, oplíny, rozvory a nápravy, chystal v konírnì

èisté stání pro panské konì z Kouta i Trhanova, co pøivezou
zítra vrchnostenské úøedníky. Chromý Matou by to vecko
sám ani nesvedl, kdyby mu nepomáhali oba pacholci, kteøí
dnes nejeli na zápøeku, ale poøádali pod velikou projídìcí
kùlnou sanì i vozy, aby sem mohly zajet koèáry, honili slepice
a husy, aby hned zase vecko nezaneøádily, plaili holuby
a zavírali je do budníkù, z pivního sklepa, který stál proti hospodì a táhl se a pod radnici, vyvalovali prázdné sudy
a rovnali je u zdi hezky na oèi, aby si páni vimli, co panského piva se zde vypije.
Uvnitø pak od boího rána kleèely dìveèky na kolenou a drhly
podlahy. Napøed v panském pokoji, kde se scházelo kasino,
potom ve formance a naposled musily dùkladnì vydrbat
i pøedsíò a schoditì, aèkoli obojí bylo kamenné a voda mrzla na schodech døív jetì, ne ji myèky mohly utøít a vydímat.
Pan Johánes nepovolil, èistotou musil dnes záøit Gasthaus
zum schwarzen Adler, jak mìla hospoda napsáno zlatem
na èerné tabuli visící nade vraty. Sám s vyhrnutými rukávy a v
bílé zástìøe vládl v øeznické dílnì za kuchyní, kde mu pomáhala stateèná jeho paní nabíjet jitrnice i jelítka, kterými proslul
pan Johánes daleko iroko, zejména v sousední zemi bavorské, míchat sekanou peèeni, také takovou lahùdku, které zase
Èei dávali pøednost, pøipravovat ovar se køenem, øízky, kotelety, maso na kuláe a bifteky, aby vecko zítra.bylo po ruce
a mohlo se panstvu poslouit vím, naè si jen vzpomenou.
V nedìli èasnì ráno u kany za kostelem zrovna proti Motlùm vypálil obecní kováø pìt ran z hmodýøù a hned vzápìtí
ozvala se u radnice hudba a jetì za tmy prola mìsteèkem.
Ale tohoto ranního budíèku nebylo ani tøeba, nebo Klenèáci
u dávno byli vzhùru. Klikovic Martínek, Pálusuc Kuba, Sva-

touc Jirka vyskakovali pøed muzikou, jako by jim vyhrávala,
a kdyby Hanýka nemusila dnes pomáhat tátovi v maøtali nosit
vodu, kartáèovat telátka, míchat øezanku, aby se mohl vèas
nasnídat, obléci a jít na radnici, jistì by také stála pøed vraty,
natøásala se podle taktu, ba dost moná, e by se za tou øíznou muzikou i rozbìhla... Musí vak mít rozum a pomoci
i mámì, která vaøí snídani, oblíká Marjánku a krmí Pepku.
Kdopak by pustil slepice, nakrmil husy, vysypal vepøùm
do koryt brambory s kalením, kdyby to neudìlala Hanýka?
Jenom v letu chytá jednotlivé tóny hudby, které k ní vítr zanáí,
a pøeje si, aby u radìji pøestali vytrubovat a nedìlali jí marnì
tìké srdce...
Kdy se k osmé hodinì úplnì rozednilo, pohasly hvìzdy
a jasnì modrá obloha, èistá, jako by ji vymaloval, klenula
se nad Klenèím. Za Trhanovem vstávalo ospalé slunce, ale
v jeho záøi u se koupalo temeno Haltravu. V jasném, èistém
vzduchu ostøe se rýsovaly proti nebi zasnìené vrcholky smrkù i jedlí, take se mohly poèítat. Pak si popøála tu ranní lázeò
kostelní vì, její cibulovitá, èervenì natøená báò u dávno
v té zimì stála holá, bez snìhového èepce jako nahá, a proto
teï celá rudì zaplála jako oheò. Pod ní se krèily støechy chalup a stodol, vecky pìknì pod snìhovou peøinou a lemovány
kolem dokola ledovými rampouchy jako støíbrným tøepením.
A oèi pøecházely, jak se rozjiskøil úbìlový sníh kolem leící,
jak chrupal a vrzal pod nohama èetných chodcù, spìchajících
na ranní, radostnì vzruených i slavnostnì naladìných. Ale
málokterý veel do kostela, vichni se tlaèili v ohromném chumáèi jako vèely pøi rojeni pøed pekaøem a èekali, a muzika
pøivede starou mìstskou radu.
Pan Johánes ve velké parádì kroutil se v té chvíli jetì doma
pøed zrcadlem. Jeho paní utøela si peèlivì ruce do veliké zá-

stìry, pak vzala èernou, hedvábnou pùlku, uvázala ji svému
milému mui kolem krku, pøehrnula pøes ni snìhobílý límec,
do kapsy osatého kabátu zastrèila mu kvìtovaný, rovnì hedvábný kapesník, jeho cípek povytáhla, aby zvìdavì vykukoval právì na tom místì, kde se osy rozdìlují, jemným kartáèem ohladila chlupatý, kastorový cylindr, z obírné almary vytáhla panìlku se støíbrným knoflíkem, vtiskla, ji muovi
do ruky, prohlédla si ho od hlavy a k patì, obela ho dokola
jako svìtce na oltáøi, a záøíc spokojeností, prohlásila sebevìdomì: Takového purkmistra u Klenèí nebude mít ani za tisíc
let. Kdybys se vidìl zezadu, Johánes, jak ti to sluí! To ti ten
pernikáø Kladívko, kterého dnes budou instalovati, ani vody
podat nemùe. Vdy je suchý a dlouhý jako chmelná tyèka,
jako by  Boe mi høíchy odpus  louskal váby.
To se tak vysuí u té perníkáøské pece, kdy peèe marcipány a pouová srdce z perníku, usmál se vesele pan Johánes, upøel znovu malinká oèka do zrcadla a spokojenì
se zahledìl na svou rùmìnou, èistì oholenou tváø, pod kterou visel mohutný podbradek, i na své jako soudek oblé bøíko.
Ale hned vzpomnìl, co ho dnes vecko èeká. Rychle zvánìl, nasadil si cylindr na peèlivì ulízanou hlavu a naposled
se rozhlédl kolem. Vyel z pokoje do kasina, kde uprostøed
stál stùl s kuelkovou hrou peèlivì zakrytý nejen deskou, ale
i snìhobílým ubrusem, kolem dokola byl posázen kvìtovanými talíøi z Majerovic továrny, pøi nich hovìly si noe a vidlièky,
pøed nimi stály brouené sklenièky na víno, jeho nìkolik lahví tlaèilo se k sobì uprostøed stolu. Johánes spokojenì
se usmál, proel kasinem a vkroèil do formanky. I zde u kamen stál stùl, prostøený kvìtovaným ubrusem pro lepí, nikoli vak nejlepí lidi. Smìli sedat u nìho koèové

a komorníci, cajchmachøi, majolikáøi a jiní mistøi, kteøí sem
nìkdy zapadli anebo i dennì se scházeli. Ostatní stoly èistì vydrhnuté táhly se podél stìn ode dveøí a zase ke dveøím,
kterými se vycházelo na chodbu. Za nimi tlaèila se ke zdi
dlouhá, ke zdi pevnì pøibitá lavice, ale pøed nimi rozkroèovaly se v øadách tìké idle bukové s pìknì øezanými lenochy, uprostøed se srdíèkem a dole s kulatými, roztaenými
nohami, zavrtanými a pevnì zaklínovanými pøímo
do sedadla. Na protìjí stranu ke kuchyni zahledìl se teï
pan Johánes a tam spatøil svoji pýchu  zasklený kredenc
plný holeb s cínovými, jako støíbro lesklými víèky, oèíslovaných, holých i pestøe pomalovaných, ze skla i kameniny.
Na desce kredence vrily se kulaté tácky døevìné i ètyørohé
plstìné, na kterých se pivo hostùm servírovalo. Po jedné
stranì kredence stál na vysokých nohách dubový døez
s vodou, kde se kadá sklenice vypláchla, a po druhé èernala se úèetní kniha pana Johánesa, èerná tabule toti opatøená èísly a bílou køidou, visící na provázku. Mimo to na boku
temnì natøeného kredence bìlala se øádka jmén i èárek tìch
formanù i domácích, kteøí jedli a pili na køídu tak dlouho, a
mohli zaplatit anebo a pøela enkýøe trpìlivost. Na zdi
v rohu visel èerný køí, za sklem nade dveømi císaøský patent o právech i povinnostech enkýøù, po stranách kaèer
a kachna s malovaným zobákem a nohama, kdeto ostatní
celé tìlo jejich bylo slepeno z peèlivì sestavených peøíèek,
take ten kaèí párek vypadal jako ivý.
Vecko to objal hostinský jediným pohledem a obrátil
se spokojenì k své paní, která ho starostlivì vyprovázela.
Máme to vecko v poøádku, Tónynko, pochválil si svoji hospodu jetì na prahu, kde se zastavil jako generál, musí u
si tu dnes sama poradit. Podávej kadému teplé jitrnice

s køenem, to dá nejménì práce, jenom kdo si bude pøát nìco
extra, tomu nabídni pak ovar nebo telecí paprikáè. Já musím z kostela rovnou na radnici,. ale jakmile to tam odbudeme, pøibìhnu hned domù, abys mohla do kuchynì, a vyel
na chodbu peèlivì pískem posypanou.
Jen buï bez starosti a u jdi, a nepøijde pozdì, hezky
pravou nohou napøed, tak, usmívala se Tónynka a jetì se i k
oknu postavila a hledìla za muem, dokud nezmizel za rohem
radnice. Pøiel tam v nejvyí èas, právì kdy na vìi poèali
sezvánìt. Jenom se postavil v èelo shromádìných radních
pánù, spustila hudba a u se lo do kostela podìkovat Pánu
Bohu za to, e to ve zdraví vydreli celých pìt let. Po jedné
stranì pana Johánesa vykraèoval si Král také v cylindru
a osáku, po druhé pøísedící Krytof Tauer, za nimi pak ostatní,
kteøí nevìdìli, potvrdí-li je dnes pan vrchní, anebo bude-li jmenovat na jejich místo mìany jiné. Vichni si vylapovali sice
statnì a tváøili se vesele, ale zástupy lidí pøed kostelem dívaly se na nì soustrastnì, tu a tam i kodolibì.
Vecka sláva, polní tráva, kýval hlavou rozvánì postøekovský sedlák Václav a pláteník Burík ochotnì mu pøisvìdèoval: Ba, ba! Tady to vidíme, e nic netrvá na svìtì vìènì.
I pan Johánes se pøestane nafukovat a roztahovat na radnici.
Ten z toho nemìl nic a neukodí mu to.
I vdy ani kuøe darmo nehrabe. On také dovedl sbírat dvacetníky za vtìlování kontraktù a testamentù. do knih. Øíká, e
o tu èest nestojí, e se toho primátorství. sám vzdává, ale to
jen písek hází lidem do oèí, kdyby se sám nepodìkoval, tak
by ho sesadili, rozkládal rozafnì Burík pøed kostelem, aè
u uvnitø huèely varhany a lidé zpívali.
Co to povídá? Proè by se musil vzdát? zastal se pana
Johánesa jeho vìrný host, sedlák Václav, slavný piják a znalec

dobytka, který chodíval na trhy nejen do Kdynì a do Hostounì, ale a do Plznì a do Rokycan.
Pravdu povídám, klidnì se usmál pláteník, rychtáøi musejí dohlíet na enkýøe, vylo o tom ostré naøízení od vlády,
proto ádný rychtáø nemùe být enkýøem a. pan Johánes si
mohl vybrat, buï toèit pivo, anebo mìany.
Ty taky vecko vyèuchá.
Vichni lidé vechno vìdí. Pøijdu do svìta jako ty, usmíval
se poouchle Burík, ale pro tebe tam rostou jen konì a voli.
Pojïme dovnitø, vykroèil ze iroka ramenatý Václav, který
nerad poslouchal pichlavé øeèi, a zamíøil ke kostelu. Tam
v lavièkách u hlavního oltáøe sedìl mìstský úøad v plné parádì a valná jeho èást sedìla tam také dnes naposled. U
na velkou pøivede muzika nové právo a tihle mìané zmizejí
zas v chrámové lodi anebo na kùru mezi ostatními obyèejnými smrtelníky. Hned teï po ranní sejdou se k volbì na radnici
mìané a cechmistøi, kdo pøijde  pøijde, na nikoho se èekat
nebude, pan amtsasesor vytáhne z kapsy papír, pøeète jména nové mìstské rady, vichni kývnou a pùjde se na velkou.
Noví mìsttí páni sednou si na teplá jetì místa a ivot pobìí dál...
Takové mylenky táhly hlavou vem, kdy po ranní vedla je
opìt hudba na radnici, kde u to huèelo jako v úle. Dìtí se tu
rojilo jako èmelíkù, listovní Bílek, mìstský písaø a kantor Eisenhut, obecní stráník Kodrda, ponocný Válek, obecní kováø, lesní hajný, pastýø, ba i husopas, vichni ve velké parádì
rozèilenì pøebíhali, nosili knihy, rovnali idle, pøikládali
do kamen, stavìli mìany do palíru pøed radnicí, a sotva
jak tak byli s pøípravami hotovi, vykøikl Kodrda, který stál
na rohu radnice a nespustil oèí s Johánesovic hospody: U
jdou! A vskutku úderem deváté hodiny vyhrnulo se panstvo

z hostince. V èele kráèel jako páv sám vrchnostenský inspektor Hýbr z Kouta, hned za ním li direktor Melichar s chytrým
právníkem Hopem, písaø Sádlo nesl pod padí koenou taku s papíry a za tímto úøadem hrnuly se pozvané honorace.
Drobnými krùèky cupal tu postmistr Worlitscheck, vymydlený
a ulízaný, jako by ho ze katulky vytáhl, klátil se tu na køivých
nohách dlouhý rytmistr dragounský, vylapovali si v parádních
uniformách pan ajnémr Hubálek s vrchním respicientem Èerným. Za hlubokého ticha veli do radnièní kanceláøe v pøízemí
napravo, usadili se za kulatým stolem, hubený Sádlo vytáhl
z kabely dlouhý papír, nahrbil høbet a velice uctivì podal ho panu
inspektorovi. Ten si odkalal a spustil nìmecky, e si mìsto
zvolilo nového rychtáøe Karla Kladívko, mìana a pernikáøe,
tato volba e byla potvrzena vrchností i vysokým guberniem
v Praze a e se zde vichni dnes seli, aby pøijali jeho pøísahu,
v nový úøad ho uvedli a pomocníky mu ustanovili.
Vichni poslouchali, ale nikdo se neodváil ani hnout, nato vykøiknout, e je to vecko le, ádná volba e se nekonala,
e je to panská zvùle, která tlaèí sedláky ke zdi a sází na konì
øemeslo, cajkmajstry a tuchmajstry, hrnèíøe a majolikáøe, pekaøe a mlynáøe, øezníky a enkýøe, tìm e drí palec, ti e teï
vládnou obcí, cechmistøi e porouèejí u teï, roztahují
se a vyhroují sedlákùm, jak s nimi zatoèí, lesy e jim vezmou,
pastviny a draha rozmìøí a prodají, aby se promìnily v pole
a louky, obecního pastýøe e z pastouky vyenou, a si ho
platí, kdo ho potøebuje... Vøe to v sedlácích, ale vìdí, e hlavou zeï neprorazí, e jest jich veho vudy sotva ètyøicet a proti
nim e stojí nejménì sto øemeslníkù a chalupníkù... Mlèí proto, poslouchají a dívají se, jak písaø Sádlo u vytahuje pero
a píe protokol, jak vstává amtsasesor Hop, ète novému rychtáøi pouèení o jeho právech a povinnostech, u se rozsvìcují

dvì svíèky pøed krucifixem, vichni vstávají, pernikáø bledý
jako smrt zdvihá pravou ruku do výe, natahuje ke stropu dva
prsty a palec. Hop ho jetì pouèuje, aby po nìm zøetelnì
opakoval kadé slovo, a poèíná pøedèítati pøísení formuli. Ich
schwöre , zní jeho suchý hlas, ale ne mohl øíci dalí slovo,
ozvalo se u dveøí vánì, ale rozhodnì a jasnì: Vichni rychtáøi pøisahali v Klenèí èesky.
Kdyby byl nìkdo ode dveøí støelil k panskému stolu, nemohlo
to vzbudit vìtí leknutí. Hopovi klesly ruce i s papírem, inspektor Hýbr prudce vyskoèil, postmistr Worlitscheck rozbìhl
se ke dveøím, direktor Melichar vytáhl hlavu do výe a zlostnì
vykulil oèi, pouze rytmistr zùstal klidnì sedìt a lhostejnì díval
se k oknu, kde sluníèko mìnilo na skle ledové kvìty v nejèistí
støíbro.
Ano, èesky! Èesky! køièel teï divoký Klika, volali tak
i sedlák Vávøík s Houdlem a Frýïákem.
Ticho, vzpamatoval se koneènì Hýbr, dupl nohou a rozkøikl
se, a mu hlas v hrdle pøeskoèil.
Skandál! Hanba pro celé nae mìsto! lámal rukama postmistr a krotil sedláky.
Ruení úøedního výkonu, eptal hned asesor Hop panu inspektorovi, který tu stál rudý hnìvem a oèi jako dýky zabodával do chumlu lidských hlav, které se pøed ním zdvihaly jako
makovice na poli.
Kdo první vykøikl? optal se teï zdánlivì klidným, ale pøísným hlasem Hýbr.
Já, protlaèil se kupøedu sedlák Král, a já  já, tlaèili se za
ním ostatní sedláci. Hýbr se po nich rozhlédl, prudce zamrkal
a optal se vlídnìji: A co si vlastnì pøejete?
Aby nový rychtáø pøisahal po èesku, jak mu starý zvyk
a právo ukládá. Chceme a musíme rozumìt pøísaze. Mluvit

si mùe, jak chce, ale pøisahat musí rychtáø pøed námi èesky, opakoval jadrnì, ale klidnì Král, pevnì rozhodnut neustoupit, i kdyby mìlo k pranici dojít. Vanula z nìho taková
podivná síla, e sám Hýbr v rozpa cích sklopil oèi ke stolu,
mávl rukou a sám øekl nedbale po èesku: Vecko jedno! Tak
to ètou èesky! A Hop klidnì spustil:
Pøisahám Pánu Bohu vemohoucímu, naemu nejmilostivìjímu císaøi a raí milostivé vrchnosti, e jim vdy vìrným a posluným poddaným budu. Pak sliboval, e bude rychtáøský úøad spravedlivì vykonávati, obec pøed kodou brániti, její prospìch míti na zøeteli, její jmìní opatrovati, platy vybírati, knihy v poøádku vésti, rozkazy pøedstavených úøadù plniti, úøední tajemství a do hrobu zachovávati  trvalo to hroznì
dlouho a hroznou èetinou dála se ta hrozná pøísaha, protoe Hop pøekládal pøísení formuláø z nìmèiny do èetiny, ale
koneènì pøece s.°. ozvalo: K tomu mi dopomáhej Bùh otec...;
a vichni si spokojenì oddychli. Pan inspektor hned odevzdal
novému primasovi, jak mu dùslednì øíkal, mìstskou peèe,
knihy, koené právo rychtáøské a teï mìl k nìmu øeè, nìmeckou a pøísnou. Husí kùe bìela po tìle Bílkovi a zvlátì Kodrdovi, kdy Hýbr udeøil do stolu a ukládal rychtáøi, e se tu
musí postarat o poøádek, e se tu v Klenèí vzmáhá revoluèní
duch, samé nepoøádky e se tu zahnizïují, noèní toulky
a velijaké schùzky, e se tu mnoho ète a patnì platí danì
a dávky. Starý rychtáø e musí do ètyø nedìl sloit úèty a pak
aby vzal správu mìsteèka ostøe do ruky a kadého zbojníka
udal do Kouta, tam e u mu napraví hlavu. K ruce e mu jmenuje jako pomocníky ve správì mìsteèka Hanse Hernaufa,
Andreáse Zippnera, Michla Sauera, Ludvíka Majera  a dál
sedláci neslyeli; jako by si øekli, e jsou zde zbyteèní, obrátili
se ve dveøích a vyli z radnice. Nikdo jich nezdroval, nikdo

jich zpátky nevolal, jenom jízlivé, posmìné zraky vrchnostenských úøedníkù je vyprovázely.
Policajt Kodrda mávl z okna svou èepicí a za kostelem zahømìly hmodíøe. Prùvod seøadil se pøed radnicí, kde u stály
i cechy pod korouhvemi, pan uèitel Eisenhut hnal i dìti
do párkù, a tak odvedla tentokrát hudba mnohem slavnìjí
prùvod na velkou, ne bylo to ranní procesí se starou mìstskou radou. Novì zvolený rychtáø s radními pány natlaèili
se opìt do lavièek u oltáøe, lemovaných cechovními lucernami, ve kterých záøily dnes lojovky z krámu mydláøe Hausnera,
ale honorace zamíøily pøímo na panskou oratoø a dívaly
se odtud jako s patra dolù i na pátera Fastra u oltáøe, i na
rychtáøe sedícího pøímo pod nimi, i na ostatní osadníky, zvlátì na dìvèata, je v malebných krojích vyplòovala chrám jako
kvìtinový záhon od mariánského oltáøe a dozadu ke dveøím.
Na kùru dával dnes kantor Eisenhut novou mi od Führera.
Hudebníci odloili plechové nástroje, chopili se houslí, mládenec Jindøich s taktovkou v ruce rozdal partesy a Mrázovic
Retka vysokým sopránem poèala zpívat Kyrie elejson. Dole
v lavicích hned se sklonily vecky hlavy k modlicím kníkám
a rùencùm. Èekaly i dnes, e se na kùru ozve Hej, mistøe!
Vstaò bystøe! , a zatím i oltáø u stojí holý, zmizel celý betlem
s pastýøi, králi i stády, zhasla hvìzda, odletìl buclatý andìlíèek nesoucí nápis Sláva na výsostech Bohu, pouze sv. Martin sedí tam dál na svém groovatém høebci a poslouchá trpìlivì latinskou mi.
Ale také panstvo na oratoøi pozornì poslouchá jako
na koncertu a pochvaluje si zpìv i hudbu. Vichni se opírají
o zábradlíèko a místo na oltáø dívají se na kùr. Postmistr Worlitscheck poskakuje od jednoho ke druhému a ochotnì odpovídá na vecky zvìdavé otázky. Ta altistka, eptá do ucha

panu justiciáru Hopovi, víme, to je dcerka kantora Eisenhuta
a tuhle s Fastrem zpívají dueto.
Ah! Slyel jsem u: Tak to je ona! mlsnì se olízl amtsasesor, nasadil si hned lépe zlaté okuláry a znovu se zahledìl
na kùr.
Nemá patné gusto pan administrátor, usmál se po chvíli
Hop spokojenì, mnì se také líbí brunety. Blondýnky bývají
fádní, tuèné a líné.
Pøijde na to, s odbornou znalostí odporoval Worlitscheck,
ohnivá blondýna, jak se øíká, pøizrzlá, které se jiskøí vlasy, ó,
vìøejí, nad takovou není. Ta mívá tìlo jako z alabastru. Podívají se tuhle pøed lavice, vidìjí ty dvì dívky v modrých átcích?
To jsou takové krasavice.
Odkud jsou? svezl se na nì hned pohled justiciárùv. To
není zdejí krev. Kdepak! mávl rukou postmistr, zdejí dcerky i z vesnic mají tváøe kostnaté, hrubé, jako by je sekerou
vysekal. Tohle jsou vadlenky tuchmistra Zippnera, uvidìjí je
lepí dnes veèer na bále.
Nezdríme se asi. Ná starý pospíchá domù, mají tam také
enicha.
Ah! To je novinka! zbystøil pozornost hned Worlitscheck,
a koho, smím-li se ptát?
Èerti vìdí: inspektor mlèí jako hrob, jenom jeho paní trousí
øeèi, e pøijel za Leokadií enich a z Prahy, guberniální úøedník e je to, ale kdo ví!
Panu inspektoru seeneme dnes pìknou partii tarokù. Kantor Eisenhut hraje virtuosnì na klavír, ale jetì virtuosnìji karty. Také Vondrouek se nedá zahanbit a direktor Melichar
k tomu, no, to bude kvarteto, které se tak snadno netrhne.

Tak zbonì modlilo se panstvo na oratoøi, e mu èas pøíjemnì utekl, a ne se nadálo, u se Faster modlil Andìl Pánì
a na vìi zvonili poledne.
Nastávala nejpøíjemnìjí èást celé slavnosti: hostina
u Johánesù, kterou dávalo mìsteèko na poèest vzácných
hostù podle starého zvyku.
Slunce u stálo vysoko, na støechách proti nìmu poloených
tál zvolna sníh, s hlukem øítily se k zemi dlouhé rampouchy a za
nimi padaly jako slzy veliké, øídké kapky, je na zemi v stínu
hned zas mìnily se v náledí.
Naposled zahømìly hmodíøe, prùvod vyel z kostela
a hudba odvedla novou mìstskou radu i úøady a hosty rovnou do hostince U èerného orla, kde se usadila ve formance
a hrála panstvu sedícímu pøi obìdì ve vedlejím pokoji.
Pan Johánes se náramnì vyznamenal, sám inspektor Hýbr
ho pochválil, kdy na stùl pøily i koblihy a nakonec i èerná
káva.
Jako v kadém nóbl domì, usmíval se lahodnì, pohladil
si bøíko spokojenì a zahledìl se na konec stolu, kde se krèil
uctivì vedle písaøe Sádla nový mìstský rychtáø Kladívko.
Ostatní vichni èlenové mìstské rady obìdvali doma a mìli
naøízeno teprve asi po tøetí hodinì znovu se sejít a ve formance
èekat, a se pan inspektor zvedne, aby ho mohli spoleènì
doprovodit ke koèáru a podìkovat mu za èest, kterou jim prokázal.
Jetì chvíli áral se Hýbr brkem se melcovým drátkem
v zubech, pak svratil èelo a spustil pøísnì a èesky.
Já vím, rychtáøi, e umìjí nìmecky mluvit, ale neumìjí nìmecky psát. Proto mají k ruce tuhle listovního Bílka a uèitele
Eisenhuta. Jejich povinností není psát, ale jen podpisovat
a dohlíet, hlavnì dohlíet. Nesmìjí trpìt, aby se úøadovalo

èesky, úøední øeè je nìmecká a v té se musí jednat. Tuhle pan
Johánes se tuze bál, aby si nepohnìval sedláky, a trpìl proto
na radnici velijaké neplechy. To musí pøestat. My víme, jak
se tu v Klenèí zaèíná vlastenèit. Ètou se tu èeské kníky
i noviny, které pùjèuje sedlákùm pan páter Faster. Sedláku
vidle a knìzi bible, rozumíte? Vzdìlání je pro nás a robota
pro sedláky. Sedláci si pøeètou, co napíe nìjaký zkaený
student, ultraèech, kterého vyhnali ze kol a on se chytil novin, a hned si myslí, kdy je to titìno, tak e to musí být pravda. Hned zvedají furiantsky hlavy, zaèínají se roztahovat a chtìli
by porouèet. Proto jsme je dnes klepli pøes prsty a správu
mìsteèka svìøili øemeslníkùm, uvidíme, jak se osvìdèíte.
Uslyím-li dost málo, e se pøidáváte k té selské stranì, která i,dnes se odváila protestovat, sesadím vás a budu jmenovat rychtáøem kovaného Nìmce, tøeba Zippnera.
Rychtáø Kladívko poslouchal zbonì jako evangelium
a vrýval si do pamìti kadé slovíèko. Ano, dozírat bude pøísnì nejen na radnici, ale i ve kole, kde ten mládenec vede
vecko po èesku, take dìti neumìjí nìmecky ani ajmolajns.
Pan inspektor bude s ním jistì spokojen. Ale nemohl rozpøádat nadlouze svoje mylenky, protoe nahoøe ujal se slova pan
postmistr Worlitscheck a iroce vykládá, e je opravdu nutno
udusit zde ten ohníèek v zaèátku, ne se vzmùe a vylehne
plamenem. e sem u jezdí s komisaøem Nìmcem i jeho
paní, vozí s sebou a rozdává kníky, èeské kníky.
Komisaø Nìmec jako úøedník  vecka èest pøed ním.
Na paeráky jako kat, ve slubì ostrý jako bøitva, to mùe øíci
tuhle pan ajnémr, ukázal rukou postmistr na Hubálka, který
tu sedìl jako na trní, ale to své paní trpìt nemát aby
se zahazovala se sedláky, chodila je navtìvovat, jako úøed-

nice pøece ví, co se sluí a patøí, udìlat visitu úøednicím a dret
s nimi.
Píe do novin, omoèil si amtsasesor, aby se nezdálo, e
snad je jiného mínìní, do Kvìtù i do Èeské vèely, a samé
takové sprosté vìci, jak je nasbírá po sedlácích. O mìany
jenom si otírá pero, kritisuje a pomlouvá. U vak jí, jak jsem
slyel, právì vèera udìlali poøádnou koèièinu pod okny, take jí asi zajde chu posílat nové obrázky do novin.
enská si má hledìt kuchynì, rozhodl vánì direktor Melichar, a nechytat se politiky a literatury. Kam by to vedlo, aby
se nám jetì enské pletly do úøadu.
Pozor na ni musíme dát, usoudil pan inspektor, kdy vyslechl vecka mínìní, na naem panství chodí obzvlátì ráda
do Mrákova, kde u pobláznila starého i mladého Konopu,
take fantasírují o tom, jaké svobody zde mívali sedláci a jak
jich pozbyli. U jsem je nechal k sobì volat i s jejich strýcem
rychtáøem. Jak jsem øek, nesmí nám to vlastenectví pøerost
pøes hlavu. Pane Johánes, tak teï na mé konto pøinesou sem
víno, abychom si pøipili, rozjaøenì poruèil Hýbr, aby
se neøeklo, e se nedal vidìt, anebo e se zde zadarmo najedl a napil.
Ohnivé víno zaperlilo se v brouených sklenièkách a pan inspektor namáhavì vstal. Pozdvihl svoji èíku do výe a zvolal:
A ije nový primas a nová mìstská rada, vichni si s ním
pøiukli a vypili do dna. Po tomhle pøípitku jako by se s nimi
pytel roztrhl. Mìstský rychtáø pøipil milostivé vrchnosti, uèitel
Eisenhut direktoru Melicharovi, Bílek svému pøedstavenému
amtsasesoru Hopovi, postmist Worlitscheck shodì mezi
mìstem a vrchnostenským úøadem, nálada stoupala kadým
tím pøipitím, hudba vedle po kadé zahrála veselý tu, na stole

se octly taroky a pan vrchní, ani nevìda, jak se stalo, u sedìl za malým stolkem u zdi, u míchal a rozdával karty...
Nedìlní slunce se pomalu schovalo za Haltrav a modravé
stíny protáhlý se od lesa k lesu pøes celý kraj. Pan Johánes
postavil na hráèský stùl vysoké døevìné svícny se svíèkami,
na kadém svícnu kolem dokola bìlalo se plno papírových
fidibusù, aby si mohlo panstvo zapálit dýmku, vecky ostatní
stoly zmizely a jenom vìnec idlí táhl se kolem celého pokoje. Venku mrzlo, jen to skøipalo, a uvnitø dýchala hospoda vìtí a vìtí útulností. Muzika tam vesele vyhrávala a hosté na bál
u se pomalu sjídìli i scházeli. První pøijel bohatý majitel papírny Firè se tøemi dcerami, za ním pøijely sanì pana nadlesního Winklera, statkáøù z Rejkovic a Baldova, Zieglerù
ze Zálesí a z kadých vyskoèila svìe jako srna mladá panièka nebo dceruka.
Také do formanky u se trousili mìané se svými enami
a dcerami. Za prostøeným stolem u kamen sedìla novopeèená mìstská rada i s rychtáøem, páni cechmistøi, tuchmajstøi a cajkmajstøi, ale nesmìlo se dosud tanèit, dokud
ve vedlejím pokoji nezahájí bürgerbál pan inspektor Hýbr.
O tu èest ho musí ovem mìstský rychtáø poádat. Kupec
a listovní Bílek u to eptá do ucha Kladívkovi, kantor Eisenhut u eptá nìco Maruákovi, Maruák u se pøehrabuje
v notách, vytahuje nový walzer, ladí houslièky a èeká.
Karta dnes padá panu inspektorovi, v kadé høe hlásí nìjakou figuru, ale musí se sebrat, aby ji také udìlal, protoe hraje s tarokáøi, kteøí mu v nièem nezadají. Obzvlátì kaplan Vondrouek dovede tak ikovnì mazat i vynáet, jako by Hýbrovi vidìl do karet anebo umìl èíst jeho mylenky.
To je radost, velebníèku, s nima hrát, libuje si pan inspektor a ani si nevímá, e u chvíli za ním rychtáø Kladívko pøe-

lapuje v rozpacích, pokalává, a je ho líto direktoru Melicharovi, a míchaje karty k novému kolu, naklání se k panu inspektorovi a také mu nìco naeptává. Á so! otáèí se Hýbr
na idli, pan mìstský rychtáø! Pøáli si nìco?
Prosím jménem mìstské rady, aby pan inspektor zahájil
ná,bürgerbál` tancem, vykoktal Kladívko po nìmecku.
No, vìdí, dìkuji za tu èest, ale já u jsem na tanec starý.
Ale ná pan amtsasesor mì zastane, vìdí, e ano? usmál
se Hýbr na hubeného právníka, který, jako by na to èekal,
hned ochotnì vyskoèil a u se rozhlíel, kde sedí Firèovic krasotinky.
Inspektor postøehl ten jeho pohled a v poslední chvíli ho jetì zadrel. Poèkají, musíme si to rozmyslit, usmíval se, nabíraje si ze zlaté tabatìrky malý òupeèek kdy budou tanèit
místo mne, tak já jim vyberu sám taneènici. Vìdí, e se teï
vecko vede demokraty, kdy tuhle pan mìstský rychtáø mìl
tu èest pro mne, tak mu to musíme oplatit. Jdou a provedou
vedle paní rychtáøku a pan rychtáø zase vezme si k tanci tadyhle paní postmistrovou, e ano, pane Worlitscheck? Dovolejí to? optal se Hýbr, a ani neèekaje na odpovìï, pokraèoval: Ona sama nae nejmilostivìjí vrchnost chce, abychom
dobøe vycházeli s obyèejným lidem a o obinkách si ná excelencpan hrabì také zatancoval se afáøkou a afáø
s excelencpaní v Koutì.
Ovem, ovem, souhlasili hned vichni.
Tak a teï dávají èerstva, vyøídiv tuto úøední záleitost, porouèel Melicharovi pan inspektor a karty hned poslunì zaelestily. Ale také hudba se ozvala a Kladívko chtìj nechtìj
zamíøil k paní postmistrové. Ve formance u se toèil
s rychtáøkou v náruèí asesor Hop, osy za ním vlály, pohupoval se na dlouhých, tenkých nohách, ale oèima slídil podél zdi

tak dlouho, a nael dvì vymydlené blondýnky s nádhernými
vlasy se zlatým nádechem, a hned si pomyslil, to e jsou ty
Zippnerovic vadlenky, jak mu je Worlitscheck ráno s oratoøe
ukazoval. Pøedstavil si ivì, e objímá jednu z nich, a nikoli
kostnatou a u také obstaronou, fenyklem páchnoucí pernikáøku, a hned se mu tanèilo jetì radostnìji.
Mnohem hùøe vedlo se v panském pokoji rychtáøi. Kladívko
rád si zatancoval a èasto se zdrel i na poutích v okolí, kde
prodával pod plátìnou boudou svoje zboí. Kdy po poehnání
sloil krám a zaskoèil si do hospody, tu se nedal dvakrát pobízet a u vyskakoval v kole. Ale dnes se mu dìlala kola pøed
oèima a jetì se ani neotoèil. Má tanèit sólo, tanèit je s paní
postmistrovou a pøed takovým panstvem! Musím se naostøit,
pomyslil si, kdy ho oblila fialková vùnì, kterou byla paní postmistrová hojnì naputìna. Nejhorí bylo, e se nemohl hned
sejít v taktu s muzikanty. Jak to jen dnes ti Maruáci hrají?
Hrají sousedskou nebo nehrají? Ale z tìch rozpakù ho vysvobodila sama paní postmistrová, která mu na tváøi vidìla jeho
úzkostlivý strach. Poloila mu ruku na rameno, usmála
se a zaeptala: To hrajou walzer, tancuje se zrovna jako sousedská, jenom trochu rychleji. S pernikáøe hned spadl vechen strach i ostych, chtìlo se mu zavýsknout, tak tak e
se vzpamatoval, èím je od dneního rána, opanoval se, jen
nohou si podupl a u to nabral dokola a pøidrel si taneènici,
div e nevypískla...
V tu dobu scházeli se sedláci v hospodì u Bartoù.
Ani jediný nezabloudil k Johánesùm, aè ho tam muzika dost
lákala a svádìla. Odolal tomu pokuení kadý, jakmile si vzpomnìl, co tam oslavují. A o nièem jiném také se dnes nemluvilo. Sedìl tu sice i pan administrátor Faster i uèitelský mládenec Jindøich, ale ti dnes jen poslouchali, protoe vedl slovo

starý Taraèka, a ten kdy se jednou za èas rozpovídal, stálo
to vìru za poslechnutí.
V sousedním sále chasa tancovala pøi dudách, ale ádný
ze sedlákù nevstal a neel se na tanec ani podívat, neøku-li
aby sám si zatancoval, aè tu mìli dnes vzácného dudáèe,
chromého a malého Pecáka, kterého sem pøinesla vpodveèer jeho statná a silná ena Pecanda na zádech jako dítì.
Maèkal dudy znamenitì, jenome ho musili posadit
v kruchtièce na stùl, aby ho bylo vidìt. Jediný mládenec Jindøich poslouchal Taraèku pouze jedním uchem, kdeto druhé
natahoval k otevøeným dveøím tak dlouho, a ho neviditelná
ruka vzala za ucho, dovedla ho k Pecákovi a na kruchtièku,
ba sehnala mu nìkde i housle a Pecák ochotnì ukázal panu
uèiteli, kde se musí struny pøevázat, a kam se musí prsty klást
a jak houdek musí bjíèkem mrskat do houslí, aby kejdaèi staèil. Vyloil mu v pøestávkách rozdíl mezi dudami a puklem,
take Jindøich v malé hodince u zahrál tanec dudaèku tak
dokonale jako Pecák sám, a houslièky v jeho ruce pøi dudách
zpívaly jetì lépe, ne kdy je drel vìhlasný houdek Kubernác z Postøekova.
I Fastrovi ulo, jak pilnì studuje Jindøich Pecákovu kolu
a jaké v ní èiní pokroky, nebo Král pøinesl ke stolu velkou
novinu, která vecky pobouøila.
Chtìjí nám vzít lesy a páni jsou pøi nich, vykøikl zlostnì, trpce, sotvae za stùl usedl.
Kdo to øekl? Kdo nám je chce vzít? Kdes to slyel? Vecko je to smluveno. Nová mìstská rada u se tím ani netají.
Vezl jsem dnes odpoledne ranhojièe Schmieda na Starou Hu
ke skláøi, který se popálil, a Schmied mi to øekl, otevøenì mi
to øekl. Proto nikdo z nás nesedí na radnici a nesmí
na,bürgerbál` k Johánesùm.

Kdy to øekl starý chirurg Schmied, sousedé, pak j e to
pravda, vánì hned se ozval Faster.
Vzít nám je nemohou, jsou nae, máme lùsy v knihách,
volali hned sedláci vzruenì, mluvte, strýèku Taraèko, vy to
pamatujete, jak to bylo tenkrát s lùsy?
Pamatuji to, jako dítì se pamatuji, jak sem pøije zemìmìøiè Ondøej Zopf z Kouta a jak jsme dostali na panském zákopu pardus. Deset cílù kamenných zasadil, pøes kadý poloil
se jeden kluk a trhanovský dráb pøetáhl ho tøikrát holí, já byl
bit na pátém kamenu. Pod kadý cíl vloili tøi kousky skla, tøi
kousky cihly a tøi kousky elezné kváry z Pece. Zbyl jsem tu
sám jako pamìtník tìch èasù, ale odpøisáhnout mohu, jak
potom mìstský les na dvì pùlky rozdìlil, jednu pùli obci ponechal, druhou na tøicet rovných dílkù namìøil, èísly opatøil,
vichni sedláci seli se u kamene na dnení kováøovì louce.
Zopf si stoupl nejvý na kámen, sundal s hlavy klobouk, vloil
do nìho èísla a jeden sedlák po druhém vystupoval k nìmu
a vytáhl si svùj, lùs, a proto naim selským lesùm jetì dnes
øíkáme lùsy. Na faráøe pøitom zapomnìli, zdejí fara nemá
lùsu, ale bere zato deputátní døíví z panského. Potom vystoupil k zemìmìøièi mìstský písaø a kantor Jan epl, pøeèetl
o tom listinu a vichni ji na kamenu podpisovali.,Smluvní kámen øíká se tomu kamenu jetì dnes, je do nìho vysekána
kniha, brkové pero i dùlek na inkoust.
Kluk jako palec jsem bil, sotva est let jsem èítal, ale dobøe
se na to pamatuji, jako by se to dnes stalo.
A pøece se na vecko nepamatujete, ozval se teï Faster,
který a dosud mlèel, ale s ostatními pozornì poslouchal.
Tak to povìzte sám, kdy to lepí víte, zakohoutil
se popudlivý staøec.

Sousede Taraèko, proto se nemusíte zlobit, pamì lidská
je dìravá jako hrachovec, snadno z ní vypadne, co se pøed
rokem zbìhlo. Kdo by si mohl pamatovat události sto let staré? Jak bychom mohli vìdìt, kdy se kdo narodil, oenil nebo
umøel, kdybychom nepsali peèlivì matriky? A tak leí na faøe
pamìtní kniha, do které zapsal pan faráø váb 
Toho dobøe pamatuji, skoèil Fastrovi do øeèi Taraèka, za
nìho se tu stavìla fara a táhli pøes Klenèí ponejprv Rusové.
Dobøe si to pamatujete, usmál se Faster, ale vecko pøece nevíte. V pamìtní knize zdejí fary zapsána jest pøísení
výpovìï sedláka Jana Matyáe o tom, jak Lomikar u obecní les rozdìlil a jak se roku 1756 dìlily znovu.
A pak nám je chtìjí upírat, vykøikl divoký Klika, u
od Lomikara je máme, nae jsou a zùstanou!
Upírat vám je nemohou a také neupírají. Ale dìlit se znovu
chtìjí. Pobláznil je domalický Forst, takový písaø pokoutní,
který ije ze soudù a sporù.
S námi se dìlit!
To vìøím, to by se jim líbilo!
Jak by to mohli chtít? køièeli sedláci, vyskakovali
a rozèilovali se, jako by jim tou øeèí Faster oleje do ohnì nalil.
Kdo jsou chalupníci? Èí je to krev? Kdo vystavìl chalupy?
Nebydlí tam vai strýcové a tety? Vydìdìní bratøí vaich pøedkù? Vám pøedali otcové grunty, ale jim postavili jen chalupu
nad Klenèím, pøidali k ní kousek políèka, louèky, ale na les
zapomnìli, pøipomínal jim klidnì pan administrátor.
Jezdí si do panského, vykøikl zlostnì Klika.
Ale chtìjí do svého, do obecního, nedal se Faster ruit,
myslí si, kdy my nemáme lùsy, nemusejí je mít ani sedláci.
Cítí, e jim bylo ukøivdìno. Chtìjí alespoò to, co je nad døevem a pod døevem, z kadého kmene vrch a paøez.

Právo je na naí stranì. Máme lùsy vtìlené v knihách.
Ano, právo mluví pro vás, ale jest jetì jiný zákon, vrytý
do svìdomí kadého, láska a spravedlnost, a ty. mluví pro chalupníky. Tvrdí, e jste si pøibrali i z obecního, obec e má mít
sama sto jiter a vy vichni dohromady také sto. Ale obec má
dnes lesa sotva edesát jiter. Kdo má to ostatní?
Kdo je má? obrátil se rozvánì Král k panu admi nistrátorovi, a to se ptají chalupníci? Kdy se stavìla erární silnice, nestavìli ji ve vzduchu, ale po zemi, a tu zem musila obec
nahradit podle zákona majitelùm pozemkù opìt zemí, nahradila ji lesní pùdou.
Svato má od obce najatu louku u Svaté vody, která jetì
pøed desíti roky patøila k lesu, rostlo tam olové houtí, které
Svato vykácel, les v louku promìnil a za to zdarma ji jetì
pìt rokù bude kosit, pøipomínal Frýïák.
Kdepak se vzala políèka v Bøezí? Kdopak je uívá? Chalupníci! A co z nich platí, to bychom snadno propili. My jim
toho nezávidíme, nadøeli se dost, ne vykopali paøezy, sebrali
kamení, vytrhali koøení, vypálili køoviny, aby tam místo lesa
mohli sázet brambory a rozsívat ito.
Ale jak se teï mohou ptát, kam se podìl obecní les? Jen
a alují, my jim to povíme, na radnici leí o tom protokoly
a zápisy, ani my, ani nai otcové nekradli, køièeli rozèilení
sedláci èím dále tím více, pìstmi hrozili Fastrovi, jako by on
to zavinil, byl také chalupníkem, a se musil bránit a ohrazovat
Snad si nemyslíte, e to vecko nevím? Vím to líp ne vy,
ale bìí mi o to, abyste se mohli bránit, aby to v dobrém skonèilo, proto vám vèas povídám, jaký nový mrak vstává nad Klenèím a proè vás vyklidili z radnice. To chtìjí, abyste se jim pøi
té høe nedívali do karet, otáèel rychle Faster.
Aby mohli listy z knih vytrhat. Protokoly hodit do kamen.

Staré zápisy spálit a øíci:,Nic zde není psáno, a co není
psáno, není také dáno.`
A jsou opravdu vichni chalupníci z naí krve? pøeruil náhle starý Taraèka zmatené výkøiky novou otázkou. Jako by
jim støikl jedu do il, vyskoèili hned vichni, i váhavý Smolík
pøiel do ohnì a volal s ostatními: Cizáci to jsou! Pøivandrovalci! Pøilezlíci! Vdy to pamatujeme, jak sem vrchnost usazovala tkalce a pøadláky, kteøí uèili nae lidi i dìti pøíst vlnu
podle saského zpùsobu, z jedné libry musili napøíst a smotat
sto tránkù jemných jako pavuèina, kadý tránek mìl dvanáct kop a kadá kopa edesát nití.
I my, sedláci, musili jsme si koupit tkalcovské stavy, abychom prý nezaháleli, a celou zimu házet èlunkem a dýchat
prach a pazdeøí ze lnu i vlny.
V Trhanovì jetì dnes stojí manufaktura, kam odvádìli
tuchmistøi a cajkmistøi hotové dílo. A to páni prodali
do Kdýnì, kde teï pøedou vlnu na strojích.
Kdopak nám sem nasadil hrnèíøe a majolikáøe? Kdopak
sem volal pernikáøe, høebenáøe, barvíøe, zámeèníka, pekaøe,
plechaøe a truhláøe? Nám staèil jako vude ve vsích kováø
s koláøem a vec s krejèíøem. Klenèí je mìsto, trochu kousavì pøekøikl hlasy Faster, ale jenom tím polínko pøiloil
na oheò.
Mìsto! Mìsto! A co máme z toho, e jsme mìsto? Kdopak se prosil Lomikara o tu èest? On nám ji vnutil proti naí
vùli. On chtìl mít z Klenèí mìsto, ale nai pøedkové ne. A teï
se nám tu budou ti cizáci roztahovat na radnici? Porouèet
nám? To stál Král za stolem èervený jako krocan, vzpøímený
jako svíèka, oèi mu øeøavìly jako dva uhlíky a vánivì vrhal ty
otázky Fastrovi pøímo do tváøe.

A co! Vymlame je, odkud pøili, a bude pokoj, udeøil
do stolu náhle Klika, a sklenice i dbánky poskoèily.
Oho! zvedl Faster do výe bílou ruku, vy jste jim udìlili
mìanské právo, nechali vystavìt chalupy, odvádìjí øádnì
vecky platy, mají dnes s vámi stejná práva.
Musili jsme je pøijmout do obce. Vrchnost nám to poruèila.
A vrchnosti naøizoval stát, aby podporovala prùmysl, klidnì se rozhovoøil pan administrátor, který se tím dostal
na svého zamilovaného koníèka  do chodských dìjin, a tím
zkrotil rázem rozkohoutìné sedláky. Vichni ho teï poslouchali pozornìji i ochotnìji, ne kdy se s nimi vadil v kostele,
kdy jim vytýkal jejich povìry, patnou výchovu dítek, anebo
opilství, rváèství a sudièství.
Ano, svatou pravdu máte, Lomikar okradl vás o svobody,
ale kdyby to nebyl uèinil Lomikar, jistì by vás byl koupil jiný
lechtic. Píchni jako øízni. Císaø rakouský vás prodal, na nìho
musíte naøíkat. Èeský král by si rozmyslil zbavit zemskou bránu její stráe. My musíme chtít svého krále, dostával se knìz
nevìdomky do politiky, svoji samostatnost, aby ten uitek
z pùdy i øemesel zùstal nám a neutíkal do Vídnì.
Tak je to, souhlasili sedláci, do Vídnì a do nìmeckých
kapes.
Lomikar mìl za uima. Postavil vysokou pec na elezo, a
z Pocinovic a Lhoty musili jste do ní, místo roboty, sváet rudu.
Od Trhanova a k Papírnì vysuil bahna, povolal sem rybnikáøe, zaloil nové rybníky, vystokoval louky a odvodnil pole.
Musili jste kupovat jeho elezo, pít jeho pivo, mlít v jeho mlýnech, pøeloil staré toky vod, postavil tøi elezné hamry, a kdyby
ho nebyla zadávila smrt, Bùh sám ví, co by byl z vás udìlal.

Své otroky, ze svobodných sedlákù byli by se stali pantí
pacholci, hutníci a havíøi, zakýval hlavou Král. Snad máte
pravdu, snad i proto zbavil vás toho upíra
Kozina, svou krví a smrtí vykoupil on a ostatní muèedníci
vai svùj rodný kraj, nebo koupili vás Stadionové z Bavor,
estkrát sto tisíc vysadili za vás na døevo dcerám Lomikarovým, jejich dìd zaplatil císaøi za celé Chodsko jenom nìco
pøes padesát tisíc.
estapadesát tisíc, jak øíkávali ná dìdek, ozval
se Taraèka.
Ano  po edesáti letech vydìlali na vás desetkrát tolik!
Já Stadionù nebráním, ale pravda nade vecko! Koupili vás
a zaplatili poctivì. Také lepí srdce i mìkèí ruku mìli ne Lomikar. Spokojili se s robotou zákonitou na polích i lukách, nehonili vás pro rudu bùhvíkam, zboøili pec, zruili hamry, zavedli sem skláøství, usadili tu nìmecké skláøe i brusièe a vám
dali pokoj.
Pìkný pokoj! Jako vi do koichu nasadili nám do Klenèí
plno Nìmcù, take u dávno vede se tu vecko nìmecky a my
musíme mlèet.
To roste setba Lomikarova. Ten bystøe postihl, e Klenèí,
které leí na staré a slavné cestì vedoucí z Prahy do Øezna,
kde stojí stará pota thurntaxiská a královská celnice, kudy
táhne vojsko, jezdí kurýøi, extrapoty, diligence a obchodní
vozy, mùe se stát zdrojem nových jeho pøíjmù, povýil je proto na mìsteèko, vymohl mu týdenní i výroèní trhy, jeho robotu
promìnil v plat a poèítal, zde e se prodá nejvíc jeho eleza,
vypije nejvíc jeho piva a sní nejvíc ryb z jeho rybníkù i zvìøe
z jeho lesa.
Nepøepoèítal se, usmál se Král, který s Fastra oka nespustil, vecko se to splnilo.

Dobrý poètáø nechybí. Dal vám proto do vaeho mìstského statutu, e musíte pøijmout do mìsteèka kadého, koho
vám vrchnost pole, a jemu výivy pøát. Tak je to, Kliko, obrátil se administrátor na horkokrevného sedláka, vy nesmíte nikoho vyhnat a nikoho pøijímat, protoe nejste ádné mìsto
královské, svobodné, jako jsou Domalice, vy jste osní mìsto, ochranné, prim tu hraje vrchnost, a nikoli vy.
V tom leí ten podvod, zaplál hned Klika, proto jsme
na tom vlastnì hùø ne kadá ves. Tam sedláci porouèí, vichni
jsou tam jedné krve, jednoho srdce, kdeto u nás trvá stálá
vojna mezi starousedlíky a pøistìhovalci.
Zato nerobotujete ani pìky ani potahem.
Ale platíme tøi sta zlatých do vrchnostenské kasy, za to dnes
celá robota nestojí, vdy víme, jak se koná. Ale je to robota, ztvrdl Fastrùv hlas, panský birda stojí s holí na poli, panský poklasný chodí s hùlkou po poli, panský písaø pøijde
se panìlkou v ruce, pan správèí nebo obroèní pøijedou
na koni nebo v koèáøe a rákosku drí v ruce. Po tomhle touíte?
To ne! To nikdy ne!
To vidíte, jak si nerozumíte. Na øemesla a obchody si nestìujte. Z jejich zlatého dna kape pøíjem do vaich kapes.
Co by z vás bylo, kdybyste nemohli jezdit na zápøeky, vozit
extrapoty a formanit? Ten kopec nad Klenèím a silnice pøes
nìj vedoucí, to zdejí zlatodol. Kdyby toho nebylo, pøestali
byste furiantit, cinkat dvacetníky v kapsách, ale zato byste si
více hledìli polí a luk, prodali byste konì, je vám mrvu roznáejí po silnici, kadý z vás by choval o pìt est kusù hovìzích víc a nerostla by vám pak na polích chøestaèka a stoklasa,
ale ito a penice.

Pravda je to, musili pøiznat sedláci a sklopili zahanbenì
hlavu.
Já vám tu pravdu povídám, jeto vás mám rád a jeto bych
chtìl mít z vás nejen hrdé mìany, ale i rozumné sedláky
a dobré lidi. Vy hned vzplanete jako smolná louè, èertíte
se a zlobíte, aè si nìkdy nevidíte ani na pièku nosu, tak jste
krátkozrací. Prozíraví byli Sta-. dionové, kdy tu setbu Lomikarovu nenièili, ale moudøe oetøovali. Prozíravým byl ministr
Kaunic, kdy nechtìl, aby se peníze ze zemì vyváely a zboí
dováelo, ale naopak, abychom si vecko vyrobili doma, a co
sami nespotøebujeme, to abychom v cizinì prodali. Proto radil
vrchnostem, aby zavádìly na panství manufaktury, aby
se chovaly ovce, aby se prala, èesala, pøedla i tkala vlna,
z bøidly dobýval kamenec, ve chlévech kopal sanytr, abyste
døevìný popel odvádìli do flusárny na draslo, aby se pálilo
v milíøích nejen døevìné uhlí, ale chytala se pøitom i smùla
a dehet, aby se stavìly papírny i palovny. To vecko dìje se i u
nás. Ale èí je to vina, e vechen ten obchod a prùmysl mají
v rukou Nìmci? Udeøme se do prsou a øeknìme kajícnì: nae
nejvìtí vina!
To snad pøece ne!
Copak my jsme ty Nìmce zvali?
Nezvali, ale nedovedli jsme se od nich vèas nièemu nauèit. Vy umíte jen jezdit, orat, síct a sekat. Jen jednomu synu
pøedáte grunt; chcete-li dva zaopatøit, dovedete políèka rozpùlit, ba i rozètvrtit. U i tak daleko jdete, e zde hospodaøí
nìkolik sousedù na ubohé osmerce pùvodního lánu, toti
na pouhých osmi korcích polí a luk. Mùe být na tom iv, kdyby nemìl konì a neivil se pøípøeí? Proèpak nedovedete
odkoukat Nìmcùm jejich fortele, postavit se na jejich místo,
uèinit je zbyteènými, aby se sem nemohli stìhovat. Tisíce let

leí v hlinovatkách hlíny na pìt sáhù vysoko, ale nikomu z vás
nenapádlo postavit tam cihelnu anebo hrnèíøskou dílnu. Nejkrásnìjí døíví, tvrdé i mìkké, jaké kdo chce, roste v naich
lesích, ale výrobu a prodej nábytku zavádí zde vrchnost. Proèpak ne vy?
Protoe jsme Èei, máme v ilách selskou, a ne kramáøskou krev.
Dobøe jste to øekl, Kliko, pochválil sedláka pan administrátor, a ta vae tìkopádná, selská krev jedinì vás zachránila, e dosud nemluvíte nìmecky. Nechytají se vás novoty,
vecko cizí je vám a dosud odporné, umíte cizí øeè, ale nemluvíte jí, jen kdy musíte, posíláte své dìti na handl
do nìmeckých vesnic, nauèí se tam drmolit nìmèinu, nikdy
vak nezapomenou mateøský svùj jazyk a doma, v rodinách
vude vecko po staroèesku se vede. Proto jste zùstali
a musíte i dál zùstat nejzápadnìjím mìstem nejen èeským,
ale i slovanským. Nìmce zde usazené nemùete u kotìtem jako smetí vymést ven, sami vak také se nesmíte stát
takovým smetím cizím.
Co máme tedy dìlat? Jak se jich zbavit a opìt se stát pány
ve svém vlastním domovì? tìce, starostlivì se optal Král,
který sledoval vývody Fastrovy nejpozornìji ze vech.
Hleïte na smíené porosty v lese, obrátil se teï Faster
plnou tváøí ke Královi, jako by jenom s ním mluvil, na mladé
myti rostou nejen smrky, ale ujmou se tam i øeáby, bøízy
a javory. Léta spolu rostou, a smrk vecko kolem podusí
a nade vemi vyhraje. Takovým smrkem domácím jsme zde
my, Èei. A nám sem vítr navál cizích semen velijakých,
nesmíme se nechat udusit, ponìmèit, ale musíme je poèetit, oni zde potøebují nás, a nikoli my je. Nás je dosud mnohem více. Nejen vy, sedláci, ale i starochalupníci, vichni jsou

jadrní Èei. Vystrnadíte-li nìmèinu z radnice a ze koly, u jste
to vyhráli. Z dìtí tìch Nìmcù vyrostou Èei, posílí vá kmen
svou krví kramáøskou a omladí vai starou krev. Nemáme to
pøirovnávat, ale je to  krom té drahé due  jako u zvíøat,
u obilí, hrachu anebo u bramborù. Vude v pøírodì vidíme
míení a køíení jedincù, aby potomstvo se nejen udrelo, ale
i vyvíjelo, zdokonalovalo, ale základ rodu se tím nenièí; nýbr
posiluje. Vy musíte zdejí Nìmce strávit, tím sebe sama jaksi
okypøit, pomrvit, a ratolesti vaeho kmene pak se znovu zazelenají.
Lehce se øekne: strávit Nìmce, malomyslnì si povzdychl
Klika, ale to je hoøké sousto, které v ústech roste a nedá
se spolknout. Oni bohatnou, své syny posílají Vondroukovi
do koly, ten s nimi jezdí na gymnasium do Klatov i do Plznì,
rostou z nich páni, podporuje je vláda, bere je do úøadù,
k vojsku i do kol, kdeto e naich dìtí rostou zase jen sedláci.
Kdo takhle mluví, zahazuje flintu do ita a utíká zbabìle
z bitvy pryè jetì døív, ne doopravdy zaèala. Kdybychom
vichni mluvili jako tuhle soused Klika, pak nás tu urèitì Nìmci
pohltí, naí krví, zemí i majetkem se posilní a èeský národ bude
mít s nimi jetì tuí zápas. Ale k tomu nesmí dojít. Kdy vai
otcové po tisíc let uhájili tenhle cíp naí vlasti èeskému jazyku
a národu, vy se nesmíte poskvrnit takovou hanbou, jakou
se poskvrnili Chodové pøimdtí a tachovtí, vy se nesmíte nechat ponìmèit.
Nenecháme! To se nestane!
K tomu nesmí dojít.
Kdybych mìl Klenèí vypálit, znièit, tak je radìji vypálím, znièím, ne abych je vidìl nìmecké, hrozil obratem ruky zas
teï Klika.

Pomocné ruce u se vám se vech stran nabízejí. Slyeli
jste paní komisarovou, co vyprávìla o Praze, jak se Èei vude hýbou, svých práv se dovolávají, knihy tisknou, noviny vydávají, i lechta se k nám hlásí, Palacký, Havlíèek, Rieger
a celá øada u bojuje v èele národa, jak o tom ètete na hyjtách
u Králù.
Velebníèku, vy nás nesmíte opustit!
Nesmíte od nás odejít, volali sedláci v nadeném vlasteneckém zápalu. Nejen øeè, ale i pivo u úèinkovalo na nì, i ta
dudácká muzika vedle, take vyskakovali, podupávali si, rukama nad hlavou podle taktu cifrovali, zapomnìli
na chalupníky, na lesy, na Nìmce, na spory a volali: Jindøich!
A jde mezi nás mládenec Jindøich, zazpíváme si!
Ruèièka na døevìných hodinách ukazovala pùlnoc a Faster
se tie, nenápadnì z hospody vytratil jako duch. Vìdìl, e by
ho zdrovali, ba snad i mocí zdreli, plá, hùl i èepici mu schovali, e by se mohl sám pustit do zpìvu, moná i do tance
a patnì by to pro nìho skon èilo... Tisíce zlatých oèí dívalo
se na nìho s temného nebe, kdy mrazivou nocí sám a sám
pospíchal k oputìné faøe.
Nebude má! Není moná! Ani ti to, má panynko, Pán Bùh
nedá, zpívali a tancovali vesele u Bartoù pøi dudách.
Faster se zahledìl k faøe a usmál se: Ta písnièka má pravdu! Fara je Rejkova a Bùh milý ví, kde se octnu za mìsíc.
Ale také u Johánesù bürgerbál zvolna se mìnil v sousedskou muziku. Páni v kasinì sice tanèili nábonì, ale zato
ve formance odlupoval se s mìanù panský nátìr èím dál
tím více a zdravá pøirozenost hlásila se k svým právùm. Sám
mìstský rychtáø Kladívko u povìsil kabát na høebík, vysvleèený v kole dupal a výskal, páni radní, tuchmistøi, cechmistøi
i cajkmajstøi, vichni si povolili uzdu, a to v kasinì vedle bu-

dilo pohorení. Postmistr Worlitscheck i kantor Eisenhut nìkolikrát pøibìhli pokrotit jejich bujné veselí a pan inspektor
jisté by byl u dávno s oklivostí a odporem odejel, kdyby mu
právì dnes tak nepadaly taroky...
XII.
Selka Králová la o hromnicích z kostela, nesla si posvìcený sloupek voskový v náruèí a tuze pospíchala. Ty má
stále flandu v kole, poèkej na mne, zavolala na ni Kliková
a pospíila si, aby ji dohonila.
Nediv se, divèe zlatá, usmála se Marjánka,,,ví, e nemámdìvku, a tak jsem na vecko sama. Vdy ti roste Hanýka
a ta je, budi ke vemu mohu na ní oèi nechat, jak se ke vemu
ikovnì staví, jen jen jí ruèièky hrajou.
Ale kdy je to pøece jenom dítì, pøijímala i odmítala chválu
Králová, a pomáhá víc mui ne mnì. Øíkám, e mìla být
chlapcem, povzdychla si selka upøímnì.
Co bys vzdychala! Vdy jetì mùete mít chlapcù jako kuelek. Vidí, já bych zas ráda mìla nìjakou chùvièku, ale to
najdu v lese pod kamenem vdycky jen hlavatého kluka.
Kdy si v tom nemùeme porouèet, øíká Kristýnka, usmála se poznovu Králka a vzpomnìla si v duchu na mídovu
enu, kde asi se toulá a deklamuje-li tam jako v Klenèí. A
se jí zastesklo v té chvíli a odmlèela se.
Abych nezapomnìla, proè jsem na tebe volala! To ví, e
chlapci mají u nás herberk, øíkali vaí Hanýce, aby s nima
chodila za svatou Dorotu, ale ta se tì bojí, e by ses vadila.
Tak jsem jí slíbila, e se za ni pøimluvím.
Copak tì to napadá, utrhla se hned Králová prudce, za
nic na svìtì ji nepustím.

li by jenom po známých. Nekame dìtem radost, vdy
jsme také chodily, kdy jsme stály v jejich vìku. Nenene,
tøepala rukou Marjánka, darmo by se zvìtøila, ona je tak dost
do svìta, najdi si jinou.
Kdy on ná Martínek si postavil hlavu, e s jinou nepùjde,
protoe ádná neumí tak zpívat.
To se podívejme na kluka! Teï teprve Hanýka se nesmí
ani hnout.
Tak si ji dej za sklo, rozhnìvala se Kliková, aby jí neubylo.
Nevídáno! Naposled ti bude ná Martínek patný!
Nepustím ji s nikým, vím, co dìlám, omlouvala se Králová.
Ale sousedka se urazila, nadmula se jako pávice a beze
slova zamíøila pøes námìstí rovnou k domovu.;,Má tìch dìvèat jako ab v rybníce. Bude jednou ráda, kdyby nìkterou ná
chlapec vyvedl. Ale pýcha ji posedla. Zdvihá nos jako pravá
královna, bruèela si jetì doma, kdy svlékala sváteèní aty
a ukládala hromnièku do truhly v komoøe. Ale jak se vrátila
v pùvìdkových atech do svìtnice, hned si postìovala mui:
Tak si jen pomysli, øíkala jsem Králce, aby nechala tu jejich
okatou ábu chodit s doroáky, e ná Martínek s jinou nechce jít, ale mìls ji vidìt, jak se na mì utrhla.
Tak? vykøikl hned Klika, dobøe! Kdepak je Martínek? Bìel hned ke dveøím, otevøel je dokoøán a zavolal: Martine, hned
sem pojï!
Chlapec právì krmil králíky a pároval je. Ale jak zaslechl
otce, vyletìl z chlíva jako støela a upaloval do svìtnice.
To ti povídám, hrozil mu otec pìstí, kdyby si Královic Hanýka klekla na kolena a prosila, aby smìla s vámi chodit
za svatou Dorotu, odkopne ji, protoe její máma odkopla
tebe.

Ale já s jinou nepùjdu, zamraèil se Martínek. Tak tedy nepùjde, u jsem øekl, ukonèil hovor Klika a chlapec vìdìl,
kde pálí. Mlèky se obrátil a el si postìovat svým nejlepím
pøátelùm, králíkùm a holubùm, které nade vecko miloval.
Dopadlo to vak dobøe.
Copak musíme mít tu vlasatou sýkoru s sebou? ozval
se Pálusovic Kuba, kdy vidìl, e celá výprava je ohroena,
vezmeme si Svatoovic Jirku, ten má hlásek tenký jako konipásek, hodí na sebe prostírku, vìnec mu posadíme na hlavu
a bude to tisíckrát krásnìjí.
Pøi tom zùstalo. I Klika to schválil a sám kluky uèil; ukazoval
jim, jak se mají pøi høe postavit, jak rukama hýbat a zpívat,
take letoní doroáci vude sklízeli jen samou chválu, ba vzkazovali si pro nì i páni, musili jít zazpívat na potu, k Johánesùm
i k panu ranhojièi Schmiedovi. Jenom Královic statku
se vyhnuli, aèkoli Hanýka stála pøed domem a kývala na nì
prstíèkem. Martínek nastrouhal jí na prsty mrkvièku a el dál,
jako by u Králù jakiv nebyl. Hanýka nevìdìla v té chvíli hned,
jak se pomstít. Kdyby nebyl sníh sypký jako písek, hodila by
po nìm kouli jako hlava velkou, jistì by ho trefila do toho jako
krev èerveného plátì, moná, e by mu srazila s hlavy i tu
erednou èepici, papírovou s ko houtím perem. Na to vak
není ani pomylení, a tak jen køikla za ním: Martine, koza meèí,
pukl ne, obrátila se na patì a zmizela ve dvíøkách døív, ne
se mohl Martin za ní rozbìhnout, nabouchat jí, ba i jen oplatit
stejným výkøikem: Hanýka, cpe si kai do bøíka. Ale sláva
jejich dostoupila vrcholu, kdy si je as týden po sv. Dorotì
zavolal na faru pan administrátor Faster a jetì na schùdkách
jim pøikazoval: To vám, chlapci, povídám, nechte si na høe
i na zpìvu záleet. Sedí tam u mne paní komisarová z mìsta,
a vás pochválí.

Tak my se tu obleèem a pøijdem dovnitø u v parádì, navrhoval Klika a rychle rozbaloval svùj balíèek. Vytáhl z nìho iroký døevìný meè ze indele, papírovou èepici, kohoutí pero
a matèinu jako krev èervenou erku uvázal si okolo krku. Pálusovic Kuba mìl tu strùji jetì kratí, vyndal z jedné kapsy
ezlo, z druhé sloenou korunu z pozlaceného papíru, kvìtovaný fìrtuch pøehodil si pøes ramena a byl hotovým králem.
Nejvìtí práci jim dal Svatoovic Jiøíèek. Toho musili pìknì
zabalit do prostìradla od hlavy a k patì, aby nebylo vidìt,
e má krátké vlasy nahoøe a dole dlouhé kalhoty, na hlavu mu
lehce posadili vysoký vìnec z papírových rùi, aby sletìl hned,
jak se ho kat meèem dotkne, ale aby drel na hlavì, kdy svatá
Dorota zpívá, chodí i kleká. Koneènì byli hotovi, zaklepali
a veli do pøíjemnì vytopeného pokoje, naplnìného vùní míeòských jablek. Za stolem na mìkkém kanapíèku sedìla
krásná paní, vlasy mìla pìknì k spánkùm pøièísnuté, jako
havran èerné, usmála se na chlapce, pøíjemnì se na nì podívala a øekla nesmírnì lahodným hlasem:
Ach! Doroáci! To se tìím, ale je jich málo, jenom tøi 
Martínka típla ta poznámka a pomyslil si: Kolik nás má
být? Vak my na to staèíme. Mrkl na Kubíka i Jirku a rázem
spustili:
Ó hýle, hýle, hýle! Poslyte malé chvíle,
jak krásná panna Dorota, bohumilýho ivota, nechtíla královnou býti, muíla smr podstoupiti.
Po tomto spoleèném úvodu otoèil se nejdøíve kat k pannì
Dorotì a zazpíval krásným altem jako v opeøe, schovávaje
meè pod rudým plátìm:
Ach Dorotko má rozmilá,
tuhle král Fabricius mì k tobì posílá, abys si ho sobì vzela,
a to ctnýho za manela,

on tì míní zlato, støíbro dáti a královnou tebe zváti.
Svatou pannu Dorotu ta zpráva náramnì pøekvapí, e zaène hned lámat rukama a zaøíkat:
Ach Pane Jeíi Kriste!
Dy voni si dìlají ze mne blázny jistì. Jenom jdi vyøídit
králi,
e by se mu lidi smáli, dyby takovou královnu míl. Já sem
si zvolila jinyj díl.
Ale tu se do toho vloí sám král Fabricius, posadí si poøádnì korunu na hlavu, natáhne ruku se zlatým ezlem k pannì
Dorotì a ujiuje ji lahodnì:
Dorotko rozmilá, cák si nepochopila,
e tì nechci za blázny mít?
Já si tì chci vopravdu za enu vzít.
Stranì to dopálí svìtici, take se oboøí na krále
Tak je mi milá tvá novina, jako stará smradlavina.
To se rozumí, e se král takovým hrubiánstvím urazí
a tvrdohlavé panence zahrozí
Pozor na hubu, Doroto, abys nepøila o toto,
a rukou ukáe si na krk. Tím si vak patnì poslouil, patrnì nezná enské, e co si jednou uminou, to také prosadí.
Svatá Dorota není o nic lepí, otoèí se na patì zády ke králi
a povídá mu hodnì utìpaènì
Za manela ne bych si tì vzela, raèi smr bych podstoupiti chtìla.
Takové slovo, a králi do oèí? No, poèkej, Dorotko!
Kate, hned jí hlavu pod meè dej, stranyj konec hudìlej!
Svatá Dorota neleká se nièeho na svìtì a zpívá si vesele
Mùj enich je Kristus Pán ha já k nìmu pospíchám,

div e na Fabricia neudìlá pøitom dlouhý nos. Nyní vytáhl
Klikovic Martínek zpod rudého plátì iroký meè, mává jím
nad hlavou a volá:
Klekni, panno, klekni na zem, zabiju tì jedním rázem.
Svìtice poslunì jako oveèka kleká a spíná nábonì ruce
na prsou.
Podstupte, lidi, na stranu, haj vám nedám meèem ránu,
varuje kat vecky diváky, konaje poslední pøípravy k pøíerné
popravì. Neplivuje si na dlanì, bere meè do obou rukou
a vyzývá svìtici dobrácky:
Natáhni, Dorotko, krk hezky, já tì ho srazím mistrovsky.
Svatoovic Jirka pod prostìradlem vztyèil pokornì sklonìnou hlavu do výe, meè hvizdl vzduchem, papírový vìnec sletìl s hlavy a pod postel, je tu stála v rohu, a Jirka jak dlouhý
tak iroký svalil se na zem. Král s katem hned si k nìmu klekli,
budili ho a zpívali
Staò, Doroto svatá, kerás bula sutá,
dy si nechtíla krále poslechnout, muíla si smr hoøkou
podstoupnout, muíla si smr hóóóøkou póóódstoupnout!
Vichni rázem vyskoèili, øekli Pochválen Pán Jeí Kristus, poklonili se a u se hrnuli ze dveøí.
Poèkejte, poèkejte, zdroval je Faster a pospíchal za nimi
s obrázky v ruce. Kluci se tam svlékali, trochu se upejpali, ale
pak pøece kadý rád natáhl ruku po svém svatém patronu,
kterého jim Faster vybral a jetì pøidal zaslouené chvály:
Dobøe jste se dreli, lo vám to, jako kdy namae!
Ale paní Boena sedìla pøed èistým papírem, hrála si tukou, oèi mìla pøivøené a tak byla ponoøena do vzpomínek, e
ani nepozorovala, kdy se Faster vrátil. Staré bìlidlo, kouzlo
a teplo domova ovívalo ji opìt jemnou perutí... Vidìla ivì
pøed oèima zasnìný kraj, malé údolíèko, v nìm dvì chaloup-

ky k sobì pøitisknuté, rodièe, babièku, celou tichou domácnost... V pøedsíni dupají kroky, otevírají se dveøe a k nim vchází
král Dioklecián, Dorota panna, dva dvoøenínové, soudce, kat
a jeho holomci...
Fata morgana! protrhla násilím paní komisarová èarovnou sí, kterou ji opøádala èilá její fantasie. Dìkuji vám za tu
pìknou chvilku, natáhla bílou ruku ke knìzi. Faster se sklonil
a mlèky tu ruku opìt políbil. Pøekvapenì podívala se naò Nìmcová, ale ruky neodtáhla, ani se nemraèila. Naopak, oèi se jí
podkalily a cosi jako veliká soustrast zachvìla jí srdcem.
Jetì jednou vám dìkuji, ovládla se rychle, u nás je ta
hra dìjem bohatí, ale deklamací prostí. Vy jste zde vichni
rození herci a zpìváci. I stará babka, kdy mi vypravuje, tak
ivotnì to prociuje, e jí ve tváøi hraje kadý sval, smìje
se i pláèe, ruce zalamuje a rozpíná jako ve skuteènosti. Nikdy jsem neslyela tak pìknì vyprávìt báchorky jako u vás.
A vae øeè bulácká! Píi si slovníèek a polu jej i s pøíslovími
Èelakovskému do Vratislavi a doktor Spott mi psal, abych
mu sebrala, jak se zde léèí a zaøíkává. Musíte mi pomoci,
velebníèku.
Ale s radostí, souhlasil hned Faster, jenome nemají
ke knìzi a zvlátì ke mnì dùvìru.
Vytloukám jim z hlav povìry, jak mohu, a tak se s tím skrývají pøede mnou. Také zdejí chirurg udává báby koøenáøky,
kováøe i pohodného, proto nikdo z nich nevìøí pánùm, vìtøí
hned èertovinu. Ale vy si dovedete získat jejich dùvìry a také
Králová vám pomùe.
Co dìlají u Králù, ivì se hned optala Nìmcová, ètou
na hyjtách?
Ètli, krouek posluchaèù utìenì rostl, u u jsem vìøil, e
se podaøí ná plán zaøíditi zde jako v Praze a jinde Besedu,

ètenáøskou besedu pro zaèátek, takové ohnisko vlasteneckého cítìní i smýlení, zaloit ji proti kasinu u Johánesù, kde
se nejen nìmèí, ale také kují pikle a sbírají klepy o kadém,
kdo nechce tanèit, jak oni hvízdají.
Nu ano, spolek nejen pro zábavu, ale i pro vzdìlání
a pouèení, v kterém by byl vítán kadý, sedlák i øemeslník,
podruh i chalupník, pán nepán.
U k tomu sotva dojde, mávl rukou beznadìjnì Faster.
A proè? Co se stalo?
Pøi obnovì mìstského práva vyhodila vrchnost vecky sedláky z radnice a usadila tam samé øemeslníky, vìtinou Nìmce.
To právì nový dùvod zaloiti Besedu, vpadla do øeèi prudce paní komisarová.
Ovem, kdyby zùstalo pøi tom. Ale chalupníci zvedli u pøedtím svùj starý nárok na sousedské lesy, nová správa jde jim
na ruku, sedláci se teï bojí, e se jim ztratí z radnice starý
guberniální výnos, kterým se jim lesy odevzdávají
do soukromého vlastnictví, e se tam budou falovat zápisy
v gruntovních knihách, kout zbranì proti nim, zkrátka vrchnosti
se podaøilo rozetvat mìsteèko tak dokonale, e se teï na nic
jiného nemyslí a o nièem jiném nemluví ne o soudu.
Vidíte, k tomu by nedolo, kdybyste tu mìli takové støedisko, kde by se vichni obèané scházeli, domluvili a dohodli
po dobrém, mohla by se jmenovat ta beseda tøeba Svornost,
jako nerozborná zeï stáli by pak vichni proti spoleènému
naemu nepøíteli.
Milostpaní, vy nae lidi neznáte, trpce se usmál knìz, mluvíte ideálnì, ale zapomínáte, jací palièáci zde rostou a ijí.
Zdejí lid je upøímný a poctivý, pøísnì se ozvala Nìmcová,
dá si øíci, ale musí se s ním umìt.

Zdejí lid je vznìtlivý, kam vítr, tam plá. Není naò spolehnutí, dá se lehce unésti citem, nechá se snadno potvat, lehce pro vecko vzplane, ale jeho zájem brzy pohasne, stejnì
ostøe odpovídal Faster.
Je to lid pilný a pracovitý.
Ovem, tìlesnì pracuje do úpadu, ale tou prací tìlesnou
jako by vyèerpal i vecky svoje síly duevní, stává
se nesamostatným, duchovnì líným, jeho mozek nepracuje,
nepøemýlí ani o otázkách náboenských, ani politických, ani
hospodáøských, ani literárních a vlasteneckých.
Snad máte pravdu, ale jinde není lépe, v tom právì spoèívá nae práce buditelská, zatøást tìmi duevními ospalci.
Nezatøásli jsme jimi? Nelichotili jsme si, e jsme je probudili? A jdìte k nim dnes! Jdìte tøeba k nejlepímu z nich,
ke Královi, mluvte s ním o novinách, konstituci, revoluci, spolcích, knihách, bude vás poslouchat jen jedním uchem, a koneènì mávne rukou a øekne nevrle:,Eh, to jsou samé hlouposti! My teï máme jinou starost, berou nám lùsy.`
To se k nìmu skloním, vyslechnu ho trpìlivì, poradím mu,
vyuiji i takové nálady k tomu, abych ho získala pro svoji mylenku!
A postavím se proti chalupníkùm, øemeslníkùm, podruhùm
a bezzemkùm? Ti nepatøí do národa? Ti musejí prohrát?
Já nevím, já tomu sporu nerozumím, pøiznávala
se v rozpacích paní Boena, nechci dìlat v lidech ádného
rozdílu, chci, aby se milovali, a ne aby se soudili. Vy pøece u
jako knìz musíte chtít toté.
Ovem e chci. Vemi cestami je k tomu vedu, nejen náboenstvím v kostele, ale i vzdìláním ve kole a doma. Omezuji jejich muziky a tance, brojím proti noèním toulkám
a karbanu, stihám jejich surové rvaèky, honím dìti z pastvy

do koly, na klíè jsem zavøel zvonici, aby nemohli zvonit proti
mrakùm, a víte, co udìlali? Roz sekali dveøe, vybìhli na vì
a vyzvánìli vemi. Udal jsem Kliku, byl potrestán, ale mnì
vykøikovali v noci pøed farou:,Vechno veme konec, i Fastrovo
zvonec, ha ne zaène pastva, èert vodnese Fastra.` Já vím,
e mnozí, pøemnozí osadníci mají radìji Vondrouka ne mne,
e mì nechtìli za faráøe, e se tìí, a odejdu, protoe je jim
nepøíjemno moje kantorování.
Kdo chce vlasti vdìk si získat, pøíznì doby nehledej. Já
se po ní jistì nepachtím, ale ná hovor dostává se do jiných
kolejí. Nebìí o mne, ale o lid, mezi kterým jsem se narodil,
vyrostl a skoro deset let u veøejnì pùsobím. Znám jeho historii, znám jeho pøítomné pomìry a chvìji se o jeho budoucnost.
To snad pøece ne? jako by ji Faster tím slovem bodl, utrhla
se prudce Nìmcová.
Ano, chvìji se o jeho budoucnost, pomalu a s dùrazem
opakoval knìz, ten lid, sám sobì ponechán, il by jen tìlu,
jen zábavì, polím, lukám a penìzùm. Kdy jsem zaèal zde
práci buditelskou a osvìtovou, vrtìli vichni hlavami a øíkali:,To
sou novoty! Tuto tu jakivo nebulo.` tìstí, e mùj faráø jako
slepec musil mi nechat volnou ruku, sám byl jako starý josefinista dost svobodo myslným èlovìkem, a Vondrouek
se bojí køíit moje plány veøejnì, protoe mám bratra vikáøem. Mnì nestaèí a nechci, by nehøeili jen ze strachu pøed
peklem. Nechci vyèerpat jejich duchovní mohutnost jen
v pobonostech a bratrstvech, jako moji pøedchùdci èinili.
K Bohu je vedu, dárci ivota, svìtla a radosti, po cestì nové,
neulapané je vedu, ne bázlivé baby, ale stateèné lidi z nich
chci vychovat ne hrozbami a sliby, ne povìrou

a pobonùstkáøstvím, ale pravdou zákona boího a silou zákona pøirozeného.
Z due mi mluvíte, pøíteli, ozvala se paní Boena zøejmì
nakaená nadením, je sálalo z knìze.
A co jsem a dosud dokázal? zchladl náhle Faster, nic,
anebo málo víc ne nic, sám si odpovìdìl. Lásku k vlasti
jste v nich roznítil, èíst, zpívat, ulechtile se bavit, to jste je nauèil, jak jsem sama vidìla. Plané vlastenectví, lichá horoucnost, zase tak bez nadìjnì mávl Faster rukou, vynoøí se spor
o kus lesa, a hle  jako by foukl do peøí , vecko letí na stranu.
Tu vidíte, jak byla má práce povrchní, e nezasáhla jádro,
nestala se èinorodou, uvízla v pouhých slovech jako v blátì.
Dnes vím, e na zdejí lid se musí jinak.
A jak?
Jeho historií, jeho minulostí musíme se dostat k jeho srdci,
ale jeho kapsou musíme se dostat k jeho rozumu. Vylote
mi to, prosím vás.
Milostpaní, jedna rána, kterou zasadil císaø zdejímu lidu
pøed dvìma sty lety, je dosud nezajizvená. Nekrvácí u, ale
jetì mokvá. Vude po Èechách mìli svoje selské rebelie,
ale nikde v nich lid tolik neztratil jako zde. Nikde neokradl stát
sedláky o tolik svobod a výhod jako u nás. Vude je potøeli
krvavì, ale nikde tak surovì jako u nás. Vyrostla z toho jinde
tradièní nedùvìra k vrchnostem, úøadùm a pánùm, ale u nás
vyrostla nenávist.
Tato straná nenávist vybíjela se a dosud jen na Lomikarovi
a ivila se povìstmi straidelnými. Lidé podnes pøisahají
na pøíklad, e vychází z krypty klenckého kostela noc co noc
a jako èerný pes s ohnivým jazykem v tlamì bìí
do trhanovského zámku a zpìt. Sta lidí ujiuje, e se prohání
na bezhlavém koni po lukách v Mejkosovci, e se projídí

v èerném koèáøe pod lipkami, jako ohnivý mu e se valí
ve karpì blátem podél silnice, sta takových povìstí zplodila
lidská fantasie, ale vecky mají koøeny ve strané køivdì, která
zde byla spáchána a není dosud napravena.
Èím ji napravit?
Pravdou! vstal Faster, nevydrel to déle klidnì sedìt, èistou, svatou a bezohlednou pravdou. Musí se øíci tomu lidu
do oèí: Tak jako Lomikar by jednal kadý z vás jetì dnes.
Kdyby vám nìkdo prodával pole, které bratru stojí za tisíc zlatek, za pouhou desítku, kdo z vás by je nekoupil? Nehøeil
Lomikar tím, e vás koupil. Ale høeil ten, kdo vás prodal, kdo
vae svobody zruil, vae práva nohama polapal.
Císaø, eptla Nìmcová.
Ano, vídeòský císaø, je pravým katem. Kdo podpisoval rozsudek smrti Kozinovy? Kdo hnal sedláky v poutech
do Komárna a Rábu? Kdo jim poruèil, aby tam v koleèkách
naváeli hlínu na pevnostní hradby? To byli vìtí muèedníci
ne sám Kozina, nebo jeho smrt trvala okamik, ale je smrt
rdousila léta! To vecko udìlal nìmecký císaø se svými rádci, ale toho by nikdy nebyl schopen èeský král. Proto musí
zdejí lid nenávidìt Vídeò a vecko, co se s ní nìjak pojí, zato
vak musí vidìt v Praze svoji spásu i pomstu.
Svatá pravda, ale stranì velezrádná, usmála se vesele,
radostnì Nìmcová.
Vak pøijdou èasy, e tu pravdu budeme veøejnì hlásat,
a potom udeøí hodina i tomuto kraji, urvaná pole i louky i lesy
vrátí se opìt jemu, a tu jsem u jeho kapsy, usmál se i Faster.
To je hudba budoucnosti, daleké budoucnosti, na tuhle vìjièku nechytíte ani hejla.
Ó, milostpaní, posadil se znovu ke stolu Faster a mluvil teï
klidnì, støízlivì, a se paní komisarová v duchu divila, ne, vy

neznáte zdejí lid, ani jeho hlad po pùdì a jmìní. Ano, je dobrosrdeèný, mùe dát chuïasu i boháèi, ale nesmí to jít
do ivého, nesmí to být mnoho, aby neubylo, aby to na celku
nebylo ani znát. Dají rádi trochu ovoce, ejdlík mléka, vajíèko
nebo skývu chleba, co jim Bùh udìlil, co se jim urodilo doma
nebo na poli vyrostlo. Peníz vak nedarují nikdy. Øíká
se o zdejích sedlácích, e by si pro gro nechali tøeba koleno vrtat, aè mezi nimi bída o peníze není. Vydìlají hodnì
dvacetníkù zápøekami, ale také hodnì tím zanedbávají své
hospodáøství, take tìí z polí i luk málo pomìrnì obilí a píce,
mohou chovati vedle koní málo hovìzího dobytka, hospodáøství jim nic nevynáí, ba k jaru pøikupují jetì v Týnì ito
a penici, aby vystaèili do nového chleba. Potká-li je nehoda, potluèe-li anebo padne-li jim kùò èi jiný kus dobytka, celoroèní výdìlek je ten tam a døeli se vlastnì marnì.
U muziky vak neetøí, tam pijí i hýøí, a èlovìk asne.
Ovem, tam se v nich probouzí furiantství, pøi pivì a muzice
ztrácejí vládu nad sebou, ale kdy vystøízliví, pøièiòují se a etøí
dvojnásobnì, aby nahradili, co lehkomyslnì vyplýtvali. A tak
mùeme øíci, e se sedlák málo kde tak napracuje jako u nás
a tak málo uitku mu jeho práce pøináí. Proto nemohou zde
pochopit rychlý vzrùst blahobytu, který pøináí prùmysl
a obchod. Dával jsem jim jednou na muské hyjtì za vzor Zieglera, který z obyèejného skláøe vyvihl se na majitele skelných hutí a brusíren, papírníka Firèe, bohatého døevaøe Macha, majolikáøe Majera, a co mi odpovìdìli?,Poctivou prací
zbohátnout nemohli, dìdit, nedìdili, z lutrýje teky nevyhráli,
de to tera vzeli? Mueli to nakráct ha naidit na lidech ha to
my nihdý dìlat nebudem,  opakoval Faster jejich výrok vìrnì a doslovnì.

Ta nedùvìra jejich by se mìla zlomit, vyvrátit, ozvala se paní
komisarová.
Nu tak vidíte, usmál se knìz, sama pøicházíte k mému pøesvìdèení a souhlasíte se mnou. Historií sice rozohníte jejich
srdce k plamennému, nadenému a poctivému vlastenectví,
ale kapsou, to jest nadìjí na zlepení jejich hmotných pomìrù, na pøídìl nových polí, luk i lesù, pohneme je, aby pøeli
od slov k èinùm. My zvýíme jejich mravní a ivotní úroveò, pøivedeme je k rozumu, aby dávali své dìti do kol, aby opustili
staré a zvykem vyjeté cesty zaostalého hospodaøení, aby li
smìle a odvánì s duchem èasu pro vlastní blaho a pro blaho celého národa. Chudý národ krèí se ustaviènì v koutku.
Jenom národ bohatý vystoupí sebevìdomì a je schopen pøinésti na oltáø vlasti kadou obì. Sem musí pøijít koneènì
i èeský prùmysl, brzy musí pøijít, døív, ne tu vecko kolem pohltí
a zardousí nìmecké sklárny a továrny. Vy, milostpaní, máte
v Praze styky a známosti, vy vládnete perem mistrnì, a tak
jsem si umínil poprositi vás, abyste pomohla zdejímu kraji,
upozornila dobré vlastence, e nejzápadnìjí pilíø Slovanstva
se viklá, nebude-li vèas podepøen, e se zøítí a prùlomem e
se pohrnou k nám Nìmci bez pøekáky.
A není u pozdì? lekala se paní Boena.
Není. My ten nápor jetì nìjaký èas vydríme. Èeskými knihami a novinami ucpeme skuliny, kterými se k nám dere nìmectví z Trhanova, od Ronperka, ze Zálesí i koneènì
po erární silnici potou od Plznì a Prahy. Ano, nae øíská
silnice! To je jediná tepna, která nás spojuje se svìtem, a touto
tepnou musí k nám proudit zdravá krev, a ne otrávená cizáctvím. Nesmíme zùstat odøíznuti od matièky Prahy, zapomenuti a ponecháni na pospas pánùm Francùm a Michlùm. Spády naich potokù leí nevyuity, pole a louky leí neodvodnì-

ny, hliniska a lomy neotevøeny, horniny a raeliny neprozkoumány, nepøeberné bohatství naich lesù poírají jenom
plameny skláøských hutí a milíøù. Kdo se zmocní tìchto pokladù, zmocní se celého kraje. Ké by to byla èeská, dobrá
a mìkká ruka! povzdychl si Faster a sklonil hlavu. Vyzpovídal se paní Boenì ze svých nejtajnìjích mylenek, pøání
a tueb, ze své horoucí lásky k rodnému kraji a nael pro svoji
bolest nejen pozornost a vøelý zájem, ale i vzácné pochopení.
Slibuji vám svou pomoc, ozvala se prudce Nìmcová, které náhle bylo tìsno za stoleèkem a mìkké kanapíèko jako by
pálilo. Vstala, pøistoupila k oknu a zadívala se ven
na zasnìenou stráò, která se táhla od fary ke kostelu. Ale
co já mohu? sepjala po chvíli beznadìjnì ruce, proè jsme
tak chudí, velebníèku, proè jen?
Protoe jsme okradeni, trpce se usmál Faster.
Mé pero, to jedinì má síla a mé vecko bohatství, a to u
stojí ve vaich slubách. Okøikují mì, slyel jste snad
o koèièinì, kterou mi pod okny uspoøádali, ale ne, nepøestanu, nesmím pøestat psát o zdejím kraji, obracet naò pozornost, provìtrávat zatuchlý vzduch a proklepávat plesnivé pomìry zdejí. Ten pilíø nejzápadnìjí, jak jste krásnì øekl, nesmí se zøítit, i kdybych ho sama mìla dret. Ale nejsem sama,
stojíte zde vy, a znáte, prosím vás, pátera Sládeèka?
Jak bych ho neznal! Administrátora u svaté Anny, svého
dobrého pøítele! Ale jak vy ho znáte?
Sám mì navtívil, pøedstavil se mi jako èlen Langrovy druiny. Psával prý do Èechoslava duchovní písnì.
Faster pøistoupil ke skøíni a vytáhl vabachem titìnou malou kníku, chvíli v ní listoval poouchle se pøitom usmívaje.

Ano, Musám slouil v mladích letech ná Vìnceslav vìrnì,
ale také Milek ho kádlil.
To asi sotva, zasmála se vesele Nìmcová, které se v té
chvíli vynoøil v mysli lokalista svatoanenský, který u deset let
il na té samotì, kde mimo kostela a fary stála jen kola
a prázdný dùm pro poutníky. Celou jeho osadu tvoøilo pouhých sedm duí. U jeho zevnìjek, oblek i zpùsoby, plachá,
nesmìlá povaha prozrazovala, e odvykl styku s lidmi, rdìl
se jako panenka a v rozpacích poèínal si tak neohrabanì, a
ho paní Boenì bylo líto.
Pod kdyòským kostelem je pìkná zahrada, poèal náhle
deklamovat z kníky Faster, tam se má Marjánka procházívá ráda.
Dovolte, sáhla po kníeèce se ivým zájmem Nìmcová,
je to moné? Chvíli èetla potichu, usmívala se vesele, náhle
vak zvánìla, zavøela kníku a povzdychla. Faster podíval
se na ni pøekvapenì.
Jak je mi ho líto! smutnì øekla paní Boena, ano, pravdu
má, osud vá je krutý. Tak prostì to povídá, upøímnì, a proto
tak dojímají ty chudièké vere jeho.
Které to vere myslíte? Nepamatuji se u. Nìmcová sáhla znovu po knize, listy v ní zaustily a teï se ozval milý, srdeèný hlas paní Boeny:
Co je mnì to platno, Marjánko rozmilá, e tì v srdci nosím,
dívko ulechtilá! Osud mùj je kruty, milovati brání, z blahotvorných chrámù Milka mì vyhání. Mìj se tedy dobøe, Marjánko rozmilá! Víc tì líbat nechci, dívko ulechtilá.
A tì líbá jinoch, s kterým bude spávat, který tobì bude
dítky kolíbávat.
Hlas se na chvíli odmlèel. V mrtvém tichu tikaly jen sloupkové hodiny na prádelníku. Faster hledìl na tvrdý suk, který

vystupoval z vylapané podlahy, jako by ho chtìl oèima vyvrtat, na hladkém èele naskoèila mu kolmá vráska od koøene
nosu vzhùru, celá tváø dostala vzdorný, tvrdý výraz.
Tento citlivý èlovìk dnes òupe a pije, hodnì asi pije, ozval
se po chvíli znovu srdeèný hlas. Odøíznut od svìta, maje dvì
stì zlatých roènì, co si mohl poèít? S kým mìl mluvit v tom
suchopáru ivota? Kdo ho mìl tìit a povzbuzovat? A tak
uschl jako ratolest zlomená. Víte, co mi pøinesl? Svazek kázání a prosil mì, abych se mu postarala o jejich vydání, e u
sám nikoho v Praze nezná, nikoho tam nemá, k nìmu by
se obrátil, a pár zlatek e by potøeboval, tuze potøeboval, aby
si mohl na jaøe koupit po letech zase nový kabát, a bude-li
mono, i klobouk.
Faster dál sedìl a díval se zarytì do zemì. Tvrdý suk
v podlaze se náhle zmìnil v èerné jiskrné oko, u jsou tam
dvì oèi, u se tam usmívá celá tváøièka uèitelovic Lenky. Jde
s ní z kostela do koly. Sami dva jdou zadem pøes zahrádku.
Jdou po úzkém, v snìhu vylapaném chodníèku.
Tatínek povídal, zastavuje se náhle Lenka, e dostal faru
Rejek, eptá tie Lenka, stojí, ale neobrací se, aby jí do tváøe
nevidìl.
Dostal, Leninko, musíme dále èekat.
Tatínek povídal, eptá znovu Lenka e vám nikdy fary nedají, protoe jste ultraèech, ani do Nemanic e se nedostanete.
Kvùli vám, Leninko, pùjdu z patronátu. A se uprázdní fara
v Milavèích, dá mi ji mé rodné mìsto. A kdy to bude?
A Pán Bùh dá!
Maminka povídala, e mládenec Jindøich má srdce mìkké a dobré jako dítì, tatínek e ho má rád, ale vy e mu kazíte
budoucnost.

Tatínek s maminkou mají pravdu. Nekazím budoucnost ani
tak Jindøichovi, jako vám. Spánembohem, Leninko!
Snad jetì teï stojí oputìná Leninka na chodníèku
ve snìhu, a Faster znova slyí
Osud mùj je krutý, milovati brání, z blahotvorných chrámù
Milka mì vyhání.
Co jsem já mohla dìlat se sbírkou kázání? jako v dáli za zdí
nìkde ozývá se ohlas paní komisarové, poslala jsem to
na krk Havlíèkovi. Ten se zná s duchovním správcem
u slepých, páterem tulcem, prosila jsem ho tuze, aby se za
Sládeèka pøimluvil. tulc prý hodlá vydávati nìjaký èasopis
pro knìze.
Ano, Blahovìst, zdvihl Faster od podlahy oèi a zahledìl
se do prázdna.
A co jste se tak zadumal, velebníèku? s èistì enskou zvìdavostí optala se náhle Nìmcová, která u chvíli pozorovala
podivné zamylení Fastrovo, mnì se zdá, e , zahrozila
mu prstem. Ale ne mohla dopovìdìt a ne Faster mohl odpovìdìt, zaklepal kdosi na dveøe.
Dál, zavolal hned pan administrátor a oddychl si, jako by
ho se skøipce sòal.
Veel pan ajnémr Hubálek, ustraený, udýchaný a rozèilený.
Milostpaní, proboha prosím, pøimluvìjí se u pána za nás,
a to neudává, a nás nenièí, mám enu a dìti, spustil hned
ve dveøích, chvìje se na celém tìle.
Co se stalo? leknutím a vykøikla Nìmcová. Také Faster
vyskoèil a pøi pohledu na ubohého finanèníka rázem odletìly
mu z hlavy vecky vlastní starosti i bolesti.
Byli jsme udáni. Nikdo jiný to neudal ne ten lump Zedníèek, nevzali ho asi do party, ze závisti el to udat panu komisarovi.

Kdo je to Zedníèek? Posaïte se a uklidnìte. Vylote pøece, co se stalo?
Ano, sednìte si, pane ajnémr, nabízel mu hned idli Faster a takøka násilím ho na ni stlaèil, Zedníèka znám dobøe,
není daleko iroko slavnìjího paeráka, jenome teï k stáru
trpí záduchou, nemùe u utíkat a málo unese. Ale dávají mu
pøece poctivì podíl, dobøe ho iví.
Nevím, co do toho vlezlo. Patrnì se nepohodli a my, my to
teï odnesem, naøíkal Hubálek skoro plaètivì. Kde je mùj
mu? netrpìlivì optala se Nìmcová. U nás, v kasárnách,
a diktuje Èernému protokol.
Straný protokol! Vzpomnìl jsem si na vás a utekl jsem, aè
vím, e je to trestné. Ale zoufalství, milostpaní, zoufalství mì
ene.
Nepletu se mu do úøedních vìcí, nesmím ani, nesnesl by
toho. Ale kdybych pøece mìla a mohla pro vás nìco udìlat,
pøimluvit se nebo mue uklidnit, musím pøece vìdìt, co jste
provedli, co ho tak rozhnìvalo? Ale s vámi není rozumné øeèi.
Jak tu stojím pøed Bohem, vyskoèil znovu pan ajnémr, øeknu pravdu, èistou a pouhou pravdu, jako bych se tuhle velebnému pánu zpovídal.
To také musíte, le má krátké nohy, s tou byste daleko nedoel, napomenul ho vánì Faster. Milostpaní, mám enu
a pìt dìtí a pìt set zlatých sluby. Kampak s tím! Jíst se chce,
poèítají nás mezi úøedníky, musíme chodit i slunì obleèeni,
kde na to brát a nekrást? A tak si pod rukou sem tam vydìláme nìjaký gro, abychom mìli na vlastní útratu. Zedníèek je
u nás jako doma, my u nìho také, to není nikomu nápadné,
protoe stojí pod naím dozorem a máme právo kdykoliv
a kdekoliv ho zastavit a prohlídnout. Ten to s námi po kadé
smluví. Je to moudrý èlovìk. Øíká:,Já vím, co je sluba. Vím,

co smíte a nesmíte. My vám pustíme jeden pa, ale vy nám
musíte pustit dva.` Poctivì jedná, lze se na nìho spolehnout.
Napøed øekne, kolik jich pùjde, co ponesou, kdy je mùeme
chytit a kdy je nesmíme chytit. Platí z kadé hlavy své party
za kadý pa dvacetník.
Vám jej platí? optala se pøekvapenì Nìmcová. Ano, milostpaní, nám vysází dvacetníky v kasárnách na stùl a my
se o nì rukou spoleènou dìlíme. Z pae, kdy se ve drabì
prodá, se na nás nìkdy tolik nedostane a jetì musíme svou
kùi nastrèit, o hlavu bìí èasto èlovìku, a zimy co zkusíme!
Ovem, slubu vai ani pes by v zimì nekonal. Tak to vidìjí, nainec se musí najíst a napít, aby tu sekaturu vydrel,
rodinì sotva staèí plat a my si musíme pro sebe pøivydìlat,
jak se to hodí, nìkdy poctivì, nìkdy nepoctivì. idíme stát,
pravda, ale a nás stát neidí, a nám platí, abychom mohli
být poctivì ivi, a my jej pøestaneme idit.
Pravda, kývla Nìmcová ochotnì hlavou, ale stále nevím,
proè nám to povídáte?
Hned to povím. Musil jsem to øíci, aby milostpaní porozumìla, co se dnes stalo. Pøiel tedy k nám vèera Zedníèek u
na samý veèer a povídá:,Zítra ponesem sùl, ne nai, ale bavorskou sùl, na které vydìláme dvakrát tolik. Musíme ji nésti
ve dne, abychom vidìli v lese na
cestu. Pùjdeme z Arnstejnu pøes Èerchov, u Capartic pøejdeme silnici, capartickou pìinou pustíme se ke Køíku a od
Køíku lesem rovnou dolù do Chapálkovic stodùlky. Sedm nás
pùjde a sedm dvacetníkù tu leí, ukázal prstem na stùl.,Kdy
vyjdete? optal jsem se.,Z Arnstejna vyjdeme pøed polednem
a chceme býti ke ètvrté doma. Poslal jsem proto dnes
ke Køíku obrjégra Kazdu, aby se tam schoval za døevo

a pøesvìdèil se, neidí-li nás Zedníèek, nepùjde-li jich víc ne
sedm.
Pan ajnémr si musil odkalat, hlas mu jaksi ochraptìl, odtáhl si tìsný límec uniformy od krku a hned zas pokraèoval:
Ale pøedstavte si to leknutí, kdy tam pøiel a chtìl si stoupnout za starou jedlinu, co na ní visí køíek, usmál se na nìho 
pan komisaø a porouèí mu:,Stát, ani se nehnout!` A co o tom
mluvím, vskutku na capartické pìinì ozvou se kroky a jeden,
dva, tøi  sedm paerákù s pytli soli, a se k zemi ohýbají,
táhne kolem.
A mu je pustil?
Co mohl dìlat, milostpaní? Dva na sedm nestaèí a pan komisaø mìl jenom avli. Sebral Kazdu, kdy pøeli, vrátil
se s ním, teï píe protokol a potom pùjdeme do Chapálkovic
stodoly zabavit pa, a pak  pak, nevím, co se stane.
Hubálku, ten pa se nesmí najít, zvánìla náhle Nìmcová.
Milostpaní, ten se nenajde. Chapálek u má aviso, a tam
pøijdeme, na ruby mu stodùlku obrátíme a ani tipec soli nenajdeme.
Tak bìte domù, ale hleïte se dostat pryè od hranic, nìkam k Plzni a, ne vám to zde zlomí vaz, ale mu nesmí vìdìt, e jste se mnou mluvil.
Neví, ani neøekl dnes, e tu má panièku, ale já vidìl milostpaní, jak jde od Chodova a míøí na faru.
Myslil jsem si, e pan komisaø el napøed na Pec, pak e
pøijde k nám, a zatím se tohle stalo.
Bìte domù, dupla si nohou paní Nìmcová, a vás mu
nevidí, e jdete z fary.

Nemùe, milostpaní, z kasáren sem není vidìt, øeknu, e
jsem musil ven, na èerstvý vzduch, e se mi udìlalo patnì,
volal Hubálek u ve dveøích a vybìhl z fary.
Je to vecko k smíchu i k pláèi, oddychla si paní komisarová, kdy pan výbìrèí zmizel, køivdil byste mému mui, kdybyste po tom, co jste právì slyel, vidìl v nìm bezcitného,
komisního èlovìka, pouhý stroj bez srdce, kruáka nosícího
v hrudi místo srdce paragraf. Ach ne, takovým není ná táta!
Je to mu vzdìlaný, ryzího charakteru, kterému se pøíèí kadý
podvod a le, který nesnese, aby si mustvo tropilo z nìho
aky, provozovalo pletichy za jeho zády a vodilo ho za nos.
Mezi námi stala se tichá dohoda, e nikdy se mu nebudu míchat do jeho úøadu a on do mých literárních stykù a prací. Nikdy a za nic na svìtì neporuím dané slovo. Ale poraïte
Hubálkovi, aby la zítra jeho paní s jedním dítìtem pøímo
k mému mui do kanceláøe, vecko mu poctivì øekla, a uvidí,
jak tvarohové srdce má ten pøíkrý a drsný napohled komisaø
Nìmec. Jsem jista, e pøed ní roztrhne celý protokol, hodí ho
do kamen za pøísných hrozeb a výèitek, ale milého Hubálka
jistì navrhne na nìjakou lepí taci dále od hranic.
Pan ajnémr si toho zasluhuje, ozval se teï Faster, ctím
v nìm nejen starostlivého otce, ale i dobrého naince.
Mu to ví, a proto mu neublíí, znovu se rozhovoøila Nìmcová, oblékajíc si teplý koíek, èepeèek a rukavice, ale mlèet ke vemu také nesmí, pøerostlo by mu to pøes hlavu
a zlomilo koneènì vaz i jemu. A on také touí dostat
se do Prahy, u kvùli mnì. Ani nevíte, milý vlastenèe, jak bych
v tom støedisku literárním a vlasteneckém oila, doplnila své
vzdìlání, mìla pøístup do knihoven, stýkala se s redaktory
a nakladateli, to vecko mi zde chybí, nebýt vaeho lidu zde,

musila bych se zalknout v tom otráveném ovzduí, zvadnout
jako nezalitá kvìtina.
Pravda, pravda, kýval hlavou Faster a pokusil se jetì zdret vzácného a milého hosta, ale my jsme jetì nedomluvili,
nedokonèili jsme svoji rozpravu o tom, jak zachránit zdejí koutek naí vlasti pøed hrozícím ponìmèením.
A cestou, doprovodíte-li mì, usmála se Nìmcová, uvazujíc si èerné stuhy teplého èepeèku pøed zrcadlem. Bude
mi ctí i potìením, uklonil se pan administrátor a u si navlíkal límcový plá s rukávy.
Paní Boena se na chvíli zamyslila. Ano, tak to bude nejlepí, nepùjdu tam. Prosím vás, pùjète mi pero a kousek papíru, napíi mui, e jsem la napøed a e èekám naò
v Drainovì u Krislù a nikoli zde u Králù.
Královou to zabolí, osmìlil se pøipomenout Faster, chystaje rychle psací náèiní a listovní papír s obálkou.,,Chci
se projít. Hlava mi pobolívá, ten pan ajnémr mi leí v mysli,
ne dojdu do Drainova, snad se mi to z mozku vykouøí a bude
tam opìt jasno. Ke Králùm teï rovnou opravdu nemohu, mluvila i psala zároveò, rychle, úseènì, take se Faster ani neodváil dalího odporu. Zavolal jen kluka, dal mu psaní
s rozkazem, aby je odnesl hned do kasáren, a pustil
se po boku paní Boeny po Klenèí dolù k Hoøe.
Odpolední slunce u teple pøihøívalo, strnadi a vrabci poskakovali po silnici, a kdy minuli poslední chalupu, rozhrnul
se pøed nimi nádherný pohled na celé zasnìené údolíèko
od Trhanova a k Papírnì, proaté klikatým tokem Èerchovky, je se schovávala v holém, ale i teï hustém køoví olovém,
kterým na obou bøezích byla lemována.

Újezdská i Drainovská hora koupaly se proti nim v sluneèní
záøi a rozkleslé borovice ostøe se rýsovaly na bledìmodrém
pozadí. Erární silnice bìela k nim pøímou èarou a po ní
ke Klenèí od Hory letìla dvojspøení pota týnská. Ohromný
vùz spoèíval na saních a po rovince od nového køíe k Jamám
jej konì za sebou ani necítili. Jenom vyplaené vrány zvedaly
se do výe a protivnì krákoraly, jako by chtìly pøekøiknout
potovní trubku, na kterou si postilion Bouèek na kozlíku vesele vytruboval.
Paní Boena bystøe hledìla na ten pìkný obrázek pøed sebou, a koneènì se usmála, rukou opsala pùlkruh a øekla: Ah,
co! Tohle by mi zase Praha nedala, a dostanu-li se tam, jistì
se mi zasteskne a zatouím zase po horách a lesích.
Ké by se stalo! chytal se hned toho povzdechu Faster
a navazoval rychle a opatrnì nit pøíchodem Hubálkovým pøetreného hovoru, alespoò byste na nás nezapomnìla, i tam
byste pamatovala na Chodsko a zvlátì na jeho jediné mìsteèko tolik ohroené.
Ano, jistì bych la do Prùmyslové jednoty v bývalém kláteøe svatohavelském a vyloila tam snad panu Havlíèkovi nebo
doktoru trobachovi, jak se zde prùmysl zaírá cizopasnì
do naeho tìla. To bych jistì udìlala. Ale i kdy k tomu nedojde, cítím v sobì, e tenhle kraj i lid vloudil se mi do srdce jako
mùj druhý domov. U nikdy naò nezapomenu a mnohé mé
povídky budou jistì napojeny láskou k neastnému Chodsku, vøele, nadenì mluvila Nìmcová.
Srdeèné díky, smekl Faster koiinovou èepici, to nám
vzbudí nové pøátele, upozorní na nás a nezùstanem oputìni, zaradoval se upøímnì.
Køivdy a bezpráví, které trpí èeský jazyk, musejí pøestat,
pøicházela paní komisarová do ohnì a tváøe jí zaplály

i mrazem i vnitøním árem, národy nehynou, dokud jazyk ije!
Proto udret mateøskou øeè ivou budi naí pøední starostí,
ostatní vecko musí zatím ustoupit stranou.
Co kdy ani na to zde nestaèíme? Stojím zde vlastnì sám,
uèitelský mládenec Jindøich nemùe vystupovat, jak by chtìl,
protoe by si zkazil svoji budoucnost, namítl Faster
a uèitelovic Lenka kmitla se mu hlavou...
Staèíte, dobøe staèíte, tìila malomyslného knìze paní Boena, probudil jste v sedlácích vroucí cit národní, popadl jste
to za pravý konec knihami a novinami, a si ète Worlitscheck
svùj Prager Zeitung anebo pan ranhojiè Bohemii, jen vy teï
odebírejte a pilnì ètìte a vykládejte Praské noviny.
Snad Vèelu?
Vèelu i Praské noviny!
Vládní list? upøel oèi pan administrátor na ohnivou øeènici.
Ovem, vládní list, ale od Nového roku redigovaný panem
Havlíèkem. Musíte vak umìt i èíst mezi øádky. Myslíte, e Havlíèkovi tak leí na srdci osud Irù zoufale bojujících s Anglií
o svoji samostatnost, o svùj snìm, koly a úøady? Jen zkuste
vude místo Anglie èíst Rakousko, místo Irsko  Èechy a hned
se vám rozbøeskne v hlavì. Havlíèek øee anglickou zpupnost
a krutost vládní, ale myslí pøitom na Vídeò, líèí osud Irù zbavených svého jazyka, velebí jejich vùdce OConnela, popisuje
jednotu irskou Repeal, vykládá o ní,.jak se snaí zruit unii
Anglie a Irska, znièit celý centralism vládní. Jetì nechápete? Mùe mluvit jetì otevøenìji? Vdy u podává ètenáøùm
takøka po lopatì, jak mají mluvit, cítit i jednat.
Faster poslouchal takøka bez dechu.

Tohle a øekne u Králù na muské hyjtì a pøeète dle tohoto
návodu dopis z Tipperary nebo Corku, který vdycky vynechával! Jen kdyby nevlezl do toho ten kletý spor o lesy, který
teï otravuje sedláky...
Já to vyloila v Mrákovì u Konopù rychtáøi a mìl jste vidìt,
jak otvíral oèi, jako prudkým vírem dávala se unáeti teï Nìmcová vlasteneckým zápalem, nevìøte, e jsou Domalice
nebo Klenèí nìmecké, protoe se tam ve kole, na radnici
i na faøe píe vecko nìmecky. Nejsou ta mìsta nìmecká,
ale jsou jen ponìmèilá. Nátìr mají nìmecký, aby se zdálo, e
jsou vzdìlaná, podle módy a jak toho vyaduje veøejné mínìní, nebo chcete-li, duch èasu. Ale na tìstí právì ten duch
èasu u se mìní a vítr se obrací. Sám stavovský snìm u
ádá, aby obnoveno bylo staré zøízení zemské z r. 1627. Ba
i lechta u jde s námi, hrabì Laanský, oba Deymové, ternberk, ba i ministr Kolovrat pokorpil se kvùli nám
se vemohoucím Metternichem. Øady naich bojovníkù rostou. Odprýskne ten povrchní nátìr a ukáe se pod ním zdravé èeské jádro. Miliony venkovského i mìstského lidu povstanou, vynutí si konstituci, svobodnou volbu do snìmu, zruí robotu, uvedou ve staré slávì mateøský ná jazyk do kol
i úøadù, vybojují si obèanskou svobodu a rovnoprávnost. Cosi
prorockého válo v té chvíli z Boeny Nìmcové a Faster hledìl na ni jako na novou Libui, vìtící národu novou a slavnou
budoucnost. Takøka se bál ji vyruit, ale kdy se odmlèela,
stejnì se bál, aby v ní ten oheò nepohasl, a proto hned opìt
foukl do tìch plamenù, sotvae trochu poklesly.
Ale kdo se stane naím OConnelem? Kde ho vezmem?
U ho máme! Havlíèek roste ne na apotola, ne na vùdce,
ale pøímo na vykupitele svého národa.
Teï se Faster zarazil. Vzpomnìl si na jeho kousavé

vtipy a písnièky. Hanýka Králová ene z pastvy krávy a zpívá
si Gloria Domine, robota nám pomine, a Faster hned vykøikl:
Nikdy ne! Je nepøítelem knìí, posmívá se náboenství.
Kdo? Havlíèek? zastavila se uprostøed silnice Nìmcová
a upøela na knìze své havé zraky, jako by ho chtìla propálit.
Ano, Havlíèek, vydrel ten pohled Faster a vzdornì
se podíval i on na Nìmcovou.
Protoe napsal do ihadla ve Vèele nìkolik peprných vtipù o pánech páterech? nucenì, skoro jízlivì se usmála paní
Boena. Na to si musíte, vy nedotknutelní, zvykat. ádná privilegovaná kasta úøednická, profesorská, vojenská
se v demokratickém státì nestrpí a knìská ovem také ne.
Z vás mluví uraená jeitnost stavovská; ale to právì nám
pøináí ten nový vánek, který táhne od západu k východu, e
vichni lidé bez rozdílu, lechtic nelechtic, knìz neknìz, voják nevoják jsou si pøed Bohem a zákonem rovni.
Ovem, v duchu Kristovì 
Nejen v duchu Kristovì, ale i v denním praktickém ivotì,
skoèila knìzi do øeèi jako sreò Nìmcová, vaim stavovským
privilegiím se musí odzvonit. Národnost i svobodomyslnost
musí jít u nás ruku v ruce. Nelze pravému vlastenci budit lid
národnì a nechat ho úpìti v duevní porobì.
Náboenství vede k duchovní svobodì, a nikoli k porobì,
vybuchl prudce Faster.
A kdo sahá na náboenství? zastavila se uprostøed døevìného mostu, kterým silnice pøekraèovala Èerchovku, Nìmcová. Kdopak mluví proti Bohu a náboenství? Kdopak
se dotýká tìchto dvou nejnìnìjích kvìtù rostoucích
v hlubinách lidské due?

Kdopak by chtìl brát lidu náboenství? tlumíc násilnì hlas
chvìjící se rozèilením ptala se vánì a pøísnì Nìmcová.
Karbonáøi, Mazzini, Havlíèek , odpovídal prchlivý Faster
divoce.
Havlíèek? usmála se povýenì paní Boena a zadeklamovala s citem:
Chùvo moje milá, náboenství! Chtìjí tomu, abys stárlo;
ale Nezediví! praví Pán, pravil, a mi srdce plápolalo!
Víte, kdo to napsal?
Nevím.
To napsal Havlíèek.
Snad. Ale jistì jen od nìho jsou epigramy v Èeské vèele
a vecky ostatní, které censura sice nedovolí vytisknout, ale
je se íøí tajnì a v opisech. Kdo jiný napsal: Sláva slavným!
Od vech budi ctín faráø v Miletínì 
Nemá nad nìj milejího Hospodin ani hospodynì, rychle
dopovìdìla Nìmcová a vesele se zasmála, ano, napsal to
panu faráøi Arnoldovi, zakladateli Besedy, který ije na pensi
v Praze.
Je to sprosté.
Je to vtipné a snad i pravdivé. Øeknu vám jetì jeden takový jeho epigram:
V naí církvi, brachu, vìz: rùence, obrazy, panny, míval-li je
v ruce knìz, jmenují se dotejkaný.
Faster se zapálil a po ui a sklopil hlavu. Zlost i lítost vøela
v nìm jako v kotli. Uèitelovic Leninka  kde se vzala, tu
se vzala  kmitla se mu opìt hlavou. Cítil v sobì náhle sílu
lva, rozsápat by chtìl toho kousavého posmìváèka, který
dovedl ranit v nejcitlivìjí místo.

A mùeme za to? Tak a se nám dovolí enit a bude rázem konec vem hloupým vtipùm i jízlivým verùm, rozkøikl
se Faster.
To koneènì chápete, proti èemu píe a mluví Havlíèek. Jen
si vzpomeòte na Sládeèkùv povzdech:,Osud mùj je krutý!` Nikoli proti náboenství, ale proti neøestem brojí, je se skrývají
pod tímto zlatým plátìm. Právì proto má Havlíèek øadu upøímných pøátel a horoucích ctitelù ve vaich øadách, a a ho poznáte, i vy si ho zamilujete. On oceòuje vai poctivou práci
buditelskou, kterou konáte, dìlá pøesný rozdíl mezi náboenství, vírou a církví, ale nevidí ádného rozdílu mezi knìzem
a èlovìkem. Bodne-li svým ostrým perem do církve
a knìstva, sleduje stejný úèel, jako kdy rýpá do Musea,
do vlády, do literatury, do university a jinam, ne znièit, ale vymoci nápravu, ukázati na hloupost, patnost anebo bezpráví.
Tak musíte rozumìt Havlíèkovi. To je doktor, který øee a pálí,
aby uzdravil. Kdy jsem poznala jeho rázné, svobodymilovné
smýlení, jeho upøímnost a otevøenost, jeho munost
a neohroenost v boji za práva nae, jeho horoucí vlastenectví a koneènì jeho kousavý vtip, síravou ironii a zdravý humor odìný v prosté roucho lidové písnièky, tu mne oválo teplo, pocítila jsem radost, vytuila jsem v nìm duevního bratra,
uèím se od nìho a hájím ho vude a proti kadému.
To já ovem nevìdìl. Chápal jsem to jinak, zkrotl pan administrátor, odpuste, dal-li jsem se unésti, chci o tom pøemýlet, omlouval se zahanbenì.
ádné omluvy není tøeba. Já v takových vìcných debatách
nejsem z tvarohu a neberu sama kadé slùvko na zlaté váky, ne je øeknu anebo napíi. Jen o tom hodnì pøemýlejte.
Souhlasíte snad vy s tím, e na snìmu ze ètyø stavù nejvìtími Nìmèoury a nejmocnìjí oporou vlády vídeòské v Praze

jsou vai páni preláti? Proèpak nejdou s vlasteneckým knìstvem a lidem? Velí jim to náboenství? Kdopak vám naøizuje psát matriky a jiné farní knihy po nìmecku? Snad náboenství? Ale nemusíte chodit ani tak daleko. Je to náboenství, co vyvádìjí na Chodsku èlenové bratrstev? Neodsoudil
jste to pøed chvílí sám? Lid jim øíká modlilky, také bratrlice
nebo bratrstvaèky. Válí se po poutích a kostelích, líbají køíe
a obrazy, jak lid zase pìknì øíká,,div e neukousají Pánu Bohu
nohy, ale doma mají plno píny, roztruují o øádných knìích
klepy; lezou za nimi. To není náboenství, ale balamucení. To
bije po hlavì Havlíèek a já jsem s ním zajedno. Radìji nic ne
takový lid! Ano, opakuji znovu, musíme chtít nejen svobodu
vnìjí, politickou, ale i vnitøní, náboenskou, budit lid nejen
národnì, ale i náboensky a mravnì.
A hospodáøsky, rychle dodal Faster záøe radostí. Ovem,
i hospodáøsky, usmála se Nìmcová, tak vidíte, jak jsme
se shodli.
U vás, tudleno, chvíli poslouchám, o èem se to hádáte, u
jsem si myslil, tudleno, to není s dobrým, a hle ono to pøece
dobøe skonèilo, vystoupil dílský myslivec Smr z hustého lesa,
kterým procházela silnice k Drainovu jako branou.
To jsem se vás lekla, vy byste mohl pøepadat lidi. Kde jste
stál, prosím vás?
Tudleno, milostpaní, pár krokù od vás, u téhle borovice,
ukázal holí Smr.
e jsme vás nevidìli?
To je vinen, tudleno, mùj kabát, jak se pøitisknu ke stromu
v lese, ztratím se jako zrnko máku v pytli.
Co tu vlastnì dìláte, pane lesní? optal se ho teï Faster,
vdy tohle jsou selské lesy.

Ale honba v nich je panská, tudleno, víme, døíví sedlákùm,
ale zvìø panákùm,` øíká drainovský Podestát závistivì, a kde
mùe, upytlaèí si zajíèka.
A toho hlídáte? Co nestaèí na to hajný z Hamru? Nestaèí, velebníèku, vzdychl si Smr, souení a trápení vzelo nám
od té chvíle, co tomu dragounovi vy sadili pìtadvacet za zajíce
pøed tátují svatého Jana v Klenèí. Pøedtím jsme mìli zlaté
èasy. Nikdo se zvìøe ani neviml. Sem tam usekli nám v lese
nìjaký bouèek na topùrko nebo bøízku na rozvoru, ale jinak
pendlík se z lesa neztratil. Ale teï, tudleno, to není k vydrení.
Pytel se s pytláky roztrhl. A zlobí nás, jak jen pytláci dovedou.
Vyeneme je z jednoho revíru a nastìhují se do druhého. Dalo
to práce, ne jsme je vystrnadili z Haltravu, a tudleno,  vypukne to najednou v Hoøe. Dva srnci se ztratili, a na vnitønosti.
Ty nael hajného pes pìknì srovnané na paøezu, na kost u
zmrzlé. Mùeme si myslit, jakou radost má z toho pan nadlesní,
a tak nás, tudleno, honí vecky do Hory. Nás, foøty, ve dne
a nae mládence v noci.
To vecko zaviòuje spor o lesy, ozval se opìt Faster, páni
chybují, e trpí chalupníkùm, aby po nich sahali. Sedláci v zlosti
a strachu, e by mohli vskutku o nì pøijít, poèínají kácet
a prodávat døíví, chalupníci u si jezdí do obecního lesa jako
do svého. A kdy je jejich les, proè by nemìla být jejich i zvìø
a vecko, co v nìm roste, hýbe se a ije? To skonèí patnì,
uvidíte.
Svatá pravda, souhlasil ochotnì Smr, náhle se vak odmlèel, naklonil hlavu a poslouchal chvíli. A to jde nìkdo silnicí, od mostu jde, zdálo se mi, e se kroky ozývají z lesa.
Vichni se mimodìk zahledìli na místo, kde se silnice ohýbala a svaovala dost prudce od lesa k Èerchovce dolù.

To je mu, radostnì vykøikla Nìmcová, sotvae se vynoøila
hlava pod klenbou borovic, a rozbìhla se mu vstøíc. Také pan
komisaø zostøil krok a rovnì Faster se Smrem k nìmu popoli.
Alespoò teï nikdo, tudleno, nepùjde domù sám, zasmál
se myslivec, já se pøilepím k velebníèkovi, abych
se u Johánesù trochu ohøál!
Rozlouèili se jako nejlepí pøátelé, ale Fastrovi huèelo
v hlavì jako v úle. Skoro ho mrzelo, e jde s ním foøt Tudleno,
který ho celou cestou krmil pytláckými historkami, kdeto pan
administrátor touil po tichu, klidu a samotì, aby mohl znovu
a dùkladnì promyslit, co mu dnes paní Boena nasela
do due.
XIII.
Snad nikde po Èechách nemají lidé tak havì vyvinutý právnický cit jako u nás na Chodsku. Pøíèina toho je køivda, pøed
staletími na tom lidu spáchaná, a následek? Strané, palièaté sudièství. V Klenèí se letos nesoudí snad dva sedláci o kus
meze, ani dvì chalupnice o zabitou slepici, v Klenèí se soudí
hoøejí s dolejími o lesy. Poár vybuchl na radnici a zachvátil
celé mìsteèko od nejstarích a k nejmladím. Celá obec je
otrávena blínem strané nenávisti a nemùe na nic jiného
mysliti ne na soud.
A kdybyste mìli prodat poslední indel na støee, nesmíte
tentokrát povolit. Po tøetí se pravda pøizná! fouká do toho
ohnì pokoutní advokát Forst z Domalic, který sedí na radnici
jako doma, prohlíí staré knihy a zápisy, odstrkuje Bílka
i Eisenhuta, roztahuje se vude a sedlákùm div e zlostí luè
nepukne.

vecky hyjty jsou tím sporem otráveny. U Králù leí
na almárce Fastrovy noviny a nové kalendáøe, ale nikdo
po nich nedoèkavì nesahá, v almárce si hoví kníky od paní
komisarové, ale sedláky nezajímá ani Lhotský sedlák Isidor,
ani Jarohnìv z Hrádku, netouí znát ani Cestu do Arabie, ani
ivot Jana Augusty, ba nechtìjí slyet ani Spravedlivou kroniku èeskou. Nový rychtáø mìstský pernikáø Kladívko, nový radní
 pekaø Hans Hernauf, nový pøísedící  Zippner, Sauer a Majer
straí je víc ne vecky povìsti o Lomikarovi, o svìtlíèkách
a ohnivých muích.
Trhanovský hrabì Rudolf se ve Vídni ení. Celé panství je
vzhùru. Ve vech patronátních chrámech se slavnostnì vyzvání, vichni pantí lidé i poddaní jsou komandováni do kostela
modlit se za tìstí hrabìcí, i mìstské právo klencké sedí
v lavièkách u oltáøe, pan administrátor Faster slouí zpívanou
mi, starý Pavelka z Výhledù se svojí Rézinkou i foøt Smr
s buclatou foøtkou neli dnes na kruchtu, ale vylezli si na oratoø,
aby ukázali, e zastupují dnes v Klenèí milostivou vrchnost,
ale sedláky mnohem víc zajímá zpráva, kterou jim za tepla
donesl mìstský tajemník Bílek. Na radnici se usnesli prodat
obecní kovárnu i s políèkem a louèkou.
My nepotøebujeme kováøe, vykøikoval prý v radì tuchmistr
Zippner, nám nemusí kovat konì ani vozy. Kdo ho potøebuje,
a si ho platí. Na kováøe teèe, chce, aby mu obec pøikryla
indelem kovárnu. A mu ji pøikryjí sedláci. Prodejme kovárnu a máme hned penìz jako elez na soudy i komise.
To e øekl ten pláteník?  To se opováil navrhnout ten hadráø?  Tak se roztahuje ta ve v naem koie? køièí Klika,
Vávøík, Frýïák, jeden pøes druhého, vyskakují do výe, balí
pìsti a tlukou jimi do stolu, a se toho Bílek leká.

Pomalu! Potichu! prosí a krèí se bázlivì. Vdy k tomu nedojde, hned se ozvali proti tomu pan postmistr Worlitscheck
s panem Johánesem. Ti mají nejvíc koní, nejvíc kováøe potøebují, ti to nepøipustí, pan vrchní to neschválí, hodí to usnesení
pod stùl.
Jediný Král sedí jako socha. Èeká trpìlivì, a se vichni
ukrotí, a se i Klika vybouøí, ale teï vstává, pøistupuje tìsnì
k Bílkovi, dívá se mu do oèí chvíli a pak spoutí pøísnì: Já
vím, Bílku, e jsi ramenáø, na dvou stolièkách sedá, dvì elízka v ohni drí. Vím, es kupec, prodává Nìmcùm
i Èechùm, pánùm i sedlákùm. Donáí nám, donese i jim.
Ale nezapomínej, e v tvých ilách koluje nejen kupecká, ale
i selská krev. Tvùj otec byl kramáø, dobrý kramáø, psát sice
neumìl, jenom køíky, èárky a koleèka dìlal, pøece vak mezi
námi zbohatl a tebe poslal do kol. Ty kupèí doma a na radnici, s Eisenhutem knihy vede, dùm jsi sobì postavil
na obecním gruntì, groe jsi nám zaò nedal, pøáli jsme ti
a pøejeme jako svému èlovìku. Teï si vzpomeò a povìz, odkud byla tvá neboka matka?
Ze dvora od liglù.
Dobøe. A copak pøinesla tvému otci vìnem? Celý grunt.
Kdopak na nìm dnes hospodaøí? Roblíèek, otec mu ho
prodal.
Tak ví, dobøe ví, proè si mohl zaøídit krám, nakoupit látek,
eleza a jiného zboí a proè v tvých ilách bije selská krev. Ty
nás potøebuje, vecko u tebe kupujeme, nechodíme
do chalup k druhému kramáøi, protoe k tobì máme nejblí.
Ale my tì také potøebujeme a nic zadarmo od tebe nechceme. Teï povìz pravdu, zpøísnìl náhle Králùv hlas, kdo nás
aluje? Kdo se chce s námi soudit?

Bílek se zakroutil na tvrdé idli, zavrtal oèi do podlahy
a mlèel.
Mluv! zdvihl Král do výe jako kladivo zaatou pìst. Chvíli
bylo ticho. Sedláci sedìli jako zkamenìlí. Pøestali i kouøit,
puky modravého dýmu ztrácely se u stropu, ale nové
se nevznáely nad jejich hlavami.
Kdy musím, tak povím, tìce zvedl hlavu Bílek, ale proboha vás prosím, neprozrazujte mne, sepjal ruce a pak pøitlumeným hlasem dodal: Obec vás aluje, obec se bude
s vámi soudit.
Obec? vykøikli vichni rázem, copak my nejsme obec?
Obec se usnesla domáhat se selských lùsù zpìt, tak aby
celý les byl obecní, jako býval. Spor povedou pro jméno chalupníci, ale obec to bude platit, ba u platí. Forst u dostal
na dlaò celou stovku najednou, pojede do Klatov i do Prahy
podívat se do spisù v registraturách, proto se prodává kovárna, neprodá-li se, usneseno prodat klády v obecním lese.
Bude-li tøeba, dají se peníze i na oumazky, Forst podplatí písaøe v Klatovech i v Praze, aby znièili vecky listiny starých
soudù, aby se nenaly, a je budou hledat.
A co øíká Worlitscheck? Co Johánes? Co ti nemají lùsy?
Ti se nebojí, e o nì pøijdou?
Nebojí. Oni jediní tvoøí výjimku. Oni jsou dìdici Pachmajerù a Hofmeistrù, o nich je øeè u v Lomikarových privilegiích
mìstských, mají o tom v ruce zápisy.
A my jich snad nemáme? Hahaha, sue, nucenì rozesmál
se starý Taraèka, a ho kael popadl a chvíli ho dusil.
Kdepak je máte? ledovì optal se Bílek a upøel oèi
na sousedy. Sáhnìte do kapsy, vyndejte je, polote je na stùl
a ukate mi je.

Jsou pøece na radnici, zavolal Král a strané podezøení
støelilo mu hlavou.
Na radnici? jízlivì opakoval Bílek. Ne, na radnici nemáte
nic.Tam prohledal Forst vecko, i knihy proèetl, pozemkové
knihy, a prohlásil, e vecky ty zápisy jsou neplatné. Pole
a louky e jsou vae, ty e jste mohli kupovat, prodávat, dìlit,
synùm a dcerám pøedávat, ale lùsy ne, lùsy e si neprávem
vlastníte.
Lumpové jste, do kamen jste je hodili, na prach spálili, abyste nás mohli okrást, ale to se vám nepovede, leí o tom zápisy i na faøe, øekl nám to Faster a ten nás neopustí, ten stojí pøi
nás, køièel Taraèka, staøecký hnìv jím tøásl, hlas mu sípavì
pøeskakoval, dusil se tou lí, a se znovu rozkalal a musil
usednout.
Forst pátral u i na faøe, ale øekl, ten zápis e je bezcenný,
do pamìtní knihy e si mùe faráø napsat, co chce, e tam
není ani ádný podpis, ani peèe, jenom takové jalové povídání o tom, co sedlák Matou øíkal na smrtelném loi. Forst
se tomu smál.
Na radnici leí protokol z r. I750 podepsaný zemìmìøièem
Ondøejem Zopfem a trhanovskou vrchností. Já jsem ho vidìl.
Mohu to odpøísáhnout, vystoupí Král a postavil se doprostøed
svìtnice, pod prostøední trám stropní, pod kterým dostal
od rodièù poehnání, kdy se enil.
Na radnici není vaeho nic. Tak pojï, Králi, pojï se mnou
na radnici, tøeba hned, a hledej! vyzývavì, a drze usmíval
se teï Bílek.
Zlodìji jste tam teï! Ukradli jste zápis, ná zápis! Ale to
vám pøijde draze. Vyhodím tu boudu s vámi do povìtøí, hrozil
Klika, zlostí bez sebe, a vyplivl kostìnou pièku dýmky, kterou v tom vzteku pøekousl.

To bys nám nemohl dokázat, nedbale odpovídal Bílek.
Musí to být pøece i na zámku v Trhanovì, chytal se znovu
Král.
Trhanovský zámek pøece r. 1812 shoøel na prach a s ním
vecko, co se a do toho roku zbìhlo. Teprve pak pøenesen
vrchnostenský úøad do Kouta, do dneních zdìných
a klenutých místností.
Tak to prohrajem? malomyslnì, skoro zoufale optal
se Vávøík a pot perlil se na èele i Frýïákovi, Houdlovi, ba
i vlanému Smolíkovi, kteøí tu sedìli v kruhu za stolem
na muské hyjtì. Hluboké, mrtvolné ticho se rozloilo selskou
svìtnicí. Jenom bukový pán ve skøipci výstranì zapraskal,
dlouhý oharek èernal se u pøed jasným plamínkem, protoe
nikdo naò nevzpomnìl, nikdo nevstal, neutøel ho a nehodil
do kopíku s vodou. I svìtlo hrozilo zhasnutím... Tìce, namáhavì se zvedl Král, napálil nový pán, zmaèkl skøipec
a nasadil jej na svícen.
Bílek si odkalal, podíval se po sousedech, vzdychl si,
ve vlasech se pohrabal, èelo si pøetøel, jednou, dvakrát u ústa
naprázdno otevøel. Vichni vidìli, jak úsilnì pøemýlí, sám
s sebou bojuje, a náhle se rozhodl.
Sousedé, poèal slavnostnì, já jediný vás mohu zachránit.
Ano, nezapírám, pocházím ze selské krve a nemám rád ty
Nìmeèky na radnici. Ale èí chléb jí, toho píseò zpívej. Jsem
placený písaø obecní a nic víc, musím jít i dret s vrchností.
Tak proè k nám leze? prudce vyøítil se Klika
na neastného Bílka.
Protoe mám svìdomí. Nemohu vidìt køivdu a bezpráví.
Ale také jsem kupec, zadarmo ani kuøe nehrabe, Forst dostal stovku, dejte mi ji také, vysaïte ji na stùl a já vám pomohu.

Tak? Za peníze? usmál se jízlivì Král, kterému ta øeè poèala páchnout idovinou.
Nìco za nìco, nic za nic, pokrèil rameny Bílek, u zase
lhostejný a vypoèítavý.
My nekrademe a nerozhazujeme obecní peníze.
Advokáta si vezmete, musíte vzít, a kdo tomu zaplatí? chytøe se optal kupec.
My, vykøikl Klika, my, co máme lùsy, vichni rukou spoleènou a nerozdílnou povedeme spor a poenem to tøeba a
do Vídnì k císaøi. To by bylo, abychom se nedovolali práva
a spravedlnosti.
Povídám, e se nedovoláte. Vecky vesnice mají obecní
lesy, v Újezdì, Drainovì, Postøekovì berou si sedláci kmeny, ale vude dávají z kadého døeva vrch na pìt loket a paøez
na loket od zem chalupníkùm.
My jsme mìsto, nám se lesy pøipsaly ve vlastnictví. Dokate to!
Dokazujeme to stoletým pokojným uíváním. I kdyby mìli
chalupníci nìjaké právo na lùsy, promlèelo se. Takové právo se nepromlèí a tak pokojnì jste lùsy také nekáceli. Jen si
vzpomeòte, co bylo hádek kvùli tomu na radnici, co zkusí lesní hajný, jsou o tom zápisy i v protokolech.
Stovku ti nedáme, poèal teï vyjednávati Král, kde bychom
ji teï vzali, v zimì, kdy nejsou skoro ádné jízdy! Nìco musí
slevit.
Bratru to stojí za stovku, bránil se Bílek.
Zajíce v pytli pøece kupovat nebudeme. Vylo napøed své
zboí. Uvidíme, stojí-li za to.
Polote peníze na stùl a já tam poloím, co slibuji. Honzíku, nezapírej! Viï, e má tu listinu? zasmál se náhle Král
a poloil písaøi ruku na rameno.

Kde bych ji vzal? nedbale, skoro mrzutì zabruèel Bílek.
Ale u cítil, jak se mu Královy prsty jako spáry pomalu zatínají
do ramene. Ohlédl se po dveøích, pak po sousedech, kteøí
bystøe teï a zvìdavì hledìli naò.
Forst by ji byl ukradl a tys mu ji uklidil, viï? Jsi za to hodný
a my ti to nezapomeneme.
Ale vdy já ji nemám,pokusil se znovu zapírat kupec.
I má, v kapse ji má, na srdci ti leí, vdy vidím, jak ti tuhle pod kabátem vykukuje její rùek. Tak co, strýèku Taraèko,
je to ten spis anebo není? vytáhl Král náhle po délce pøeloený tlustý, renou nití pìknì v pùli pøevázaný svazeèek papíru z Bílkovy spodní kapsy a poloil jej pøed kmeta.
Pravda e je! Jakpak by nebyl! Bez brejlí jej pozná vám,
vidíte, tu na té poslední stránce, jak je to pøeloeno, stojí podpisy naich otcù, jen to, Václave, otevøi, najde tam i podpisy
pánù i jejich peèeti.
Na edém, hrubém papíru opravdu èernal se dlouhý sloupec velijakých znaèek a køíkù, ale také tam bylo krasopisnì napsáno, co ty klikyháky znamenají. Mìstský rychtáø Martin Thomar jediný podepsal se èitelnì, ale u ostatních vech
musil písaø Perle pøipsat, co znaèí ta znamení ruky i písmena
do kopcù bìící i dolù se propadávající, které sem namalovaly tuhé, peru nezvyklé prsty selské. Král nedoèkavì pøetrhl
renou nit, rozloil papír na stole a dlaní ho pøejel, aby
se nezvedal v korýtko, ale pìknì leel. Vichni zvìdavì
se tlaèili kolem, jenom Bílek sedìl neteènì a zlostnì pobroukával: Marnì to prohlííte. Nerozumíte tomu. Spis je nìmecký. Vrate mi jej, já vám to pøeètu i vyloím.
Ale nikdo si ho nevímal. Král obracel list po listu, papír ustil,
a na posledním listu píchl Král náhle prstem do dobøe zachovalé peèeti a zvolal: Tu je sigl a tu je hrabìcí podpis.

I nebotík pan regent Jan Jindøich Dalken èitelnì je tu podepsán.
Tak to máme èerné na bílém, zaradoval se hned Klika, nic
nám neudìlají.
A se soudí, chtìjí-li.
Vecko prohrajou. Musejí prohrát, jako dìti smáli
se a vykøikovali hyjtáci, kterým v té chvíli spadl tìký kámen
se srdce.
Jediný Král zùstal klidným. Obrátil se k neastnému Bílkovi, podal mu ruku a øekl: Tady ti slibuji, e tu stovku dostane,
a moná, e víc, ukáe-li se, es nás nenapálil, e je to vskutku zápis na nae lùsy. Nediv se, e ti nevìøíme. Dáme si to
pøeèíst a vyloit jinému, ne tobì.
A komu? lekl se Bílek. Povíte-li, jak se vám dostal
do rukou, jsem ztracen.
Nepovíme, buï bez starosti. Faster nám ho pøeète, radil
Klika.
Nevìøím ani Fastrovi, ani Eisenhutovi, ani mládenci Jindøichovi, nikomu zdejímu do ruky listinu nedám, aby
se pøedèasnì nevyneslo, e ji máme v ruce, odmítal vecky
rady Král, do týdne vám øeknu, je-li listina pravá, a vy budete
mlèet jako hrob o tom, co jsme zde teï mluvili. To zùstane
mezi námi, a kdo by vynesl odtud jen slovíèko, nesmí víckrát
pøekroèit práh mého stavení. Rozumìli jste mi dobøe?
Rozumìli, kývli vichni hlavou.
Tak mi podejte ruku, natáhl Král svoji pravici. První mu ji
smaèkl strýèek Taraèka a po nìm ostatní. Jsi spokojen?
obrátil se nyní Král na Bílka.
A kdy dostanu peníze? optal se kupec místo odpovìdi:

A se prodá obecní les v Dolíku. Dostane tu stovku kadý
rok, vím, co má sluby i jakou má práci. A ty Nìmce
z radnice vyházíme, nezapomeneme na tebe. Ale teï jdi, Bílku, domù, ena se mùe vrátit s dìtmi kadé chvíle, je dnes
na draèkách u Bartoù, nechtìl bych, aby se tu s tebou setkala. Ty nejsi ná hyjták, musil bych lhát, a by se optala, cos
tu dìlal, proès k nám pøiel, a to bych nerad.
Tìce se zvedal mìstský písaø a knihvedoucí, ale pøece
se zvedl. Dal dobrou noc a jenom Královi, který ho vyprovázel,
postìoval si na síni: Jsem pøece jenom patný obchodník.
Ale hodný èlovìk,øekl mu Král a zavøel za ním dveøe.
Po chvíli opravdu pøila Králová. Malou Pepku nesla pod salupem v náruèí a Marjánka sedìla na høbetì Hanýce jako
na koníku.
Vy zde sedíte jako pekáèi, nevystrèíte ani nos ze stavení
a venku se dìjí takové kravaly, spustila selka hned
ve dveøích.
Co se dìje? vyskoèili mui. Chasa se tam pere.
To není ani ponejprv, ani naposled, usmál se Taraèka
a zapaloval si pánem vyhaslou bradku.
Ale proè se perou? Perou se dolejí s hoøejími kvùli písnièce. Jdìte poslechnout.
Klika hned vyskoèil a vichni za ním.
Ukrádli chlupáèi vobci lùsy, ach ouvej, vobci lùsy.
Íèko je chlupáèi vracet musí, ach ouvej, vracet musí.
Jetì ani nedoznìl poslední ver a u se ozvalo tichou nocí
od Bartoovic hospody:
Chalupníci dnes kradou selský les. Vysadí jim na radnici
pìtadvacet na zadnici, to budou mít les!

Ticho porouèím, domù, a hned, rozkøikl se teï pøed radnicí pøísnì Kodrda, pøijdu-li tam s bejkovcem, já vás rozeenu.
My jsme doma, a sem hoøejí nelezou, my taky nechodíme
k nim, volaly prudké hlasy.
Sedlácí  chlupáèi, kolo se vám votáèí! Chalupnický drábi,
mají dlouhý drápy.
Já jdu na nì, trhl sebou Klika.
Co se bude míchat mezi chasu, zadrel ho Král, nebylo
by ti hanba? Od èeho je mìstský rychtáø? Na radnici práskly
dveøe a ozvaly se prudké, rychlé kroky.
U jde Kodrda s ponùckou, polibovali si Frýïák
s Vávøíkem. Za chvíli bude pokoj.
Pro dnes, usmál se Taraèka, ale zítra, pozítøí, kadý den
se to semele jinde. To leí v krvi. Inu, a si pustí ilou, je masopust, a my jsme jiní nebývali. Pro tohle nás hlava bolet nemusí. Zdrávi spali a zdrávi vstali! pomalými, staøeckými krùèky,
opatrnì, aby neuklouzl, oural se k domovu a ostatní vichni
za ním.
To nás èeká pìkný ivot teï v Klenèí. Pomalu aby se bál
èlovìk vystrèit hlavu pøed vrata, natøásala se zlostí Králová
a rychle odestlávala postele.
A to tì mrzí, Marjánko? Jsi ty dìtina! usmál se Král. Tebe
to nemrzí, kdy ti vyzpìvují takové písnièky pod okny?
Nemrzí, protoe mám lùs. Mì by mrzelo, kdybych lùsu nemìl a musil si o nìm jenom zpívat.
Jetì v posteli bruèela pohorená a uraená Marjánka: Vy
si s tím ohnìm zahráváte, do lùsu jezdí z Kouta zemìmìøiè
Buek, mìøí a prohlíí je a vy, sedláci, nic nedbáte. Sedíte
u kamen jako pekáèi, nikam se nejdete poradit, o nic
se nestaráte 

Lùsy jsou a zùstanou náe, teï mlè a spi, shodil Král hoøící pán do kopíku a klidnì ulehl.
To, co vyèítala Králová svému mui, trápilo i jiné selky. Lesmistr a pøísený zemìmìøiè z Kouta Karel Buek u asi týden  den co den  jezdil na saních do Klenèí, kde u naò
dychtivì èekal mìstský rychtáø Kladívko s Zippnerem
a Sauerem, nesli mu dlouhý øetízek, tyèe i kolíky se sekerkou,
brodili se s ním trpìlivì snìhem a od panského zákopu v lese
mìøili napøed obecní les dolù a pak jeden selský lùs
po druhém.
Jediný Klika se tomu opøel. Kdy jeho Martínek pøibìhl
domù a hlásil mu: Táto, v naem lese bìhá pernikáø
s tuchmistrem a natahuje tam øetízek, vyletìl hned, vykøikl:
A bez mého dovolení! Na to bych se podíval, a u uhánìl
k lesu.
Mar ven z mého lesa, a hned, volal u zdaleka, sotva zahlédl rychtáøe, jak na dlouhých, tenkých nohách houpá
se snìhem na pokraji jeho lùsu jako èáp v moèálu.
Pomalu, pomalu s tou flintou, kodolibì usmíval se pernikáø, my jsme ouøad, my si to smíme dovolit. Ale Klika skoèil,
vytrhl kolík zaraený do zmrzlé zemì, øetízek zachrastil a u
letìl zpátky k panskému. Co to? zdvihl koutský nadlesní oèi
od map a papírù. Co to? Nic, odpovídal Klika a vyhazoval
vesele kolíky, jak ho k nim stopy ve snìhu vedly. Co si to dovolujete? zpøísnìl Bukùv hlas.
Já, co si dovoluju? vyskoèil proti nìmu divoce sedlák, a
pan nadlesní uskoèil, já si to dovoluji právem, protoe jsem
ve svém. Ale co vy si to dovolujete? Je to vá les?
Není. Ale obec mì pozvala a vrchnost vyslala. Obecní les
stojí tamhle v dolíku a panský je nad zákopem. A já vás pozvu, pøijedete do mého.

Obec se usnesla zjistiti 
Pryè z mého majetku, povídám naposled, vykulil oèi Klika. Kdopak jste? Co tu chcete? Já vás neznám?
Ustupujeme násilí. Pánové, pojïme, prát se nebudem,
na výsost uraen vykroèil pan zemìmìøiè, ale vidìl, e Zippner i Sauer s Kladívkem u stojí v soused ním lese a èekají,
jak to dopadne.
Vy jste to pøece øádnì ohlásili, vybubnovali, e se budou
mìøit vecky lesy, obecní i sousedské? optal se jich pro jistotu Buek.
Ne, to jsme neudìlali, myslili jsme, e staèí usnesení mìstské rady, pøiznával se purkmistr.
A to jste na omylu. To jste chybili. To musíme mlèet, ten
divoký sedlák je v právu. To u já sem ani nohou nevkroèím,
dokud si nezjednáte k tomu svolení. Já jsem se sedláky zadobøe, nesmíme je zbyteènì drádit.
Ty lùsy pøipadnou obci, omoèil si tuchmistr, tak snad smíme 
O to bude spor, a proto právì nesmíme se dopustit ádné
chyby, ani formální. Tomu vy nerozumíte. Na to jsou zákony,
roztrpèen a rozladìn vykládal nadlesní pospíchaje z lesa.
Veselý smích Klikùv kus cesty ho vyprovázel.
Tý den roznesla se o tom zpráva po celém Klenèí. e Kliku zase zavrou do kriminálu!
Ani vlasu na hlavì mu nezkøiví, jen jestli nenadával
a netloukl, øekl enì Král, hned jak tu novinu slyel, a zael si
schválnì k Martinovi, aby se dozvìdìl pravdu u pramene.
A trefil se k nejlepímu.
Venku tálo, sníh mokval, sluníèko pìknì u høálo, na vìi
právì odzvonil Makásek tøi hodiny a dìti se vyhrnuly ze koly.
Po kamenných, èistì zametených schodech pøed kolou kla-

paly jejich døeváèky, ly pìknì v párech, nebo vìdìly, e bdìlé oèi uèitelského mládence Jindøicha pøísnì za nimi hledí,
doly a na cestu k soe sv. Jana, tam teprve øekly sborem
spánembohem, a jako kdy do nich støelí, rozutekly
se na vecky strany.
Jako kdy po dlouhém stání vypustí høíbátka na svobodu,
tak vyskakovaly, vykøikovaly a výskaly cestou k domovu. Doma
odloí taky s uèením, vyloudí na matce vdolek nebo rozpíèek, kus toèe nebo alespoò krajíc chleba, strèí si do kapsy
jedno dvì jablíèka a pùjdou bìhat. Musejí se vytratit
z domova nenápadnì, ne napadne matce rozkázat: Hanýko, pøines vodu!  Hanýko, nanos døíví!  Hanýko, zakolíbej!
Tak to napadá Královic Hanýce, kdy sedí na bobku a jede
pìknì od sv. Jana po kopeèku dolù jenom na døe váèkách.
Vak on ji Martin Klika sveze na sáòkách, dokud jetì je sanice, ne uteèe sníh a ne se obnaí na podzim èerstvì potìrkovaná silnice, po které lze s bídou jezdit s vozem. U teï
vykukují po ní sem tam z ledové kùry tvrdé kameny jako koèièí hlavy, div e se o nì sáòky nerozmlátí.
Klikovic Martínek u poklidil si králíky, vykydal holubník, nasekal døíví pod kùlnou a dychtivì èekal, a odzvoní tøi hodiny.
Jenom vzal kostelník za øemen, u popadl sáòky za provázek
a vyjel s nimi na Klenèí.
Paòáèi, dnes by se to koulovalo, napadlo mu, kdy
se zastavil pøed jejich stavením a zahledìl se ke kole,
ze které jako pestrý koberec táhla se øada dìtí po schodech
dolù. Zkusil to hned, a opravdu! Sníh jako tìsto krásnì
se hnìtl. A kdy u mìl kouli v ruce, rozhlédl se, komu by ji
poslal. Hanýka sedí tamhle na bobeèku a jede s kopce dolù,
ta tu kouli jistì dostane! Tak strefnou ruku jako Martínek nemá

po celém Klenèí ádný chlapec. Hle, v jak nádherném oblouku letí koule, u se rozstøikla jako granát o záda Hanýèina,
ta vzala pochopa kupøedu, uèení se jí z monièky vysypalo,
ale ani se ho nevimla, vyskoèila a jako divoká koèka rozhlédla se jiskøícíma oèkama kolem. Martínek stál za vraty, díval se vypadlým sukem a tie se smál, a se prohýbal.
Kliko klikatá! rozkøikla se hned Hanýka, jen
se neschovávej, myslí, e tì nevidím? To si nesmí schovat
jenom nahoøe nos, ale také dole døeváky.
Pohlavek by si nejradìji vyal Martínek za to, e zapomnìl
na skulinu v podevratí. Schovávat se není nic platno. Musí
se dostat jinak z té omáèky. Vybìhl znovu a u ve vratech køièel:
Hanýko, nedej se! Tome tì kouluje, já jsem ho vidìl.
Za Hanýkou opravdu, ruce v kapsách, koenou taku
s uèením na øemenu, klátí se Smolíkovic Tomáek a smìje
se z plna hrdla pochopu, kterého Hanýka vzala.
Tomi  hromi!  U je po mi, prskla po nìm obvyklý
posmìek, ty se mi bude smát? Tu má! Tu má! a u lítaly koule a také ádná nechybila. Smolík jenom nastavil záda,
sklonil hlavu, rukama si chránil oèi a drel jako beran.
Ty se té áby vlasaté nechá? Nestydí se? volal Martínek, v kterém se jitøilo uraené muství. U u se shýbal, aby
za Tome zaplatil Hanýce, kdy k nìmu náhle zaletìl výkøik
Pálusovic Kuby: Chlapcííí! Pote nám pomoct! Chalupníci koulujou dolejí!
Vechny dìti, co bìely ze koly dolù; rázem se obrátily.
Pane, kdy u Pálusovic Kuba volá, tam to musí jít do ivého.
To se jistì ani Kuba, ani Jirka, ani Taraèkovic Madlenka
s Beneovic Dodlièkou nemohou dostat domù. Opustit je
nelze, aby je neutloukli. Tamhle u letí Klikovic Martínek, roze-

pjatá kazajka vlaje kolem nìho jako køídla, beranièka mu sedí
na hlavì a na samém dolíèku a cestou u komanduje:
Maèkejte koule a dávejte si je do èepic. Poèítal, e asi sráka
zuøí u Kordíkù, kam u není vidìt ani od fary, ani ze koly.
A nepøepoèítal se. Váleèný pokøik se blíil, a jak pøibìhl k Holubùm, u vidìl nahoøe frontu chalupnických klukù jako ivých
kulometù a pøed nimi uskakoval a uhýbal se na vecky strany hlouèek selských dìtí, jejich domovy hranièily s chalupami.
U jsme tu, vykøikl hned Klika, aby dodal kuráe a posílil
ustupující houfek kamarádù. Pøibìhl první na bojitì, ale
za ním v patách u se hnali dalí bojovníci od Frýdù, Karbanù, Koudelkù a ovem Královic Hanýka tu nesmìla scházet.
Síly bojovníkù se pomalu vyrovnaly, ústup promìòoval $e
v útok, tìstí váleèné se jetì chvíli støídalo, ale hrdinùm u
zalézalo za nehty, u nìkteøí zastrkávali ruce èervené jako rak
do kapes u kalhot, jiní si na nì dýchali, rány øidly i ochabovaly,
celý boj mìnil se ve slovní potyèku.
Sedlácíííí  vornátí! Chalupnícíííí  plátenící! Vokrádli jste
nás vo lùsy! Vy jste nám hukrádli radnici!
To vecko na své vlastní ui slyel Král. Jak vyel pøed stavení, zahlídl jetì, jak se Hanýce mihly faldy nad patami a jak
místo k domovu utíká zpátky vzhùru po silnici a vecky dìti
s ní.
Copak se tam asi pøihodilo? pomyslil si sedlák a klátil
se rozvánì za dcerkou. To se asi u Johánesù kouou anebo kopou konì, hádal v duchu a pøed oèima vynoøilo se mu
rozèilující divadlo, kdy cizí konì buï v maøtali, anebo i venku
pøi zapøahání dali se do sebe, stavìli se na zadky, pøedníma
nohama sekali po sobì jako koèky, anebo zase bili zadníma, a tøísky lítaly z rozporek a oje, a pacholci s bièi a køikem

musili se pustit do nich, krotit je po zlém i po dobrém, jak
se dalo.
Ale pøed hospodou pokoj, ani my se tam nehnula, jenom
kováø tam stál se svým verpánkem, trhal jednomu páru hladké podkovy na pøedku a pøibíjel mu ostré.
To asi nìkde nahoøe searovaly se sanì do strouhy a zvrhly
náklad, to se ví, e dìti jako praví vudybylové musejí být pøi
tom, bez nich by se to nespravilo, hádal sedlák a zvìdavost
ho vedla kolem fary vý a pøivedla ho  jak jsem øekl  k tomu
nejlepímu. Zastavil se, chvíli poslouchal jako opaøený, a
se vzpamatoval a prudce zavolal: Hanýko, hned domù!
Táta! Kdepak se tu bere táta? po hlase hned ho poznala
jeho dcerka, která stála za Martínkem, maèkala mu koule,
podávala mu je a a vypískla po kadé radostí, kdy nìkterá
rána se Klikovi obzvlátì povedla. Ale ani se po nìm neohlédla, skoèila k hromádce taek, kterou hlídal Smolík, vybrala
si svoji a u peláila k domovu.
Ten rozkaz Králùv jako by platil vem. Únava se dostavila,
na obou stranách pociovali váleèníci zimu i hlad, èím dál tím
vìtí, na pìstní zápas nebylo teï ani pomylení, protoe u
vystrkovali velcí lidé hlavy i odjinud, zastavovali se a vadili: Zatrachtìlí haranti! Táhnìte po svém! Vytøískáte nám jetì okna!
Rozeli se proto neusmíøeni, boj zùstal nerozhodnut, ale cesta k Pálusùm, Svatoùm, Beneùm i Taraèkùm zatím byla
volná...
Také Král se obrátil a zapomnìl, proè vlastnì z domova
vyel. Po pamìti se vracel domù, ale v hlavì mu strailo, co
vidìl a slyel. Tak u i dìti! I dìti! Celá obec je rozetvána.
Jaký to tu povedem ivot? Co a dá Pánbùh jaro, a
se budem navzájem potøebovat? Kdopak chalupníkùm vyveze hnùj a zaseje? Kdopak nám pomùe posíct louky a sklidit

obilí? To abychom se zrovna z Klenèí vichni vystìhovali,
zapálili je a rozeli se nìkam do svìta! A tak pìknì se nám
zde ilo!
Copak jsi ztratil, Václave? promluvil naò náhle øezník Kohout, který se vracel odnìkud ze zabíjaèky. Bílou zástìru mìl
kolem bokù stoèenou, lesklá ocílka házela se mu po boku
na øemenu jako meè a v náruèí si nesl ocelovou kolíbku
a noe.
A dobøe, e tì vidím, schválnì pøeslechl tu otázku Král,
musil bych k tobì zajít, a tak to vyøídíme hned.
Vak jsem si u myslil, nechcípl-li ti masopustník, kdy jde
tak smutnì, jako by ti potlouklo!`
Tak kdypak bys ho mohl pøijít skolit?
Hned zítra, potom u celý týden ne. Pozítøí zabíjím na faøe,
potom ve kole, pak u Jánù, u Barvíøù, musil bys poèkat, a
se to pøeene. Ale zítra jsem doma.
Týden èekat? rozmýlel se chvíli Král, ví co? Pøijï tedy
zítra, øeknu to enì a pøipravíme se. Ale to ti povídám, musí
se letos naostøit a dát si zvlátì na drobech záleet. Chci je
nest a do mìsta.
Bez starosti! pynì, sebevìdomì mávl øezník rukou. Kdy
mi dá, co do nich patøí, udìlám jitrnice, e mohou jít
na císaøskou tabuli. Tak ráno po sedmi pøijdu, to u a voda
v kotli vaøí!
Bude vaøit, bude! pøisvìdèil sedlák a pospíchal vyøídit Marjánce, jaká tura na ni zítra èeká.
Zbláznil jsi se? vyvalila na nìho oèi pøekvapením, pøestala pøíst a podepøela si boky, vdy nemám nic pøipraveno!
Kdepak vezmu koøení, tvrdou buchtu, kroupy, pejle? On si
jen øekne: zítra budem zabíjet, jako by to byla moucha a ne
dvoucentový vepø. Má rozum?

Ale mu se jen usmíval. Znal dobøe svoji Marjánku. Vdycky
ji vecko tak pøekvapí, plno výmluv a námitek hned ze sebe
vysype, ale to u vlastnì se s tou prací smiøuje, u se právì
tím na ni chystá, rozvauje, co a jak zaøídit, aby správnì
a rychle byla vykonána. Odstrèila vskutku hned kolovrat i s
pøeslicí do koutku, otøásla pazdeøí s fìrtuchu a u rozkazovala: Tak alespoò nestùj, pøiprav pro krmníka øídké pití. Hustým
ho dnes nesmíme nacpat. Jakpak bychom to zítra dostali
ze støev? Já skoèím k pekaøi pro tvrdé calatky. Kdybys to vèas
øekl, mohla jsem si pøipravit buchtu, teï na ni nemohu zadìlávat. Zastavím se u kupce pro koøení a ty veèer nastrouhá
pejly z jedlového polena.
Druhého dne vstávali u Králù jetì za tmy, protoe je èekala nadmíru dùleitá práce  zabíjeèka, nebo jak se po staru
øíkalo, knochavec. To se musí selka sebrat, aby na nic nezapomnìla a vecko mìla po ruce. Zná toho krobiána øezníka.
Porouèí jenom a dva ministranti aby ho obskakovali, jako
knìze u oltáøe. U je ten ovar uvaøen? U je ta buchta namoèena? Kdepak má kvarky?  Podej mi kroupy! Komanduje jako generál, a jak to hned nemá, u lítají sakry a kletby,
hromy a blesky, a se vecko tøese. Ale kdy se mu vecko
pøipraví a pìknì podá a pod samu hubu, potom si hvízdá,
prozpìvuje, chválou se rozplývá, dílo mu jde od ruky, a radost na nìho se dívat...
Venku u se rozednívá. Král nakrmil, teï stojí venku
a pozoruje východní oblohu. V noci sice mrzlo, ale poèasí
se jistì zakalí. Èervánky nad Hrádkem nevìstí nic dobrého.
Vítr se zvedne a pøifouká sníh. Jen dnes jetì aby to vydrelo...

Zcela jiné starosti má Marjánka. Také stojí ve svìtnici
a pøemýlí. Øezník mùe kadé chvíle otevøít dveøe a pak u
to pùjde, jako kdy hrom bije.
Hanýko, donesla jsi mísu a mìchaèku na krev pod kùlnu?
Hanýko, je tam hrnek a v nìm na práek utluèená smùla?
Hanýko, je u kotle dost døíví? Hanýko, bì se tam podívat,
vaøí-li v kotli voda.
Hanýka má dnes svátek. Nemusí do koly. Marjánka
s Pepkou pùjdou hned po snídaní Bartoùm na hyjtu, aby zbyteènì nepøekáely, ale ona zùstane doma. Klikovic strýèek
pøijde jenom podret vepøe, pomùe ho opaøit, zdvihnout a na
trám pod kùlnu povìsit, a ostatní vecko u si udìlají sami.
Letos po prvé bude Hanýka míchat krev, protoe máma nemùe vidìt nic zabíjet, veho je jí líto a táta øíká, to e nesmí
být, tím e se zvíøátku jenom prodluuje smrt a zbyteènì
se trápí.
Dej Pámbù dobrýtro! Kati jdou! Tøeste se! vykøikl Klika
ve dveøích. Král ho vedl i s Kohoutem do svìtnice k snídaní.
Marjánka se dala vidìt. Uvaøila kávu, muským èernou, sobì
a dìtem hrnek bílé jako o nejvìtím svátku. Potom nalil jetì
hospodáø øezníku kalíek kmínky pro zahøátí a u se hrnuli
k chlívku. Hanýka v patách za nimi. Hladový vepø, který mìl
øídkou veèeøi a snídaní ádné, bruèel nespokojenì, ale dal si
zavázat postranìk na zadní nohu, a jak mu ukázala Hanýka
prázdnou mísu, bìel za ní jako psík na místo popravy  pod
kùlnu.
Tak jdìte, dìti, jdìte a buïte hodné, nezlobte Bartoovic
tetu, pìknì si hrajte. Zùstaòte tam tak dlouho, a pro vás
Hanýka pøijde, vypravovala Králová Marjánku z domova,
a sotva se za ní dvíøka zavøela, u se ozval pod kùlnou stra-

ný øev zabíjeného vepøe. Selka si zacpala obì ui a utíkala
do svìtnice.
Zato Hanýka mìla srdce rekovské. Kdyby si byl vepø sám
lehl jako beránek, neøval, nebránil se, ale ochotnì natáhl hlavu pod nù, jistì by ho byla politovala. Ale kdy zaèal sebou
trhat, zmítat se, nechtìl se dát porazit, hned se v ní ozvala
bojovná krev, a jakmile ho øezník popadl za ui, u ho také
drela za nohu a nepustila, dokud strýèek Klikovic s tátou
na nìm nekleèeli; potom teprve chytla mísu s mìchaèkou,
nastavila ji a pøála to tomu øvounu, kdy do nìho Kohout ponoøil nù a po støenky...
A vyroste, tak si musí vzít øezníka, pochválil ji mistr, kdy
vytøásli z vepøe poslední kapku krve a Hanýka vecku zachytila, rozmíchala, take zùstala pìknì tekutá a nesrazila se.
Odnesla ji matce a radostnì hlásila Tak u leí v neckách
na øetìzích, prosýpají mu teï koich smùlou a vzkazují, abychom pøipravily vodu, e si pro ni pøijdou.
Zapla Pámbù, nejhorí je odbyto,` oddychla si Králová a u
letìla do èerné kuchynì, kde v zazdìném mìdìném kotli
hárala voda. Jakmile zvíøe bylo opaøeno a rozrueno na kusy,
u v nìm vidìla jen maso a jako pravá hospodynì radovala
se, èím ho bylo víc a èím bylo tuènìjí. Klidnì teï nabírala
vøelou vodu do díek a putýnek a na záspi u se ozvaly kvapné kroky muských.
Jen èerstva, èerstva, aby nám voda nezchladla, hartusil
øezník a Hanýka jako vítr pøed nimi i za nimi zavírala i otvírala
dveøe, nosila zpìt prázdné putýnky, radovala se, kdy tìtiny
sjely s vepøe jako po mýdle a pod nimi se ukázala èistá bílá
kùe. Utekla od øezníka teprve, a vepøe vyvrhl a støeva
na hnoji obracel. Tu se popadla za nosíèek a utekla

do svìtnice. Ale potom je pøece pomáhala na potoku matce
vypírat i ve snìhu vytírat, a jí ruèièky køehly.
U snad dost, myslí si Hanýka.
Nes je ukázat strýèkovi, usmívá se matka.
Hanýka opláchla svùj kus ve vodì a rozbìhla
se ke Kohoutovi: Viïte, strýèku, e jsou èisté?
Ten k nim pøivonìl a usmál se vesele: Jetì jsou cítit øezníkem, a budou cítit kuchaøkou, pak budou dost. Jen je vezmi
jetì jednou do prádla.
Koneènì i to je hotovo. Pes je uvázán, koèka zavøena
na pùdì, na plotnì v hrnci se vaøí celá hlava, na pekáèi
se kvaøí støevní sádlo, na stoèku u okna leí kolíbaèka, pøi ní
hrnce s namoèenými houskami, vaøené kroupy, èesnek, cibule a vecko koøení.
Kohout s Klikou a Králem pøicházejí do svìtnice a usedají
za stùl k dopolední svaèinì. První èást zabíjeèky je skonèena.
Selka ukrajuje kousek jazýèka, ouka, rypáèku a lalùku, klade to horké na talíø, dává to Hanýce do ruky,
do druhé jí podává pìknì malovaný, parádní dbán
a pøikazuje: Dej pozor a nerozbij to! Vyøiï strýèkovi, e mu
posíláme zatím kousek ochutnat, krmník e se povedl a aby
poslal muským pivo. A tam táta pøijde, tak e zaplatí.
Do dvou centù mu neschází ani lot, velebí Kohout krmníka, ukrajuje si z celé hlavy pùlku tuèného líce, nabírá køenu
a zakusuje chlebem.
Mortete, musím jetì poèkat, leká se Klika, co kdyby
moje bylo lehèí a Král mì pøemyjtil! Budu je cpát samým jeèmenem a uvidíme.

Tvoje u je teï tìí, vidìl jsem je, odmítá hospodáø skromnì chválu, ale pod kùí se smìje a øíká si: Skrèek je tvùj krmník proti mému, kdybys ho krmil ikami, u mého nedohoní.
Hanýka pøilítla s pivem a vzkazem, e Bartoovic strýèek
schválnì naèali soudek a e má chodit hodnì èasto.
Jde zrovna vèas, zasmál se øezník, sáhl po dbánu
a podíval se do nìho.
Opravdu, nele dnes ten partyka, má pivo jako malvazí,
odtrhl koneènì dbán od úst, utøel si zástìrou bradu a u vstával k dalí práci.
A tobì, Martine, zatím dìkuji, ne oplatíme, louèil se Král
s Klikou.
Rádo se stalo, to ví, e pro tebe vzkáu, ale jenom abych
se potom nemusil pøed tebou stydìt, staral se divoký Klika
a letìl doma rovnou do chlívku. Potvoro, er a tloustni, a pøeváí Královic krmníka! hrozil tam vepøi, zahrabanému
do slámy a blahobytnì zaívajícímu putýnku bramborù a rotu,
kterou mu pøed chvílí vysypala Kliková do koryta.
Prosím tì, kampak to bude posílat výsluhu, e si poøád
vede:, Jen dobré! Jen to udìlej hodnì dobré! optal
se øezník, kdy Král letos nic a na nièem neetøil, ba nechal
useknout i celý podbøiek a zdìlat ho do jitrnic, jen aby byly
dost mastné, vecky kvarky musely do jelit, vecko, co a jak
chtìl øezník, povolil, aby se nemohl na nic vymlouvat a nedávat
nikomu viny, kdyby se mu snad dílo nepovedlo.
Tak ti to povím, abys si dal jetì víc záleet, tuhle Hanýka
chce nést výsluku paní komisarce do Domalic, dostala od ní
kníku a mnì také pùjèuje, tak jí je zítra spolu povezeme.
Kakraholte, to se musím doopravdy sebrat, zvánìl øezník, ta paní píe do novin, práí Onïákùm kabáty, zná Prahu
a vecky nae pøedáky, mídova Kristýnka pøednáela tu

od ní báseò, takovou báseò, a mi srdce mìklo jako z tvarohu.
Musím jí ukázat, co dovedu já zase. Nemluvte teï na mne,
abych se nespletl, nekoøenil mnoho anebo nesolil snad málo.
Za pozorného ticha ochutnával teï Kohout jitrnicovou prýtu,
pøevaloval ji na jazyku, pøisolil, pøilil trochu ovarové polévky,
zase ji promíchal, jetì petku pepøe, práek nového koøení, bruèel si a znovu jazykem pomlaskával, a koneènì
se obrátil k selce a zavolal: Tak sem pojï, Marjánko, kotuj,
co tomu øekne. Teï je èas mluvit. Jak to nabiju do støev, je
konec.
Selka nabrala si prýty na ètvrt líce, s odbornou znalostí
ochutnala, podala i hospodáøi a jednomyslnì usoudili, e to
budou jitrnièky, za které se nebudou musit stydìt.
To si taky myslím, vítìzoslavnì pochválil se i øezník, ta paní
se jistì optá, kdo je dìlal; potom jí povìzte, e jsem je dìlal
já, e jsem pracoval u Roánka v Praze a jetì dnes e mu
zde kupuji a do Prahy honím dobytek.
Král se jen usmál a nechal chlubného øezníka mluvit.
Jeho mylenky toulaly se jinde. Hned zítra ráno zapøáhne
klisnu do saní, Hanýka s koíèkem posadí se vedle nìho
a pojedou do Domalic. Hodí se to, protoe je ve kole prázdno a v Domalicích trh. Sejde se se sedláky z dolejích vesnic. Jistì tam najde rychtáøe Bora z Chrastavic i rychtáøe
Konopu z Mrákova, obzvlátì tohoto. Konopa rychtáøuje u
pomalu tøicet rokù, je moudrý jako aktuár a tomu se svìøí
se svou starostí. Chrastavický Bor také není na hlavu padlý,
ale jejich ves není chodská dìdina, oni robotují Horovu Týnu,
kostel mají v Tøebnicích, proto nemùe selským lesùm
na Chodsku rozumìt. Ale s Konopou se poradí.

Také selka se odmlèela. Vaøila sice v kotli jitrnièky velice
pozornì, aby je nerozvaøila, ale pøitom jí nelo do hlavy, proè
chce nést mu sám výsluhu paní Boenì, vdy se to ani pro
nìho nesluí, proèpak neøekne: Marjánko, Hanýko, kdy vás
paní komisarová zve, pùjdete ji navtívit?
Kalilo jí to pomylení radost, kterou mìla z pøekrásných
hladkých jitrnièek i krvavých jelítek, kdy je rovnala v chladné
komoøe na prkna a poèítala v duchu, komu musí poslat výsluhu, aby na nikoho nezapomnìla. K bratru do Chodova zaskoèí si zítra sama, a mu odjede, i kousek masa mu vezme
a postìuje si na mue, snad si i zapláèe, neøekne-li jí Václav, proè jede sám a proè nebere s sebou i ji  enu. Hanýka musí teï napøed Bartoùm, potom hned panu páteru
Fastrovi a panu uèitelovi Jindøichovi. Ten, pravda, má stravu
u Eisenhuta, ale ona se paní teta nepøedá, veèeøe mívá jistì
hubené, a proto vichni sedláci mu posílají výsluhu; panu
principálovi vak ne, nebo ten si sám vykrmí vepøe jako medvìda jenom chlebem, který dìti nedojedí nebo zapomenou
v lavicích. Trochu ji usmíøila chvála, kterou ji po obìdì poctil
øezník Kohout. Rozètvrtil a rozsekal na kusy jetì celého vepøe tak, aby se mohl pohodlnìl povìsit do komínu, a u skládal svoje nádobí.
Vechna èest, Marjánko, velebil pøitom selku, u vás jde
práce od ruky. Vecko má v poøádku, na nic nemusím èekat, nic teprve v poslední chvíli shánìt, tu je radost zabíjet. Ty
sama se umí s dílem ohánìt a divèi má  no , oèi mohu
na ní nechat, jak povídám, a vyroste, sám jí najdu mue øezníka.
Bude-li ho jenom chtít, usmála se tou chválou blaená Králová, mìls vidìt, jak ohrnovala nosíèek, kdy jsme spolu praly støeva a budík.

To víme, vonìt to, nevoní, ale u nás je to jako u sedláka,
napøed to musí páchnout neøádnì chlívem, ale nakonec si
pak èlovìk olizuje prsty.
O polévku ty nestojí, ale tuhle nìkolik jitrnièek bys mohl
vzít domù na ochutnání, nabízela mu balíèek pøi odchodu.
Od jiného je neberu, ale vae vezmu a rád. A moje stará
také ví, co umím.
Hanýka z té chvály nezaslechla ani slovíèka. Odnesla u
Bartoùm výsluku, pøivedla Marjánku s Pepkou, ne pùjdou
dìti ze koly, skoèila jetì s dbánkem polévky a talíøem jitrnic ke Klikùm a teï jí zbývaly dvì nejtìí cesty: na faru a do
koly: Matka vybrala porculánový dbánek samými kvìty pomalovaný, také takový talíø, nakladla naò droby, zavázala jej
do èistého, jako sníh bílého ubrousku, sama jí otevøela dveøe
a pøikazovala: A tam pøijde, tak nebuï hloupá, postav si
dbánek na zem, zaklepej na dveøe, a a tì pozvou dál, dej
pozdravení a øekni:,Nai vae vzkazují pìknì pozdravovat
a posílají vám tuhle na kot; my jsme dnes zabíjeli.` A neèekej
tam, a to rozváou a pøelejou, aby se nezdálo, e chce nìco
od cesty. Øekni hned zas spánembohem a jdi. I kdyby tì zdrovali, nedej se a moudøe odpovìz Musím jetì s výslukou
na nìkolik míst; tak mi máma naøídila pospíit si.
Ale i nebojácné Hanýce pøece jen tlouklo srdíèko jako zvon,
kdy brala za kliku na faøe i potom u uèitelského mládence,
a to jetì nevìdìla, budou-li doma. Pøála si, aby nebyli, aby
to mohla postavit u uèitelù i na faøe v kuchyni a utéci. Ale tìstí
jí nepøálo, pan administrátor u ji vidìl oknem, el jí naproti
a celou ji popletl otázkou, co to nese. A ví-li, kolik má jitrnice
koncù? A se bránila, jak chtìla, musila si sednout, èekat, a
stará hospodynì po panu faráøi Strádalovi pøinesla zpìt dbánek i talíø, ale obojí plné oøechù. A pan uèitel jí zahrozil: Pro-

to, e jsi nebyla ve kole, sedni si tuhle ke stoleèku a bude
poèítat. Øekl to vánì a tak se mraèil pøitom, e Hanýka u
nabírala do pláèe. Ale na tìstí se obrátil ke kamnùm, chvíli
tam kutil, pak jí vrátil talíø i se dbánkem a na ubrousku sedìl
takový roztomilý ptáèek, vystøiený z barevného papíru, jako
ivý, a se naò srdce smálo. Tak a teï bì domù, usmál
se i Jindøich, kdy vidìl, jak se tøesou Hanýce v oèích slzièky.
Ale co to vecko bylo proti zítøku! Zítra pojede s vatou
na saních! U to je veliká radost! Poveze v koíèku výsluhu,
uvidí paní komisarovou, pozná její dìti: nemocnou Bohdanku
a malého Jaroslávka, snad i Hynka a Karlíka, co u chodí
do koly jako ona, to vecko ji tam táhne. Jenom kdyby paní
komisarová byla selkou a nebyla paní, na køídlech by tam letìla. Ale u pánù na Hanýku vecko padá, vecko je jí tam
nové a cizí, mají koberce na podlaze a bojí se na nì lápnout,
mají divné skleníky, zrcadla, stoleèky, bojí se hnout, aby nic
neporazila a nerozbila, mají pìkné obrazy ne na skle, ale
za sklem, a oèi od nich nemùe odtrhnout, mají divné skøínì,
jiné hodiny, aty, ba i klobouky a èepice.
Èeho se vak èlovìk nejvíc bojí, to nejlíp dopadne.
Kdy Král strèil Hanýku u komisaøù do kuchynì i s koíèkem, sedìla paní Boena u okna a ila.
Paní, prosím vás, nechte si tu nai Hanýku, doma neposlouchá, máma ji vyhnala, tak si hledá slubu, zaprosil Král
na prahu.
Ale s radostí, zasmála se paní komisarová vesele, jen
pojïte oba dál, a u brala za ruèièku Hanýku èervenou rozpaky i jízdou jako pivoòka.

Já bych el nejradìji rovnou k panu komisaøi, jen najdu-li
ho doma?
Máte tìstí, je dnes doma, od rána sedí v kanceláøi. I to
je trefa! zaradoval se sedlák a u se obracel ke dveøím, a
ty, Hanýko, buï hodná, jetì napomenul dcerku a rychle zmizel. Cestou si jetì sáhl na kapsu, kde zaustìl tvrdý papír,
a Král si znovu pomyslil: Ten mi to spravedlivì pøeète i pøeloí.
A se ohnul pod drtivou tíí veliké starosti, kdy pøekraèoval
práh kanceláøe, ve které úøadoval finanèní komisaø Josef Nìmec. Královi se zdálo, jako by v té chvíli nesl na ramenech
nejen svùj, ale vecky selské lùsy. Teï se to rozhodne. Teï
promluví ten nìmý papír a ukáe se, nenapálil-li je kupeèek,
nevytáhl-li na radnici nìjaké staré lejstro, ve kterém se jedná
o desátky, nebo o robotu, nebo o pastviny a rybníky. Takových
starých, od myí nahlodaných a od molù proraných papírù
válí se na radnici, e by je mohl na centy váit! Vzal Bílek ten
pravý? Èi snad jim prodává bezcenný hadr?
Komisaø Nìmec u Krále nepoznal.
Copak mi nesete? obrátil se k nìmu od psacího stolku
dost nevlídnì, nebo ho mrzelo, e je vyruován. Psal nìjaký
výkaz plný èíslic a rád u by byl mìl tu nemilou práci s krku.
Vím, pane komisaøi, e jste dobrý a upøímný Èech, zaèal
sedlák opatrnì a zdaleka.
Kdopak jste? pøeruil ho Nìmec skoro pøíkøe. Bál se, kdy
to zaèíná chválou, e to skonèí jako obyèejnì: prosbou, aby
slevena byla pokuta za pa, alobou na nìkterého finanèníka nebo udáním paerákù.
Já jsem Král, Václav Král, mìan z Klenèí, vzpøí mil se nyní
sedlák a podíval se panu komisaøi do oèí. Teï si vzpomínám,
usmál se Nìmec a vstal, já vás vidìl nedávno. Sedìli jsme
s paní u Bartoù a vy jste pìknì tanèil. Král byl velký, rame-

natý èlovìk, ale pan komisaø Nìmec ho jetì o dobrý palec
pøevyoval, hlavou div e se stropu nedotýkal.
Chlapák jsi, nechtìl bych se s tebou mìøit, napadlo sedláku, kdy se Nìmec pøed nìho postavil, ale nahlas øekl: Ano,
vechny nás tenkrát potìilo, e jste se za nás nestydìli
a mezi nás jste pøili.
A copak vás ke mnì vede? el pan komisaø hned zase
pøímo vìci na kloub. Tu zkuenost u dávno mìl, nechá-li takového strýce se rozpovídat, e mu tu bude sedìt do poledne.
Tenhle papír, zatøepal Král lejstrem, které u drel v ruce
hned za dveømi, je na nìm psáno nìco nìmecky a my ádný nevíme co.
U vás pøece  v mìstì  kadý druhý èlovìk tam ète i píe
nìmecky. Máte tam uèitele, knìze, postmistra, stádo finanèníkù, kupce  
My jim nevìøíme. Nevìøíme nikomu v Klenèí, ani v Trhanovì,
ani v Koutì. My potøebujeme, aby nestranný èlovìk nám tuhle listinu pøeèetl a vìrnì vyloil. Tu jsem si vzpomnìl na vás;
nikomu jsem nic neøekl a jdu k vám.
Zvìdavost zmocnila se pana komisaøe, kdy vidìl váný oblièej a ustraené oèi Královy.
Ukate, sáhl rychle po papíru a usedl si znova k stolku. Èetl
pozornì, ale rychle, zraky klouzaly mu po øídkém, výrazném
písmu.
Král ho napjatì sledoval, a dech tajil a bál se pohnout, aby
ho neruil, visel zrovna na nìm oèima, ale panu komisaøi nepohnul se ve tváøi ani sval, prohlédl si jetì podpisy, obrátil
znova v ruce listinu, zahledìl se na její hlavu a pak øekl pøísnì:
Prosím vás, èlovìèe milý, jakpak se vám tenhle dokument
dostal do ruky? Vdy má leet v Klenèí na radnici

u pozemkových knih, ztratí-li se, vichni sedláci mohou pøijít
o své lesy.
Zapla Pámbù, oddychl si hlasitì Král a celá tváø mu jako
slunce zazáøila.
Vrate tu listinu, kam patøí, dokud to nezpozorují dozorèí
úøady a nezaènou vyetøovat, kdo ji ukrad. Vrátím, to se ví,
e ji vrátím, lhal Král, jako kdy tiskne, ale pøece bych rád
vìdìl, co povídá. Oni nám toti chalupníci vskutku upírají právo na nae lùsy.
To nemohou. Posaïte se, já vám ji tedy pøeloím, ochotnì
se nabídl komisaø a u spustil. lo mu to, jako kdy bièem
mrská, jako by to bylo psáno tou nejlíbeznìjí èetinou, tak
plynnì pøekládal i nìmecké právní výrazy. Král na idli radostí naskakoval, tak, právì tak, jak to øíká strýèek Taraèka, vecko tu stojí èerné na bílém. Ale ádného stání víc tu nemìl. Optal
se pana komisaøe, co je dluen, a kdy slyel, e nic, div mu
z radosti i vdìènosti ruku nepolíbil.
Vy nevíte, vy nevíte, jakou starost jste s nás sundal, opakoval jetì ve dveøích, kdy pan komisaø nemohl pochopit,
proè tak poníenì a vroucnì dìkuje. Král zapomnìl
na Hanýku, na paní Boenu, na koíèek s droby a letìl rovnou do staré hospody U pøièinlivosti na námìstí právì proti
dìkanství, kam dnes schválnì zajel s konìm, protoe se tam
scházeli ve ètvrtek sedláci z Mrákova, Stráe, Tlumaèova
a Kyèova, nebo jak se na Chodsku øíkalo krátce, z dolejích
vesnic. Hoøejí vesnice  Chodov, Klenèí, Postøekov, Drainov a Újezd stavìly se pravidelnì v zájezdní hospodì Pekle
na hoøejím pøedmìstí, kam zajídìli i Nìmci ronpertí a hostountí. Ale dnes se stal Král Peklu nevìrným, nebo vìdìl,
tam e by rychtáøe Konopu marnì hledal. Zato U pøièinlivosti
ho enkýø Kresl potìil; hned jak Král kobylu vypøáhl a po

Konopovi se ptal, øekl hostinský nedbale: Rychtáø Konopa?
Ten je tu kadý ètvrtek a kadou nedìli.
A nelhal. Jak Král pøibìhl do hospody, u ho vidìl za stolem
obklopeného sedláky a rozafnì vykládajícího. Konopa také
spatøil Krále, hned se pøeruil a zvolal: A copak ty tu shání,
selský mìane? Kampaks to zabloudil?
Vás hledám, stryjèe zlatý, zasmál se Král, v pekle vás nechci hledat, tak jdu k vám do nebe.
Tu má, chlapèe, napij se a posaï, podával mu rychtáø
hned svoji holbu a po chvíli u Král vykládal svoji bolest.
Chalupníci nás chtìjí pøipravit o lùsy, zaèal, a jak to øekl,
hned vichni u stolu ztichli a bystøe poslouchali. Podobnou bolest mìli více ménì ve vech vesnicích, a proto zájem byl tak
veobecný.
Vyhrajete!  Prohrajete! ozvalo se u stolu, kdy Král skonèil, a mínìní se rozcházelo.
Na to my jsme hloupí, rozhodl to Konopa, s lesy to má
kadá vesnice jinak. A kdy povídá, e chalupníci mají Forsta, tak pojï, já tì zavedu k Holubovi, to je písaø na ouøadì,
ale chytøejí ne sám purkmistr; vemi mastmi mazaný, ten
strèí celého Forsta do kapsy, vyloí mu to a hned ti øekne, co
a jak.
Král ochotnì el a starý rychtáø jetì ochotnìji ho provázel,
nebo i on mìl v tìle sudièskou krev a tìil se, jak písaø asi
ten spor rozhodne, co poradí, jak a kam podat lekùø, v èem
najde háèek, za který by se mohli sedláci chytit a dret, aby
neprohráli.
Jisto je jisto, myslil si pod kùí Král, kodit to nemùe,
kdy vyslechnu i moudrého písaøe, jiný rozum jiná rada, a ne
se dáme do soudu, a jsme na ostro kovaní, vyloil znovu
svoji bolest, odpovídal na vecky otázky, které mu Holub kla-

dl, poslouchal ho pozornì jako svaté evangelium a rychtáø
nemohl pochopit, proè se Král usmívá, kdy písaø krèí rameny a øíká: Nelze øíci napøed tak ani tak. Chyba leí v tom, e
nemáte nic psaného v ruce. Vecky zápisy staré shoøely nebo
je páni schválnì znièili, pro vás mluví jen starý zvyk a vecko
záleí na libovùli krajského úøadu, kam se spor dostane,
ke které stranì se pøikloní. Nezbude vám nic jiného ne poslat nìkoho za Forstem, aby el a mazal, kde to pùjde. Jenom tak se z té loue dostanete na sucho. Takovou kyselou
omáèku pøedkládá Královi a ten se neoklíbá, nedrbe se za
uchem, neøíká: Kdy to musí být a tuhle rychtáø mì sem vedou, tak jaká pomoc. Ujmìte se nás, øeknìte, kolik chcete,
a do týdne tu budou peníze. Ale naopak, pøivírá chytøe oèi,
teï vytahuje z kapsy nìjaké papíry, podává je písaøi a ten, jen
do nich mrkl, u vy køikuje: A, to je trefa! To jste na koni! Ale
hned vzápìtí zvánìl a oboøil se na Krále: Vy- jste tu listinu
ukrad na radnici!
Já ji neukrad, sebevìdomì se usmál Král. Tak kde jste ji
vzal?
Dostal jsem ji. A od koho?
To u ani nevím. Snad u po nebotíku otci ji mám. Válela
se u nás mezi starými papíry.
Jak vy to øeknete! Jakmile ji pøedloíte, vyhrajete lùsy, ale
bez milosti zavrou toho, kdo ji vzal. Chytnou vás za límec a vy
pak promluvíte.
Co je v té listinì? Pardýje, to bych rád slyel! jako na trní 
hoøe nedoèkavostí  nadnáel se rychtáø, moná, e tam bude
øeè i o nás. Pøeètìte ji, hned ji pøeètìte.
Holub èetl a Král nadenì poslouchal. Na chlup stejné to
bylo, jak to slyel pøed chvílí z úst pana komisaøe Nìmce a jak
to tvrdil strýc Taraèka.

Radím vám upøímnì, skonèil Holub, abyste se o tomhle
papíru zatím nikde ani nezmínili. Ten smíte vytáhnout, a bude
nejhùø, a snad si nìco vymyslíme a poradíme vám, co øíci, a
se optají úøady, jak se vám dostal do rukou.
Jetì nikdy nevracel se Král z Domalic tak asten jako
tentokrát. Zajel pro Hanýku ke komisaøùm a nael ji v pokoji
u kuchynì zahrabanou do hraèek, jako by tu jaktìiva bývala.
Ani se jí s otcem nechtìlo, a také paní Boena zdrovala Krále
upøímnì.
Paní, mám venku stát konì, bránil se sedlák, ale oèima
pøece bloudil po stìnách, neudrel se, aby se neoptal: Tak
to je pan Tyl? Podívejme se! A pan Èelakovský! hledìl
na obrazy, vidìl tu i èeské krále a svìtce, táhlo ho to k nim,
ale násilím se odtrhl: koda, e nemohu! Hanýko, èerstva!
Zapla Pámbù za kníky. Ne, nové u si nepovezu. S ètením
u je pro letos u nás amen. Za týden máme voraèky, den u
se dlouí, veèery krátí, zima se stìhuje, do jara u je pouhý
skok, a potom, my teï máme plnou hlavu tìch soudù.
Smutnì poslouchala paní Boena, vánì kývala hlavou
a skoro pøísnì se ozvala: Svornost, Králi, svornost v rodinách,
v obcích a v celém národì potøebuje teï nae vlast a vy
se chcete u vás soudit?
Musíme, paní! Berou nám lùsy, to, co máme nejmilejího,
a u se toèil ve dveøích.
Paní Boena hledìla za ním smutnì. Kus lesa! Pro kus lesa
zapomíná na vecko! Jaké to sobectví!
Ale Král posadil vedle sebe Hanýku, která si odváela
v koíèku od Bohdanky roztomilou panenku na památku, a jel
ke Klenèí jakoby na svatbu.

Pynì se rozhlíel kolem. Bièem si naplano povihával, klisnì pod chomoutem na prsou vesele cinkaly zvoneèky a sánì
letìly tie jako po másle.
Èerné lesy vytahovaly se za drainovským kopcem
na obzor. Lysá hora s Hertajnem, od nich nalevo dlouhá, vysoko vzedmutá vlna Haltravu a nakonec mohutný bok èerchovský. Z korun smrkù i jedlí vítr u setøásl a slunce vyssálo vechen sníh, a tak tu stály nae hory nad zasnìeným krajem
v temnì zeleném pláti jako pevná, odvìká strá. Kadý strom
na jejich temenu ostøe se rýsovaI proti modrému nebi, Králi
se zdálo, e k nìmu letí, na dosah ruky e u jsou, a kdy koneènì nad Klenèím vynoøily se i selské lùsy, kdy poznal mezi
nimi i svùj se starou, staletou jedlí uprostøed, políbil je zrakem
a vy køikl: Náe ste  ha náe vostanete.
Co jste povídal, táto? zvedla k nìmu pøekvapená oèka Hanýka.
e bude asi pret! Jen se podívej na lesy, ukázal bièem
pøed sebe, kadý strom je v nich rozeznat a tak blízko jsou!
To si pamatuj, kdy je tak prùzraèno, to vdycky rádo prívá,
a pak se smál radostnì, vyptával se Hanýky, poslouchal, co
vidìla u komisaøù, a oba astni dojeli domù. Ale tam je pøivítal jenom voják. Svìtnice byla zavøena a selka i s dìtmi vyla si do Chodova k Beroukùm.
XIV.
S novinkami jako by se nad Klenèím pytel roztrhl. Neminulo
teï takøka ani jediného dne, aby nìjaká zpráva nezèeøila hladinu tichého jindy mìsteèka.
Kdy se Králová po ètvrté hodinì vrátila z chodovské hyjty,
zarazila se hned ve vratech, jakmile spatøila na dvoøe sanì.

U jsou doma, kmitlo se jí hlavou a souèasnì pocítila v srdci
radost i alost.
Mámo, paní komisarová vás pìknì pozdravuje a máte k ní
brzy pøijít na hyjtu, vybìhla proti ní Hanýka u obleèená
ve vedních ateèkách, ale celá rozzáøená a rozjásaná.
Také Král vystrèil hlavu z øezárny, a kdy spatøil enu, zasmál se na ni kádlivì: Já myslil, es utekla. Zaslouil bys
to, zamraèila se Marjánka, ale hned také radost prosvitla tím
mrakem: Nali jste klíè? Táta ho hned nael v maøtali
na polièce a pekáè jitrnic v troubì také, vysvìtlovala Hanýka a u brala matce z náruèí malou Pepku, která se tøepala
v teplém salupu jako rybièka a natahovala ruèky po Hanýce.
Tak je dobøe, oddychla si hospodynì a vesele kráèela dovnitø a poèala se odstrojovat.
Mámo, to jsem vám vidìla krásu, vytrysklo náhle z Hanýky,
její srdéèko bylo pøeplnìno silnými dojmy, e je déle u nemohla v sobì zadreti, ve vech pokojích mají tam na stìnách
i na stropì vymalované rùe a kvìty, krásnou lampu, svícny
luté jako v kostele, poduky bílé, idlièky takové mìkké jako
peøím vycpané a takovou houpací pohovku, kdy na ni sedne, sama vyhoupne do výky.
Snad jsi se tam nehoupala, neastné dítì, lekla
se Králová.
Houpala, Bohdanka øekla, e smíme, a Jaroslávek také.
Tys mi tam asi dìlala hanbu, ty divochu, ty 
Ale Hanýka jako by neslyela, hned za tepla se zpovídala
dál: Bohdanka má bolavý krèek, dìlají se jí boule na nìm,
ale neleí v postýlce, má krásné hraèky a dala mi panenku,
podívejte se, vzala matku za ruku a vedla ji k oknu.
Jéjej, ta je pìkná! spráskla ruèièky pøekvapením malá Marjánka, ba i nejmení Pepka natahovala se k ní. To ví, tobì ji

zrovna dám do ruky, to by z ní hnedle lítaly hadry, tu si schováme, a a bude velká, potom si s ní bude hrát, vykládala
rozafnì Hanýka malé sestøièce a hned u zas vyprávìla:
Potom se vrátili ze koly Hynek s Karlíkem a paní komisarová nám vechnìm dala k svaèinì nìco tak dobrého, co jste,
mámo, jistì jaktìiva nejedla.
Copak to asi bylo? Snad ti to nechutnalo jetì líp ne káva?
Tisíckrát! vykøikla Hanýka pohrdavì, káva se tomu dobrému jídlu nemùe ani rovnat. A víte, jak se to jmenovalo?
Jak bych mohla vìdìt! zasmála se selka.
Hynek mi to øekl a já jsem si to øíkala celou cestu, abych to
nezapomnìla a mohla vám to povìdìt: pili jsme èo-ko-lá-du.
Tím dostoupilo vyprávìní malé chlubilky vrcholu, odmlèela
se a zahledìla se na matku.
Ne, to jsem opravdu nikdy jetì nepila, pøisvìdèila jí ochotnì matka, a jak vidí, jsem také iva. Nesmí být mlsná; páni
mají panskou, sedláci selskou stravu a bìda, ije-li pán jako
sedlák anebo sedlák jako pán. Ty bys se, jak vidím, lehko
popantila. Hnedle by se ti doma nelíbilo a zatouila bys
po mìstì, chtìla bys na hlavì nosit klobouèky, na nohách støevíèky, houpat se na pohovce a pít èokoládu. Ale kdopak by
potom pomáhal tátovi a mnì? Kdopak by pásl dobytek, nosil
døíví a vodu, pøedl a dral peøí? Tak jen polo Pepku do kolíbky.
Marjánka ji ukolíbá a ty èerstva rozdìlej pod kamny, zaèíná
se írat, táta u jistì krmí a co nevidìt si pøijde pro teplé pití
kravám a telátkùm.
Tak vracela matka rozjaøenou dcerku opìt skuteènému ivotu a tvrdì ji pøidrela k vedním pracím a povinnostem.,,Snadná by zvìtøila, rozjímala pak o Hanýce
v duchu, jen jí trochu uzdu povolit, u by byla ve vìtru. Jak tím
mìstem hned naèichla! Vecko se jí tam líbí, vecko nad

domov vynáí. A mlsná je jako koza, tu èokoládu nechala si
a na konec a nejvíc ji velebila. Jaká to z ní bude jednou selka? Musím dát jetì lepí pozor, aby to býlí s ní nerostlo.
Pustila tu starost z hlavy teprve, a po chvíli pøi svìtle lucerny dojila krávy. Hanýka ve svìtnici vaøila veèeøi, voják
v koòské maøtali krmil a ona mohla teï dùvìrnì promluvit
s muem mezi ètyøma oèima. Král se opøel o døevìnou pøíhradu, ve které míchal øezanku, zapálil si dýmku, dobytek
spokojenì chrupal vonné seno, selka usedla pod první krávu
na nízkou stolièku, proud mléka udeøil o tvrdé dno døevìné
dojaèky a ena hned spustila bázlivì pøidueným hlasem:
Poslouchej, mui, nesla jsem do Chodova výsluhu a vzkazuje
ti bratr, abyste se mìli na pozoru, páni vás vskutku chtìjí pøipravit o lesy.
Tááák? protáhl posmìnì Král. Copak ví o tom Berouek?
A ty se tomu smìje?, jak mìla selka hlavu opøenu
o kravský bok, podívala se kosým pohledem na mue, jen
aby vám vem nezael smích. Berouková je dcera trhanovského afáøe a ten slyel v zámku od písaøù, co øíká pan direktor.
Králová se odmlèela, vylila dojaèku do velikého krajáèe
a usedla pod druhou krávu.
Tak co øíká trhanovský král Melichar? zase tak pohrdavì
se ozval sedlák, a to selku rozhnìvalo.
Jen se natahujte, vypínejte! Ale pýcha pøedchází pád! Zrovna tebe jmenoval pan direktor, tobì i ostatním e u srazil
høebínek, vystrnadil vás z radnice, ale e vám jetì osolí to
vae vlastenectví, e se od vás nedá na radnici komandovat,
jak má mluvit, èesky nebo nìmecky, Sedláci v Klenèí prý si
tuze foukají. Nerobotují, zápøekami vydìlají penìz jako e-

lez, ètou noviny a kníky, hnedle by pøerostli pánùm pøes hlavu. Musí vás zase jednou vrchnost klepnout pøes prsty
a ukázat, e jste poddanými jako vichni ostatní sedláci
ve vsích. Vrchnost vám lesy dala uívat, døíví z nich, abyste je
nekradli v panském, pùdu vak nikoli. Vechna lesní pùda je
panská, vrchnost ji mùe dát jetì dnes, komu chce, a dá ji
obci. Vecky lùsy budou obecní jako vude jinde, ba i v Domalicích. Obec kadoroènì porazí døeva, postaví sáhy
a podle daní je spravedlivì rozdìlí vem, nejen sed-. lákùm,
ale i chalupníkùm. Teï to ví, dìlej, jak rozumí. Tys mu. Ale
já na tvém místì bych si s pány nezahrávala, a selka lila novou díku pøes cedítko do ohromného krajáèe, prudce,
s výky, a teplé mléko do výe vystøiklo.
Ty se na mne mraèí, milá Marjánko, zaèal teï Král svým
høejivým hlasem, ale sama uzná, e, vecko není pro enské ui. Co mi povídá, není ádnou novinkou. Vdy jsi sama
slyela, co vykøikují chalupníci. Dávno vyzvonili; co by chtìl
direktor dret pod puklièkou a dát nám to na stùl, a to bude
upeèeno a osoleno. Proto jsem jel do mìsta sám, proto jsem
neposlal tebe, jak se sluelo a patøilo. Ale musil jsem mít
k jízdì záminku, aby nevyèuchali, co my zas kutíme. Tam jsem
se radil s panem komisaøem Nìmcem, s mrákovským rych
táøem Konopou a ten mì pro jistotu zavedl jetì k písaøi Holubovi a vichni mì ujistili, e mùeme klidnì spát. Moná, e
u ani v Koutì to Melichar nevyhraje. On je direktor panství,
on se musí starat o panská pole a louky, o rybníky a dvory.
Ale vrchnostenský úøad, to je státní úøad, a rychtáø Konopa
mì ujistil, e justiciár Bøezina i sám pan vrchní jurisdoktor
Jeser e musí soudit podle práva, a ne podle kabátu.
Pán od pána nebude.

Moná! Moná, e má pravdu, neodporoval Král, ale vý
ne celé Kouto stojí Klatovy. Kouto musí tanèit, jak v Klatovech
pískají. Krajský úøad porouèí a pan vrchní se musí skrèit, kdy
si dupne pan krajský.
Pán, pán, samý pán, posmìnì opakovala selka, ale proti
nim sedlák, sedlák, jetì jednou sedlák. Milá divèe, trpìlivì a klidnì hovoøil Král, dnes
není pøed sto lety. Pánù je òupec, ale sedlákù hejna. Slyí
pøece Fastra i paní Boenu. Jiné èasy se blíí. Nad Klatovy
stojí Praha a nad Prahou Vídeò. Vídeòský císaø i s tím Vìtrníkem cítí, e nastane konec, vzbouøí-li se sedláci.
Já tomu nerozumím, ukonèovala selka, spustila zahrnutou
erku, popadla krajáè za obì ui a nesla nadojené mléko
do sklepa.
Teprve veèer, kdy se sela opìt muská hyjta, kdy ena
s dìtmi odela k Bartoùm, pøinesl Taraèka dalí novinu: U
Boudù nade dveøma venku u visí smrèinka, Bouïák má hospodu. Obec o ni zaádala, vrchnost ji povolila, v Klenèí jsou
ode dneka tøi hospody: formanská, selská a chalupnická.
Tak nechtìjí s námi víc pod jedním krovem se scházet,
u jednoho stolu s námi sedat?
To budou mít i své muziky?
Èím dál, tím se to víc trhá. Nu, jak chtìjí. My za nimi do chalup
nepolezem.
Na radnici se usnesli pronajmout vecky pastviny, zadarmo je dát na est let kadému kus, kdo bude chtít a kdo
se zaváe, e jej vzdìlá na pole nebo louku.
A co pastýø?
Velký i malý pastýø, ba i husopas musejí se stìhovat
z pastouky, u dostali výpovìï.

Pastouku promìnila vrchnost v chudobinec, v takový pitál pro obec, jaký sama si postavila v Klenèí pro své zestárlé
sluebníky.
Co se má s pastýøi stát? Kam mají jít?
O to a se stará, kdo je potøebuje, vykládají posmìnì hyjtáci, jeden druhého pøekøikuje, doplòuje, ale vichni cítí, jak
se jim tìmi zprávami støíká jed do il.
Tak dobøe, vyskoèil prudce Klika, to øízli do vlastního masa.
Nám pase pastýø ovce, pravda. Ale komupak pase krávy
a telata? Jsou to nae krávy? My máme své pohùnky, paseme na svém.
A jsou v hejnì jenom nae husy? zdvihá hlavu vítìznì Vávøík, my nae pustíme do sadu, zavøeme je tam, ale kam je
pustí chalupníci?
Ruka ruku myje. A dá Pánbùh jaro, nesmí mi ádná travnièka uít na mé mezi ani hrst trávy, hrozí Houdl, ba i lhostejny
Smolík se rozpaluje a køièí: Ani lápnout, ani lápnout nikdo
nesmí na moje.
Ale nehrozí rukama a nevykøikují jen sedláci. U Bouïáka
za stolem sedí mìstsky rychtáø Kladívko a kolem nìho celé
mìstské právo i s písaøem Bílkem. Pijí sud piva, který daroval direktor Melichar z trhanovského pivovaru nové hospodì
do vínku, a køtí novou hospodu. Ba, u ji pokøtili.
Panská hospoda se musí jmenovat, nìmecky vykládá pøísedící Zippner, trhanovtí páni nám ji povolili, my páni mìsttí  budeme sem chodit a nìmecky se zde bude mluvit. My
jsme teï páni na radnici, sedlákùm odzvonili a my s nimi zatoèíme.
Vechny cechy musejí tu slavit své, jórtochy` a schùze, navrhuje pekaø a koøaleèník Hernauf. Michl Sauer, tuchmistr, teï

vstává za stolem a slavnostnì prohlauje: Tady jen musí platit pivo tovaryi, kdy je pøijmeme za mistry.
Nikomu neudìlíme,bürgerrecht`, dokud zde nezaplatí sud
piva na propití, pøísnì porouèí rychtáø.
Boítìlové i obecní pití pøi kácení obecního lesa, pøi kladení
poètu, pøi drabì obecních polí a luk  nesmí se jinde konat
ne v nové, panské hospodì.
Bouïák v nové, bílé zástìøe obsluhuje pány a srdce mu blahem usedá. Vyhodí pøíèku, svìtnici i komoru spojí a sál si udìlá. Slibuje, e hned zítra zedníka kampáka si na tu práci
pozve a do veèera s tím bude hotov.
U druhého stolu sedí chalupníci a hrdì hledí na svoji místní
vrchnost, na purkmistra i cechmistry, na radní i pøísedící
a mlsnì se olizují. Zapomínají v té chvíli slavnostní, e koøeny
jejich rodù spleteny jsou se selskými, jedna, krev e koluje
v jejich ilách. Nevzpomíná si tesaø Hruka, e jeho bába narodila se u Frýdù, ani krejèí Vanìk, e je Houdl jeho krevním
strýèkem, ani vec Formánek, e kolébka jeho matky stávala
u Vávøíkù. Závist to vecko vymazala z jejich pamìtí, zlost
zpøetínala posvátná pouta pøíbuzenská, pocit køivdy na nich
spáchané, vìdomí, e jim bylo ublíeno, e byli zkráceni
a oizeni, oilo v nich a vyhání divoké letorosty.
Za chalupnickým stolem vztyèil se náhle jako hora veliký
a ramenatý Bene a vykøikl k panskému stolu jadrnì a èesky:
Kdy nemáme s nimi spoleèné lesy a grunty, nechceme mít
s nimi nic spoleèného. Nae chasa musí slavit své voraèky
tady, ani noha nesmí k Bartoùm.
Svou muziku chceme mít, ádný z,vornátù` nesmí se zatoèit
s námi v kole.
Zabiju svého chlapce, uslyím-li, e leze za nìkterou selskou dcerkou.

Vojandy to jsou! Vojáky mají na kvartýrech! Mráz ustí Bílkovi po zádech. Plameny lehají výe a výe, poár se íøí,
jak tohle skonèí?
Také pan administrátor Faster sedí ve svém pokojíèku
a smutnì se dívá do rozloeného papíru. I on dnes odpoledne
dozvìdìl se novinky. Pøinesl mu ji z Nemanic kostelník
od pana faráøe Rejka. Na ten podpis díval se Faster upøenì
a dlouho. Proè se píe Reischeck? napadá mu a u vidí i jiná
jména. Worlitscheck, Wondrauscheck, Johannes, Schmied
zjevují se mu pøed oèima. Umírá slunéèko, umírá, kdy padá
za hory do Nìmec, umírá , jako teskné hrany zní mu v uích...
Nový faráø ho ádá, aby s kazatelny oznámil osadì, e
se pozítøí do Klenèí nastìhuje a hned pøítí nedìli e bude slavit svoji instalaci.
Já se vás o faru neprosím, mnì dá faru moje rodné mìsto,
královské Domalice, slyí Faster sama sebe vykøikovat, vidí
se, jak stojí o pouti pøed direktorem, a pøece pak el, prosil,
poníil se  a marnì.
Umírá slunéèko, umírá , neskonale smutným hlasem slyí Faster zpívat. Zná dobøe ten vroucí hlas, to zpívá genius
vlasti, ale má podobu uèitelovic Leninky.
Tak tu zùstaòte! Kaplanujte zde dál! ze tmy, z kouta slyí
volat uèitelského mládence Jindøicha.
Nemohu, nelze, vrtí hlavou Faster a dál nad bílým papírem
sklonìn rozjímá. Pøíli si zvykl na samostatnost. Jetì kdyby
tu nepanoval Rejek, snad  snad by si dal øíct... Pøevzal by
kolu po Vondroukovi a poèetil by ji. Studenty dál by uèil
latinì i nìmèinì, ale na základì øeèi mateøské. A selským
synkùm, co nechtìjí odejít na klatovské gymnasium, vykládal
by vlastivìdu, nauèil by je stromy tìpovat, zahrady pìstovat,

divadlo hrát, vlastenecké básnì a zpìvy pøednáet. Dennì
by je dvì hodiny uèil, Jindøich by mu rád pomohl, protoe by
se dìlili spolu o plat, a to by se dodìlali jiných výsledkù ne
v nedìlní kole za jedinou opakovací hodinu v týdnu.
Ale ne! Nikdy ne! mávl knìz rukou a hoøkost zklamání rozlila se mu nitrem. Jak se zde obìtoval a co pro nìho osadníci vlastnì udìlali? Nic, ani prstem nehnuli. Vdy jsi sám zadrel Krále, kdy se chystal zakroèit ve tvùj prospìch, vyèítalo mu svìdomí. Ovem, jetì teï by nebylo pozdì. Kdyby
osada povstala, øekla: My jiného nechceme ne Fastra! My
sem jiného nepustíme!, jistì by si to Rejek rozmyslil.
Ale co myslím! popadl se Faster za hlavu. Nechci být pøece nikomu vdìèen, vázat si do budoucna ruce, aby mi mohl
pak kdokoli øíci:,Já jsem vás tu udìlal faráøem.` Patron
a konsistoø mìli jeho osud v ruce, na ty mùe naøíkat, ale u
jen v duchu, tajnì. Navenek nesmí dát najevo, co ho bolí a trápí.
Tolik hrdosti musí míti pøed Rejkem i direktorem, který jistì
pøijede na instalaci. Nic nesmí chybìt, vecko obstará. Hned
zítra pùjde na radnici a oznámí to obci. Purkmistr musí jet a
do Nemanic, koèár musí pùjèit postmistr, nad Majrem musí
postavit slavobránu, cechy pod korouhvemi, kolní dìti pøed
nimi, kaplan Vondrouek v rochetì musí èekat u brány, kováø
musí vypálit za fabrikou pìt ran z hmodýøù a já jako administrátor uvítám ho na prahu fary, tak se zapru, e ho i obejmu
jako bratra a políbím.
patnì spal tu noc pan administrátor, ale hned ráno dal
se do práce. Na radnici uvítal ho sice jenom písaø Bílek, nevyspalý, mrzutý, vyslechl Fastra, trochu pøekvapenì se na nìho
díval, jako by ho nechápal. Pak se rozpovídal, a zle.
Ne mìsteèko, ale vosí hnízdo stalo se z Klenèí, køièel písaø, já sám nevím, co dìlat, abych se zachoval. Cechy, øe-

meslníci teï mají v pazourech radnici a usnáejí
se na bláznových novotách. Chtìjí selské lesy, pastviny, u
snad i grunty. Vecko má býti obecní, spoleèné. Ruí pastýøe
i býky, ovèáka i husopasa a chalupníci jako slepí jdou s nimi
a necítí, e si kopají sami hrob. A sedláci u se starají. Král
nejel marnì do Domalic, k bouøi se tu schyluje, u se blýská
na obzoru, vìøte mi, nejradìji bych odtud utekly
A kdy sem pøijde purkmistr? pøeruil ho netrpìlivì Faster.
A se vyspí, nebo a napeèe marcipány, anebo a se mu
zlíbí. Co já vím! zabruèel Bílek a sáhl po odloeném peru.
Tak pùjdu k nìmu sám.
To bude nejkratí; já udìlám vecko, co mi poruèí, ale o své
vùli nic. To není jako za pana Johánesa, který se na mì spolehl a øíkal:,Jen to zaøiï, jak rozumí.` Mnì u vèera vyèetli,
kdy jsem je chtìl krotit, e drím se sedláky, e mì odtud
musejí vykousat.
Faster nevyslechl ten náøek Bílkùv a do konce a pospíchal
z radnice. Kladívko ho vskutku pøijal jetì v koili
a podvlékaèkách, ale zato ochotnì a vecko slíbil.
Zdejí faráø nemá les, tak je to ná èlovìk, bude dret s námi
proti sedlákùm, slavnì ho pøivítáme. Dojdu se jetì zeptat
do Trhanova, ale myslím, e pan direktor proti tomu nebude.
Jistì nebude, usmál se Faster.
Slávu udìláme! Slávu znamenitou. I banderium pojede. Já
se pamatuji pøed ètyømi roky, jak vítali trhanovtí nynìjího lokalistu. Újezdtí i chodovtí sedláci jeli mu na koních naproti
a pak koèár doprovázeli. Slavné to bylo.
Ovem ovem. Na to bych byl zapomnìl. To zvedne celý
prùvod a Nìmci vyvalí oèi, jak slavnì si odváíte od nich svého faráøe.

To, a já postavím u kostela krám se svým zboím. Jel jsem
tehdy také do Trhanova a znamenitì jsem pochodil. Sám
a sám jsem tam prodával, vecko musilo jen ke mnì, ani
z Domalic, ani z Ronperka pernikáøi o tom nevìdìli.
Tak se mohu na vás spolehnout? zajioval se pro vecky
pøípady Faster.
Ve vem a úplnì. Jen se obleku a poletím hned na radnici.
Dám si záleet, abych se zachoval.
Tuze vám dìkuji, upøímnì mu stiskl ruku pan administrátor,
e jste tu starost tak ochotnì sòal s mých beder. Mohu si
alespoò uspoøádat farní a kostelní inventáø, aby to lo hladce, a budu pøedávat.
Po chvíli u vskutku vidìl Faster z okna, jak kolem fary
na tenkých, pavouèích nohách se pohupuje mìstský rychtáø
a v osatém kabátì upaluje ne na radnici, ale na potu.
Tam zùstává jeho Duch svatý, usmál se knìz a dál rovnal
ve skøíni matríky a jiné úøední knihy, stavìl je do øady podle
znaèek, je èernaly se na jejich koených høbetech, pak
se pustil do archivu, rychle tøídil a do jednotlivých svazkù zaøazoval listiny, jich se pøed ním vrila sluná kupa.
Staré høíchy, vyèítal si pøitom, nemìl jsem se starat ani
o mídova pimprlata, ani o Jindøichovy zpìvy, ani o paní komisarku a tohle vecko mohlo býti ve vzorném poøádku. Teï
je pozdì bycha honit. Tak jen se, Jakube, døi! Povolit nesmí,
kdybys mìl sedìt do rána. Rejek se nesmí chlubit, e nael
zde farní úøad zanedbaný. Ovem budovy, fara, chlévy, kùlna,
stodola  to vecko køièí po pomoci. Ale já nejsem ani tesaø,
ani zedník, ba ani pan patron. To a si chytí direktora. Je s ním
jedna ruka.
Pùl století u Klenèí nevítalo nového faráøe. Jenom nejstarí
osadníci se jetì pamatovali, jak umøel zdejí faráø Mikulá

Slavík a na jeho místo se pøistìhoval Martin Strádal. To se psal
rok 1799 a v Klenèí lo o ivot. Napadla spousta snìhu, stará, úzká silnice ucpala se jako komín a vojsko, které míøilo
proti Napoleonovi do výcar, uvázlo v Klenèí.
Pìáci v øadách i v nepoøádných tlupách jak tak prolapávali si cestu k Lesnímu Mnichovu, také pluk Koburkových
dragounù vytáhl koneènì z Klenèí husím pochodem, toti kùò
za konìm pomalu, tìce lezl k Horní Falci, ale celé vozatajstvo, dìlostøelectvo a jiné kolony vojenské jako by tu zaklínoval. S køikem a rachotem, a ui brnìly, vytahovaly
se pøedevím piní vozy, aby vojáci na pochodu Bavorskem
nepomøeli hladem. Ani koòská noha nezùstala tehdy v Klenèí.
Vichni sedláci musili na pøípøe a mnozí pøibìhli zpìt ne
z Mnichova, ale a z Retzu a Nabburgu, pøibìhli bez koní,
astní, e se alespoò jim podaøilo vy døít se z tvrdé ruky
vojenské. Kdo se mohl tehdy starat o nìjakou slávu novému
faráøi? A tak Strádal pøiel na faru tie, sám a sám, vítán tehdejím administrátorem Ferdinandem Svobodníkem,
se kterým musil i spát v jediném pokoji, protoe celá fara
hemila se dùstojníky a vojáky, kteøí zde mìli sídlo etapního
velitelství. A od té chvíle se vojákù nezbavil. Nejhorí byl rok
1805, kdy Francouzi leeli v Klenèí, mìli zde svùj hlavní stan
a obsadili nae území a ke Klatovùm. R. 1809 se ta vláda
francouzská v Klenèí opakovala, poraený arcivévoda Ferdinand pøed ní prchal, za ním utíkal generál Bellegarde a v patách za nimi Francouzi. Mezi tím ujídìly vozy plné ranìných
vojákù, volajících o vodu a pomoc. Kdo mohl, utekl z Klenèí,
vecka chasa muská i enská skrývala se v lese, v koòských
maøtalích na Haltravì. Chlapci se báli jenom vojenského
kabátu, ale dìvèata vojákù, zvlátì Francouzù, se kterými

nebylo lze se domluvit. Tam do tìch skal chatrnì pøikrytých
zahnali po kadé poslední umoøené koníèky a vyhublé kravky, odnesli tam i aty a peøiny, nebo tam byly bezpeènìjí
ne v zazdìných úkrytech ve vlhkých sklepích anebo v zemi.
Takové tìké zaèátky mìl v Klenèí faráø Strádal, a
proto ho osadníci milovali, e neutekl, vdycky vytrval a se
starými sedláky munì èelil kadému nebezpeèí.
Teprve r. 1815 si klenètí oddychli. Toho roku dne 14. øíjna jel
Klenèím ruský car Alexander, tøemi páry jel a Taraèka sedìl
na pici. Vojáci stáli podél silnice, za nimi lidé umoøení, zbìdovaní, ale pøece s úsmìvem na vyhublých lících. Vítali cara
jako osvoboditele a opravdu zavládl pak mír mezi národy
a jeho poehnání pocítil i Strádal i jeho osadníci. Vojáci sice
ustaviènì prohánìli se silnicí do Bavor i z Bavor, ale u nesmìli ani krást, ani ádat výpalné, ani pronásledovat eny
a dívky, ba mnozí zdejí vojáci od regimentù vraceli
se koneènì k rodnému krbu a dlouho vyprávìli neuvìøitelné
historie a zkuenosti vojenské, a kolikrát vstávaly posluchaèùm vlasy na hlavì jako høebíky.
Na Strádala nemohou v Klenèí zapomenout a stýská se jim
po nìm. I kdy oslepl, nepøestali ho milovat, aè u jim slouiti
nemohl. Ohlíeli se po faøe, nestojí-li snad u okna, aby
se nadýchal èerstvého vzduchu anebo vyhøál na jarním slunéèku, a jakmile ho zahlédli, u smekali pøed ním èepice, jako
by vidìl, a sami volali: Velebnyj pane, nechcete nic? A kdy
staøeèek se usmál a øekl: No, tabáèek mi doel, nebo: Mìl
bych chu na korbílek piva od Johánesù, letìli, div
se nepøerazili, i staøí sedláci.
A co Rejek? Toho zde nikdo nezná! Nikdo neví, co v nìm
vìzí zaito. Dost moná, e je to dobrý èlovìk, a Pánbùh dej!
Ale moná, e zuby vycení jako vlk, poène pøísnì vymáhat

desátky i úroky ze elezných krav, bude chtít povozy
a nádeníky od obce, a zaène opravovati faru, zvýí tolu
za køty i funusy a svatby...
Obecní stráník Jan Kodrda obchází vecky grunty kolem
dokola námìstí a vyøizuje sedlákùm: Zítra pøijede do Klenèí
nový faráø a bude se vítat. Purkmistr pojede pro nìho
s potovic koèárem a vichni sedláci v sedlech na koních jako
rejtaøi pojedou s ním. Aby si konì zvykli, tak u dnes odpoledne se máte sject pøed potou a pan postmistr pojede
s vámi k Drainovu na zkouku.
Kdopak mi to vzkazuje, Honzo? optal se Král, kdy pøed
samým obìdem zastavil se stráník i u nìho.
To naøízení vylo od mìstského rychtáøe, s dùleitou tváøí
hlásil Kodrda.
Tak? A to se nám naøizuje? Tak mu vyøiï, e já si
od ádného rychtáøe ani pernikáøe porouèet nedám, abych
jel dìlat parádu nìkomu, koho neznám.
Dobøe, Václave, tak! Kladívko má víc koní ne my, peèe si
je v troubì. A si sedne na ty perníkové valachy a jede, smál
se ve vratech Klika, který si sem schválnì zaskoèil pro rozum. Ani kopyto koòské nesmí z maøtale, hned je obìhnu,
a kdyby vichni jeli, nae hyjta nesmí, a u utíkal ze vrat døíve
jetì ne stráník, který tu pøelapoval na dládìné záspi celý
ohromený, nechtìje vìøit svému vlastnímu sluchu.
Pan postmistr to také vzkazuje, zesílil koneènì váhu rozkazu.
Postmistr mùe porouèet svým pacholkùm, ale ne nám,
mìanùm.
Nu, já to vyøídím, pokrèil rameny stráník, ale neodcházel,
èekal jetì. Snad si to Král pøece rozmyslí. Èekal vak mar-

nì. Naopak, sedlák stal se jetì zatvrzelejím a rozkøikl
se kousavì:
Tak jen nestùj a jdi! Vyøiï, kdy nás vyhodili z radnice, tak
e se tam mezi pány míchat nebudem. Obejdi cechmajstry
a chalupníky, a osedlají krávy a kozy a jedou se svým purkmistrem tøeba do Tramtáryje. Ti ho musejí poslouchat. Ale my?
U jsem øek! mávl rukou Král a zmizel v síni.
Kadé slovo slyela Marjánka a ke kamnùm, kde vaøila
obìd, a a se rdìla radostí a pýchou, jak rázného má mue.
Dobøes to vzkázal, pochválila ho hned ve dveøích a èerstva
pøilila oleje do ohníèku. Rohy mu rostou! Neví pýchou co dìlat. Div e si neporuèil jako kníe Taxis, e pojede ètyøma, a ty
abys si sedl na pic a vytruboval.
To! Pernikáø, nevídáno! Tøíská se po poutích a jarmacích
na bednách a tyèkách, teï se najednou rozvalí v koèáøe a my
abychom jeli kolem jako jeho tìlesná strá!
Postmistr Worlitscheck v jeleních kalhotech jízdeckých pøelapoval pøed potou, osedlaný kùò øehtal nedoèkavì na stání
a jeho pán netrpìlivì povihoval si o vysokou botu jízdeckým
bièíkem. Umiòoval si, e si dá dobrý pozor, kdo pøijde
a nepøijde. Stráník vìrnì vyøídil, co vzkazuje Král, na radnici
i na potì povìdìl, co vykøikoval divoký Klika, a Worlitscheck
bledý zlostí køièel jetì divoèeji: Dobøe! Taky dobøe! A nejedou! Ale pak nepojedou vùbec. Ty dva vylouèíme. Promluvím
s panem Johannesem, a kdybychom mìli dret kadý o pár
koní víc, groe výdìlku jim nedáme.
Hodiny na vìi u pomalu ukazují na tøetí a pøed potou stále prázdno. Jenom pan postmistr natahuje krk, aby vidìl pøes
parapet na silnici, jako krutihlav ohlíí se nahoru dolù, lehá
èím dál tím prudèeji do vyletìné holinky. Vtom se zastavil
a zahledìl se po námìstí vzhùru.

-,;Tak koneènì! oddychl si, jen co pøijede jeden; za ním u
se budou trousit ostatní.
To spatøil formana Kofra, jak vyvádí ze vrat tìkého valacha pod pruhovanou houní a klátí se s ním po kopeèku
k potì.
Já vìdìl, Koføe, ty e se nepøidá k tìm hloupým sedlákùm. Zná pøece svìt a manýry, vesele, radostnì vítal ho Worlitscheck.
To znám! To znám! kýval hlavou forman a pøi mhouøená
oèka vesele mu zahrála. Zastavil valacha a nevinnì se optal:
e jsem tak smìlý, na kohopak tu èekají v té parádì? Kdopak má pøiject?
V postmistrovi hrklo. Kampak vede tu mrchu? oboøil
se na Kofra.
Do kovárny, okovat ji na zadek.
Worlitscheck obrátil se na patì, odplivl si a zmizel
v projídìcích vratech potovních. Zapomnìl, e for man má
také les a hospodáøství.
Kdy u se venku hodnì íralo, pøiletìl ke Králùm Faster.
Kde je hospodáø? shánìl se hned ve dveøích. Doma,
doma, odpovídal vesele Král, který u byl venku s prací hotov a teï chystal enì na pøípal drobnou louè borovou
a bukovou. Sedìl u kamen a na palku klál ruèkou palíèky,
a louè odletovala mu od ruky jako karty.
Co jsem to slyel? vybuchl administrátor.
Co to mohu vìdìt? usmál se potmìile sedlák. Proè,
nepojede zítra banderium?
Nepojede? Já slyel, e øemesla vyjedou. Tkalci prý pojedou na èlunku, krejèíøíèek na koze, evèíèek dokonce na vepøi
a ten e bude pod ním zpívat:,Nynyny  netrhej mi tìtiny.`

Na síni zachrastily døeváky a Králová rychle otevøela dveøe
do tmy, aby noví hosté vidìli na cestu. Ve vlnìpých punèochách a erkových atech veel Klika s Taraèkou.
Nemáme ádného stání doma , volal Klika hned
na prahu; ale jak spatøil knìze, zarazil se na vteøinu a dokonèil:
hm  on je zde dnes vzácný hyjták.
Ne tak vzácný, vdy jsem tu s vámi prosedìl kolik veèerù,
letos, pravda, ne, ale vloni a pøedtím.
U se ani nepamatujeme, usmíval se Taraèka a pod kùí
si øíkal: A ty; Fastøe, èerný ptáku, co ty tady dìlá? e jsi
pøiel pøemlouvat Václava, aby zítra vyjel! Dobøe, e jsme tì
tu dopadli.
Pøiel jsem vás poádat, sousedé, abyste nového duchovního správce do svého støedu slavnì uvítali, poèal hned zas
kout havé elezo pan administrátor.
S dovolením, velebný pane, copak vy se do toho mícháte, ozval se hned Klika dosud mírnì, zdrelivì, ale na hlase
bylo znát, jak se pøemáhá, aby nevybuchl.
Ano, Martin má pravdu, rychle si do té omáèky drobil svoji
skývu i starý Taraèka, chodil po nás policajt vaím jménem?
Já jsem se ho ptal:,Honzo, kdo tì ke mnì posílá?`,Pan mìstský rychtáø to porouèí, pan mìstský rychtáø tu slávu poøádá,`
hlásal Kodrda vude. Tak jen se vy, velebníèku, Kladívkovi
do toho neplete a nás k nièemu nepøemlouvejte.
Rejek by se mohl domnívat, e se to stalo mým návodem.
A se nás nový faráø zeptá a my mu to øekneme. Ostatnì,
a se mezi námi ohøeje, není-li na hlavu padlý, sám pochopí,
proè si nedáme Kladívkem foukat do kae.
Faráø nemá lùs, s námi dret nebude, chalupníci ho vítají,
u se teï chlubí, e pùjde s nimi, naè bychom se mezi nì pletli? vykøikl Klika, èervený u jako krocan.

To jsou vecko domnìnky, klepy, Rejek jistì nebude mezi
vás strkat prsty, aby se nespálil. Zùstane nad stra nami, faráøem vech bez rozdílu, sedlákù, chalupníkù i podruhù.
Ale on má jít s námí, protoe je sedlákem jako my; Lùsu,
pravda nemá. Ale èí je Dobøí? Pánvièka? dír? Komu patøí
pole Pod strání, U bílého køíe a Bystrý? Kdo seèe Dlouhou
louku a trávník? Jídlem roste chu, U teï nesahají chalupníci
jenom po lùsech, ale Zippner vykládá, vecka pùda e je
obecní, vichni e mají na ni stejné právo, znova rozmìøit
a vem stejnì pøidìlit e se musí.
Ale to u se neèertil jenom Klika s Taraèkou, to u tu stáli
a sedìli i Houdl, Frýïák, Vávøík, Smolík, ba pøiel i mlynáø
imaník, i kupec Mráz, i mydláø a barvíø, jeto vichni mìli lesy
a øemeslem si jen solili tvrdou skývu selského chleba. Tak
hluènou hyjtu Král nepamatoval a tìilo ho, e pøili pøiznat
barvu i ti, kteøí a dosud váhali. Pøivítal je obzvlá vlídnì
a sám, ponìvad ena s dìtmi u pøed chvílí se vytratila, aby
nepøekáela, aè dnes la nerada a s tìkým srdcem. Ale
musila, nebo mu to chtìl. Jen jdi mezi enské, jdi, posílal ji
k Bartoùm, my si zde leccos povídáme, co není pro tvé ui
a pro Hanýku teprv ne. Kdyby se nìco z naí hyjty vyneslo,
dával bych ti vinu, i kdybys byla nevinnou.
U Bartoù scházely se vedního dne selky a jen v nedìli sedláci. Barto vedního dne toti toèil a prodával pivo pouze tomu,
kdo si pro nì poslal se dbánem anebo korbílkem, a protoe
mìli velikou svìtnici, nastìhovaly se sem pøástevnice se svými
kolovraty, vøeteny a pøesli cemi. Chodily sem jen vdané selky,
kdeto svobodná chasa mìla své eldorádo u Pálusù, kde nad
nimi bdìla pøísná Páluska lépe ne vlastní matky.
A moudøe jednal Král, e i dnes mrkl na Marjánku, aby
se nezdrovala a la u, nebo vidìl, jak to zaèíná jít do ivého.

Ale, sousedé, sousedé, mírnì zaèal Faster, neroziøujte
tu propast. Jakýpak to zde povedete ivot? U i kolní dìti
zaèínají se rvát mezi sebou, poroste to s nimi. Snate se nìjak
pøeklenout, mostem spojit ty dva bøehy. Øeknìte-si
s mírumilovným patriarchou Abrahamem:
,Není dobøe, aby byl svár mezi námi, nebo jsme bratøí. Jací
jsme to køesané? Kam se podìla vae láska k blínímu?
Knìz myslil, e mae olejem jejich rány a tií vzedmuté vlny
na rozbouøeném rybníèku klenckém, ale posluchaèi pociovali jeho slova tak asi, jako by jim kapal íravinu anebo tekutý
oheò do otevøené bolesti.
Ano, to øekl ten Abraham, ale s Lotem se rozeel. Copak jenom my jsme køesany? Chalupníci jsou Turci?
Snad my jim bereme lùsy, a ne oni nám?
Kdopak nám to nadává selských chrapounù, ornátù
a chlupáèù?
Kdopak na nás pokøikuje: zlodìji! A my se máme otøást
jako politý pudl, kousnout se do jazyku a mlèet? Nenene! tøepal pøed Fastrem rukou Klika.
Moudøejí ustoupí, rozhoøoval se u i Faster, ponechte povolanému soudu rozhodnutí, nemstìte se! Rybí krev bychom
musili mít, abychom tolik pohany mlèky snesli, abychom jim
jetì nae peníze nosili. Ani groe naeho neuvidí, kdo stojí
proti nám. Radìji bos budu chodit, ne aby mi uil botu Formánek anebo bych nosil kabát od Vaòka. A má èas, otoèil
se Frýïák na barvíøe, es pøiel mezi nás. Nae plátna by
byl tiskl trhanovský Hanzlík, svíèky i mýdlo, koøení i cukr byli
bychom si nosili z Domalic, kdo není s námi, ten je proti nám.
Faster se odmlèel, zaloil si ruce na prsou a smutnì se díval
kolem. Nepoznával ty tiché jindy a klidné mue, veselé jako
dìti, prosté a upøímné. Hle, i Král plane jako pochodeò. Ne-

mluví sice, mlèí a poslouchá, ale má pøece vstát, okøiknout
sousedy; udupat ten oheò, ubít ho døív; ne v nìm na prach
a popel shoøí vecka klidná rozvaha. Zadíval se na Krále, ten
jako by cítil jeho pohled, jako by vìdìl, e èeká na jeho slovo,
odstrèil od sebe svícen s bukovým pánem, který opatroval,
vztyèil se pod døevìným, do hnìda zaèazeným stropem
a zvolal:
Nic se nám nedivte, velebný pane, nic se s námi ne vaïte! Nedrte nás, jste-li naím pøítelem, ale naopak povzbuïte
a posilnìte nás svým slovem. Nae byly vecky lesy, protoe
nám je daroval král Jan i jeho syn svaté. pamìti císaø Karel.
Svobodnì jsme v tìch lesích hospo daøili, zvìø v nich lovili,
døíví káceli, svou krví a svými hrdly jsme je bránili a také ubránili. Ani píï pùdy ne vydali jsme nepøíteli, ani o krok nepustili
ho do zemì. Vy sám jste øekl, ne èeský král, ale vídeòský císaø nás okradl o lesy a svobodu v nich. I Lomikar byl lepí
Ferdinanda císaøe. Vidìl nai lásku k lesùm, ze svého ual
a hodil nám ho kousek na památku. Tu svatou památku nám
berou.
Neberou. Obci ji dávají, nezdrel se Faster, aby nevykøikl.
Ale jako do hnízda divokých sròù by píchl. Kdo sedí v obci?
Hernauf, koøaleèník a zlodìj, Zippner soukeník, Sauer pláteník, Majer majolikáø. Ti chtìjí nae lesy. Ti tvou chalupníky.
Nìmci! Vi v naem koichu to jsou! Znièit nás, ponìmèit, to
chtìjí! Zmatené výkøiky otøásaly roubenou svìtnicí, pìsti
se zatínaly, oèi vylézaly z dùlkù a v záøi bukové louèe dravì
svítily, Klikovi stála pìna v koutcích divoce rozklebených úst
a knìze obela hrùza. Zdálo se mu, e hledí v èernou, neproniknutelnou a nezbadatelnou propast lidských duí. Z husté
tmy vystupuje na povrch straidelná hlava, vy noøují
se pøíerné drápy a zlostná bestie uchvacuje vecky bez roz-

dílu, i starého Taraèku, ba i Krále... Vidí, jak jejich srdce mìní
se v hnízda jedovatých hadù a z úst kadého e syèí odporný,
slizký plaz, hledaje nejcitlivìjí místo, kde by mohl utknout...
Hømí a blesky se køiují nad hlavou, sivé mraky trhají
se o skalnaté temeno Haltravu a z jejich klínu sypou se kroupy
a valí se proudy vod. Divoká povodeò ene se na mìsteèko,
kalné vlny rvou pole, bøehy, kvetoucí luhy, stromy i kamení
a bahnem i pínou tøísní vecko, co zasáhne.
Faster zvedl obì svoje bílé, èisté ruce do výe, zakryl si oèi
a chtìlo se mu zaplakat. Pro tohle se zde trápil, mozolil, skoro deset let, deset muných, krásných let svého ivota obìtoval, aby nakonec spatøil toto úasné propuknutí vání a zloby
lidské? Není to úplný bankrot vech jeho snù, nadìjí a plánù?
Vstal, vzal hùl a beze slova odeel.
Jdi si! Jdi! Jsi také proti nám, slyel a ven vykøiknout Kliku a tak ho to zabolelo, jako by po nìm kamenem hodili.
Èerná noc objala ho venku mìkkou svojí náruèí. Ani jediná
hvìzdièka nesvítila mu nad hlavou, jenom bláto a pinavý sníh
na rozjedìné silnici matnì se zaleskl v pruhu svìtla, které
vystupovalo tlumenì z oken a tie kladlo se jako koberec pod
jeho nohy. Faster je nevidìl, ale slyel, jak pod nohama pøi
kadém kroku støíká na vecky strany øídká, ohavná kalu,
kterou se brodí: Cítil, e v nìm cosi umírá, ta ztráta e mu
mírní bolest lou èení: Aby to tak vidìla a slyela nae nadená bojovnice za svobodu lidu, paní komisarová, kmitlo
se mu náhle hlavou a Faster si ivì pøedstavil vecku její lásku, se kterou zde sbírá pohádky a povìsti, studuje øeè i kroj
zdejího kraje, proniká a do jeho due, obdivuje se starým
zvykùm a mravùm, do Kvìtù a Èeské vèely posílá Obrazy
z okolí domalického, líèí v nich køty, svatby, tance, voraèky,
pøástky  a teï aby byla svìdkem tohohle divadla! Zastavil

se uprostøed rozblácené silnice a zaradoval se jako dítì; e
o tomhle karedém rysu chodské povahy; o jejich psohlavém,
umínìném a zarytém sudièství nemohla se na vlastní oèi a ui
pøesvìdèit.
Co by si pomyslila? Ano, od této své strané vánì musejí
se pøedevím osvobodit. Nesmìjí býti slepými otroky nálady
a citu, ale musejí je umìt v sobì ovládnout, zkrotit, a a k té
vnitøní svobodì dojdou, pak teprve jim kyne nová budoucnost,
hospodáøský rozkvìt, zámonost, blahobyt a koneènì i  svoboda politická. Ale jak a èím zlomit to sobecké kastovnictví?
Nìkolik krokù od nìho zastavil se ponocný Válek a na býèím rohu odtruboval devátou hodinu.
Faster se rázem vzpamatoval, protrhl tu sple mylenkovou,
je mu jako pavuèinou obetkávala mozek, a vykroèil kupøedu.
Já u to zde nezmohu, a jinde? Snad se o to ani nepokusím!
Moje dny jsou zde seèteny. Nechtìlo se mu do fary, kde sedìla stará hospodynì po starém Strádalovi a plakala, e zítra se musí vystìhovat z fary, kde tak dlouho spokojenì ila,
ba v kuchyni a hospodáøství i vládla a porouèela. Odnáí si
s sebou do Zahoøíkovic svìtnièky, kde teï bude bydlet, jako
výsledek své práce ivotní punèochu støíbrných penìz. Ale co
on si z Klenèí odnese? Kde je ovoce jeho namáhání
a pøièinìní? A jak el v tìch mylenkách po silnici dál, místo
odpovìdi usmála se na nìho osvìtlená okna nové hospody.
Tlumený køik se z ní ozýval a na silnici, ale slovùm nebylo
rozumìt. Vtom kdosi vycházel. Jak otevøel dveøe, proud svìtla i dýmu vyvalil se ven a také hlasy zaznìly jasnìji, urèitìji.
Faster poznal krejèího Vaòka, stál na prahu, kliku dveøí drel
v ruce, patrnì ho zastavil nìjaký výklad nebo návrh, se kterým
nesou hlasil, protoe se náhle obrátil a vykøikl dovnitø: Kdy

nevyjedou, prodejte kovárnu, tím je nejcitelnìji potrestáte!;
pak teprve zapráskl dveøe a zamíøil na. dvorek.
;,Tady je. druhé hnízdo poáru; povzdychl.si knìz a rychle
se vracel: Nemìl tolik síly, aby el kolem panské hospody.
títivý pocit se ho zmocnil a utíkal jako pøed nepøítelem rovnou do své pevnosti  do fary. Spal dnes u zas ve své bývalé kaplánce v prvním patøe, protoe pøízemek musil vyklidit
pro nového faráøe, a jak uléhal, náhle, neoèekávanì probudil
se divoký vichr, udeøil do okna, zalomcoval dveømi, zaskuèel
ve starém, prolézacím komínì a u jako by drobné, tvrdé drápky bubnovaly na sklo, sekala snìhová krupice do oken.
I stafra, to se pokazí uvítání! usmál se kodolibì Faster.
A Pánbùh je zkazí, ne my, poslouchal jetì chvíli, pøitáhl dveøe obrtlíkem, zalezl pod peøinu a utván celým dnením dnem
koneènì usnul.
Celá paráda vítací opravdu byla pokaena, a dùkladnì! Lesy
divoce se rozumìly, edivé mraky sedìly na nich jako nabodnuty na vrcholky smrkù a jedlí a chrlily ze sebe chvílemi
spousty snìhových krupek, chvílemi sníh a dé, bièovaly
vecko na potkání, take kdo nemusil, paty z domova nevytáhl.
Ale cechy musily. Bìhal po jejich èlenech vèera cechovní
poslíèek a v Trhanovì, Postøekovì, ba a do Mrákova tesaøi Haladovi, do Tlumaèova mlynáøi Mlezivovi a Vavrùòkovi
do Kyèova vzkázali, aby se jistì dostavili, e naøizuje sám pan
cechovní inspektor Wenzel Worlitscheck a ten e také cechy
povede. Únorová plískanice vecky ty plány zhatila.
V Majerovì továrnì na majoliku pod kùlnou krèila se jenom
hrstka místního øemesla, nahoøe ve vytopeném pokoji stáli
u oken tøi páni cechmistøi se svým inspektorem a cechovním
písaøem Chaloupkou, dívali se smutnì, jak vichøice rve

se slávobrány z chvojí a peruèí upletené vìnce, take její nahá
kostra u protivnì vykukuje na vech stranách z té svìí zelenì. Policajt Kodrda jel hned èasnì ráno s mìstským rychtáøem a na Výhledy, tam èeká, a a se bude koèár vracet, pustí
se pøed ním skokem ke Klenèí, kováø hned vystøelí, prùvod
pak teprve se seøadí u brány, kaplan Vondrouek, kostelník
Makásek s rochetkou a tolou pøes ruku, vecko se tlaèí
u Majerù za vìtrem a dychtivì èeká, a zahømí hmodíøe. Ale
èekají marnì. To by musil mistr kováø odpalovat rány na peci,
aby mu prach nezvlhl na pánvièkách a doutnák,neuhasl døíve, ne s ním dobìhne od ohnì k své baterii. Hodina po hodinì míjela, Maríci a Maruáci pod kùlnou z dlouhé chvíle
a také pro zahøátí u zahráli kolik kouskù, cechovní poslíèek
vypravil se u po tøetí s velikým majolikovým dbánem
k Bouïákovi pro pivo na cech, kdy teprve u k samému
poledni otøel kaplan Vondrouek rukou opocené okno, zahledìl se na silnici a nejistým hlasem øekl: Tak se mi zdá, e
u tam stojí. Kdekdo se hrnul ke kaplanovi a opravdu jako
v kouøi vidìli pøed bránou zasnìený koèár i konì. Kodrda
seskoèil s kozlíku a hrabal se k továrnì. Vecko se teï rázem vyvalilo ven. Vondrouek oblíkal se cestou, kvadrátek pøidroval si jednou rukou na hlavì; aby mu ho vítr neodnes, v druhé maèkal pozlacený pacifikál, stavìl se pøed nového faráøe,
otvíral u ústa, aby spustil vítací øeè, ale Rejek se usmál a øekl:
Nechte toho, pane bratøe, mluvil byste dnes vskutku do vìtru,
poèkejme a na faøe.
Muzikanti furianti vak si ústa ucpat nedali. Spustili hned,
pøefoukli i vichøici a astnì pøivedli faráøe i cechy a do fary.
O instalaci, pánové, v nedìli o instalaci vecko si to vynahradíme, dnes se nám to pokazilo, ale vecky vás zvu

na nedìli, louèil se prokøehlý Rejek s pány cechmistry, rychtáøem i Worlitschkem a opravdu si oddychl, kdy je mìl s krku.
Moji lidé jedou za mnou, ale nevím, jak se sem dostanou,
vyprávìl pak pøi obìdì, který pro vecko nechal uvaøit jetì
Faster obìma knìím. Silnice je místy zavátá, mísy holá,
nepadá ani sníh, ani dé, taková protivná kae lepí
se na kola, na vùz, koním na nohy  nu, spoléhám
na Zieglerovy pacholky, ti i jejich konì umìjí u v tom chodit.
A nemýlil se. Odpoledne opravdu pøivalily se pøed faru dvì
ohromné kupy snìhu a z nich vymotala se na povrch nejdøíve
Rejkova hospodynì se slukou, pak pacholci, a teprve kdy
odvedli konì k Johánesùm, stáhli s vozù plachty, ukázaly
se pod nimi bedny a nábytek...
Nejvìtí vztek mìl ovem rychtáø Kladívko. Tìil se, jak
po prvé se zablýskne v nové hodnosti, a tu má! Zmehlo mu,
a dùkladnì! O instalaci v nedìli u bude malým pánem, vlastnì ádným, to se budou u oltáøe roztahovat pan vikáø jako
zástupce biskupa, pan direktor místo pana hrabìte, okolní
knìí, ale on se bude krèit s celou mìstskou radou
a cechmistry nìkde vzadu a nikdo se ho ani nevimne. Zlost
mají i cechmistøi i mistøi a tovaryi. Jenom sedláci se upulují,
vysmívají a nutno jim rychle srazit høebínek.
Co nám záleí na Johánesu? Co nám mùe zakazovat
postmistr, kdy nám to Melichar dovoluje? bouøí Zippner
u Bouïákù a naøizuje rychtáøi: Hned zítra dej vybubnovat, e
v sobotu bude licitace na obecní kovárnu i s polem a loukou.
Hned zítra to omam do Kouta, aby nìkdo pøijel
od vrchnostenského úøadu øídit drabu.
To je voda na Kladívkùv mlýn. Nikdy tak rád neposlechl ádné
rady jako dnes, nikdy ji tak rychle nevyplnil jako dnes!

Druhý den ráno sice jetì vzdychaly lesy, ale mraky u je
netíily, naopak, kouø vystupoval z nich jako z obìti zápalné
k èistým nebesùm, take zøetelnì bylo slyet na námìstí
v Klenèí nejen Kodrdùv buben, ale i mohutný jeho hlas: Oznamuje se vám, e se svolením úøadù bude se v sobotu ráno
v deset hodin na radnici prodávat ve veøejné drabì obecní
kovárna s polem a louèkou za ètyøi sta zlatých konvenèního
èísla. Kdo dá víc, toho bude kovárna, ale bez kováøe.
Mezitím u psal Bílek pøísluné oznámení a Zippner
se rozhodl, e se musí tak jako tak vypravit nìkterý den
do kdyòské fabriky, pro kterou se v Klenèí a okolí na stauech
stále jetì vyrábìlo rukodílné zboí, tak e pùjde dnes, vezme to psaní s sebou a osobnì to projedná, aby se ádná
chyba nestala a s draby k veliké radosti sedlákù neselo.
Faster se a otøásl, kdy schválnì otevøel okno a vyslechl
tu Kodrdovu novinu. Vybavili se mu v mysli roz zuøení sedláci, jak je vidìl pøedevèírem na muské hyjtì u Králù, a srdce
se mu sevøelo úzkostí. Jak tohle skonèí? tázal se sebe sama
a vnitøní hlas mu odpovídal urèitì a jasnì: patnì to skonèí!
Soudy tu vzplanou a setba tvá i paní Boeny bude podupána, znièena...
Tak dobøe! Ránu za ránu! Uvidíme, kdo to déle vydrí, zlostnì se zasmál sedlák Král, který si v té chvíli také vyel
v mezivratí vyslechnout ranní novinu. To se rozumí, e takové
sousto nemohl klidnì spolknout, obrátil se na patì a zatøáskl
za sebou dvíøka ve vratech, a se ozvala rána, jako kdy vystøelí.
Neminula ani hodina a sedláci trousili se ke Králùm. Nali
hospodáøe ve stodole, vázal tam povøísla na mlatì pro pøítí
nì a utahoval uzly na nich, jako by mìl jimi vázat divokého
býka, a ne snopy jeèmene a ovsa.

Slyels, Václave! Slyels? volal Klika a kadý hned, jak
vstoupil na mlat.
Co jsem hluchý? osopil se na kadého Král, vytøásal
a rovnal dál slámu, kroutil povøísla, odhazoval je na hromadu
a jen obèas mrskl okem po sedlácích, je tu stáli i sedìli
na záteních peren na palcích a koích poklopených dnem
vzhùru. Teï náhle vyskoèil, odhodil nedodìlané povøíslo
a vykøikl: Na tebe jsme, Psutko, èekali, dobøe, e jde.
Jdu se poradit, abyste pak neøekli, e jsem nìco udìlal
bez vás, váhavì, nejistì zaèínal malý, ale zavalitý sedláèek.
Ty chce asi tu kovárnu koupit, vpadl mu do øeèi starý Taraèka, ale neopovauj se!
Mám syna kováøem, tovaryí v mìstì a vìènì pøece tovaryem nebude; víte vichni, e u má se Sokolovic Markýtou
chlapce a vzít si ji nemùe, tak bych myslil 
Ne, Psutko, tak ne, nenechal ho domluvit Král, ná kováø
má s obcí smlouvu; i kdy kovárnu koupí, jetì tøi roky musí
ho v ní nechat kovat.
Jednou bychom se pøece doèkali, povzdychl si bo lestnì Psutka.
Ale my musíme potrestat kováøe. To je jeho dílo! Nadmetá
tìm hadráøùm, jako by ho oni ivili. Hmodíøe vyvezl a støílet
chtìl, kdy cechy vèera rukovaly, tak a se spálí.
Vichni utichli a napjali pozornost.
Jak to myslí? Mluv, co myslí? chvìl se nedoèkavostí divoký Klika.
Mám vecko promyleno; hned od té chvíle, jak nám zaèali kovárnou hrozit, myslím na to. Ptal jsem se i v mìstì písaøe
Holuba. Nemluvím marnì ani slovo.. Psutko, postaví na své
záhumenici u silnice svému Vondrovi do jara kovárnu pod patro, jako zámek velkou, a my ti vichni pomùeme.

A, pane!
Král, to je hlava!
My jim vytøeme zrak! Vypálíme rybník!
A dovolí nám to? lekal se Psutka nové, veliké my lenky.
Jakmile dovolí prodat obecní kovárnu, musí dovolit stavìti
novou. Soudem tøeba je donutíme. Obec u nemá práva chránit soukromníka. Kováø jako kováø. V Klenèí také víc lidí evcuje a krejèuje. Na to bychom se podívali!
Nejlepí a nejkratí by bylo zarazit tu drabu, nechat vechno pøi starém, kýval edivou hlavou Taraèka. Tak ji zarazte!
Øeknìte nám, kam máme jít? Kde
zakroèit, abychom se domohli práva? Obec nedìlá nic nezákonného, naopak, ukazuje, e má z kovárny jen kodu, e
ji musí pøikrývat, opatrovat a uitek e berou jen sedláci, kterým musí kováø o esták lacinìji kovat konì ne formanùm,
hospodáøský úøad v Trhanovì i vrchní úøad v Koutì to povolily, tak co máme dìlat, strýèku Taraèko? zabodl do starce
Král tu otázku jako jehlu.
Tak alespoò nenechte obec okrást. Kdo ji koupí, dozví-li
se, e chceme stavìt jinou? Za tu vyvolávací cenu padne mu
do klína.
Nepadne, nebojte se! My umíme mlèet. Necháme kováøe
tu chajdu koupit. Pùjdeme na drabu, tuhle Psutka bude házet 
Já taky, vykøikl Klika.
Ano, do esti set házejte a pak mu ji nechte na krku. Za víc
políèko s loukou nestojí a tu boudu prolezlou váby a rusy nechci zadarmo.
Cajkmistr Zippner pochodil v Koutì nad oèekávání dobøe.
Sám pan justiciár Bøezina ho pochválil, e pøece jen øemeslníci na radnici jsou èipernìjí ne ti duevní lenoi sedláci.

Klenèí e se u mìlo dávno zbavit takových nevýnosných podnikù, ze kterých obec nic nemá a které slouí jen jedné tøídì
poplatníkù. e se to musí stát i v ostatních obcích na panství
a e to teï pùjde snáz, kdy Klenèí dalo pøíklad a mùe se naò
ukázat. Pan amtsasesor Hop e urèitì pøijede, e s ním hned
promluví a u otvíral dveøe do sousední kanceláøe.
Hubený asesor podíval se do svého deníku, a kdy vidìl
prázdnou sobotu, hned velice ochotnì prohlásil, e pojede.
A mùete tam zùstat u do druhého dne. Jsme pozváni
na instalaci tamního nového faráøe, ani panu radovi, ani mnì
se v tom poèasí nechce, zastoupíte tedy vrchní úøad.
S radostí, s nejvìtí radostí, uklánìl se Hop.
Ale venku se zastavil a s velice starostlivou tváøí se obrátil
k mistrovi: Pane Zippner! Buïte tak laskav a postarejte se mi
tam nìkde o nocleh. Tøeba u Johánesù, aèkoli mezi tìmi formany  no, moná, e mì pozve pan postmistr, nemùeme
vìdìt, ale co kdyby mìl jiné hosty? Pokojíèek aby byl vytopen, trpím pakostnicí, podagra se ozývají 
Smìlá mylenka støelila hlavou Zippnerovou. Kdyby pan
asesor nepohrdl, kdyby mu to nebylo patné, mohl by tøeba
u nás  máme v podkroví pokojíèek jako z cukru  moje dvì
dcery, vadleny 
V pamìti pana asesora náhle jako by se protrhla tìká clona, ze spousty rùzných paragrafù, zákonù a naøízení usmály
se naò dvì rusé, kadeøavé hlavièky v modrých átcích,
v kostelní oratoøi naklání se k nìmu postmistr Worlitscheck
a eptá mu: Vidíte ty dvì ohnivé blondýny? To jsou Zippnerovic vadlenky! Hudba mu zní v uích, bürgerbál
u Johánesù zahajuje s paní purkmistrovou ve formance, ale
jeho oèi slídí kolem jako oèi jestøábí a u je vidí, bílé, vymydlené holubièky se zlatým nádechem na nádherných vlasech,

a zvlátì ta starí, kypøejí padla mu do oka. Jak jen mohl tak
rychle zapomenout! Ale to vecko ta práce a úøední starosti!
Pan inspektor je pohodlný, tak tak e podepíe dùleitìjí kusy,
justiciár také se odtáhne, jak mùe, vybere si lehèí pøípady
a na nìho zbude pak sbírané mléko.
Není divu, e zapomnìl na mìkkou náruè Zippnerovic  ano,
Bety se jmenovala, mluvila vídeòskou nìmèinou a trpce si stìovala, e nikam nejde v Klenèí, e je zvyklá na vzdìlané pány
a tady e je vecko sprosté...
Rychlostí blesku kmitlo se to hlavou pana amtsasesora, pøivøel víèka, olízl se mlsnì a u spustil velice líbeznì Ach,
ovem, pan Zippner, mìstský rada, vzpomínám, vidìli jsme
se, kdy jsme uvádìli v Klenèí do úøadu nové mìstské právo,
ale moje pamì! Má hlava! Tisíce starostí v ní mám! Celý úøad
na mnì vlastnì visí. I sleèny znám, o bürgerbále` jsem s nimi
tanèil, vzdìlané sleèny, jen co je pravda! rozplýval se Hop
a Zippner se zrovna tou chválou nadnáel, jak mu lahodila.
Kdy by tedy líbili porouèet , osmìlil se opakovat svoji
uctivou nabídku.
Kdy nebudu obtìovat, s nejvìtí radostí pøijímám takové
milé pozvání, ale nevím opravdu, jak k té cti pøicházím.
Èest je na naí stranì, èest a potìení velké nám prokáou, natøásal se a uklánìl Zippner, aby pøece také ukázal,
e zná zpùsoby, a jako s namazanou peláil k domovu. To
bude závisti po celém Klenèí! Amtsasesor z Kouta,
od vrchního úøadu z Kouta bude u nich noclehem. A to uslyí
Bety a Lízi! Zblázní se radostí! Ty budou vyvádìt, drhnout, prát,
krobit a ehlit  ale a! Stojí to za tu èest! Ukáe tomu pernikáøi Kladívkovi, e on  radní  znamená víc ne celý rychtáø,
on e umí s pány promluvit a páni e si ho také váí. Pìknì

mu v tìch mylenkách cesta utíkala, jako na køídlech letìl,
a ne se íralo, za dne jetì doletìl domù.
XV.
Starý Taraèka vyel si hned po ránu na sad ke vèelám. Pod
indelovým pøístøekem leela tu øada lipových palkù peèlivì hlinou omazaných, kulatá èesna èernala se v jejich støedu,
ranní slunce na nì svítilo a staøec, schýlený ke klátùm, cítil,
jak pøíjemnì ho na ohnutých zádech imrá. U to hezky pøihøívá, dnes byste se mohly práit, tak se probuïte, vèelièky!
Slabì zaklepal na kadý úl, chvilku poslouchal, pak se zvedl,
napøímil a radostnì se rozhlédl kolem. Za stodolou ve stínu
zvedala se jetì mohutná závìj snìhová, ale v otevøeném
kraji, kam mohlo slunce, u se trhala snìhová koile a sem
tam èernalo se nahé, vlhké tìlo matky zemì. Sedlák natáhl
ruku, ohnul k sobì dolejí vìtev panenské jablonì a chvíli
peèlivì pozoroval její pupeny. Vidìl je nalité, lesklé a drobné
chmýøí edalo se na nich jako støíbro. Samé kvìtové, jalových je málo, ovoce bychom letos mohli mít, nespálí-li to jarní
mrazy, pomyslil si Taraèka, pustil z ruky sehnutou vìtev, je
se hned prunì vymrtila do výe, vytáhl z kapsy koèièák,
nacpal si spokojenì bradku, sáhl do vesty po køesacím kamínku a hubce, zapálil si a proel se sadem. Sníh pøes noc
potáhl se ledovou vrstvou a ta chrupala pod nohama, jako by
lapal ve skle. U planek se opìt zastavil, zadíval se na lískové
oøeí. Po jeho holých, ohebných vìtvièkách tøepalo se plno
drobných praporeèkù, dlouhé, válcovité samèí jehnìdy jako
by se chvìly nedoèkavou touhou, a kdy staøec klepl prstem
do krajní vìtvièky, zapráilo se nad ní lutým, na slunci jakoby
zlatým prachem.

Saprment, lísky kvetou! To u kvete taky olí! Nic platno,
vèely musí ven, a èile, jako mladík rozbìhl se zpátky
k palkùm. Tak copak? Jsme ivy a zdrávy? U jsme
se dávno nevidìli! Aha! Nevoní vám to! U bruèíte?  Jen
ven, èerstva ven! Jetì se vyspíte dost. Jetì pøijdou práenice, detì a vìtry, ale dnes je jako v máji, èile pobíhal od úlu
k úlu, do kadého bafl dvakrát tøikrát ze své dýmeèky, a hle,
na èesnech ukázala se jedna, dvì vèely, chvilku línì, jakoby
ospale tøely si noky o rousnatá tílka, pak roztáhly køidélka,
zatøepaly jimi, rozbzuèely se a rázem se vznesly k slunci, obletìly úl, zakrouily nad vèelínem a rychle se vracely domù
ohlásit královnì velikou novinu, e u venku svítí teplé slunce
a voní lískový pel...
Náhle zvedl Taraèka hlavu a zadíval se do výe. Køøø! Køøø!
Chichi! Chacha! Fíút! Fíút! ozývalo se vzduchem.
Je to moné? Nebo mì álí sluch? Kdepak sedí, neøáde?
rozèilenì bruèel staøec, pøelapoval s místa na místo
a prohlíel koruny stromù, div e si krk nezlomil. Vtom spatøil
na vrcholu, a nejvý na starém klenu sedìti paèka, èerného jako kominíka, tøepal køídly, natahoval krk, otvíral zobák
a nadouval volátko, jako by se strýèkovi posmíval.
A, kamaráde, to ses pøepoèítal, hned se s ním pustil strýèek do øeèi, máme teprv konec února, jen se seber a le spánembohem jetì k svým, nechce-li tu zmrznout. Budku má
jetì zasvinìnou od vrabcù, nemìli jsme èasu, nic se nevaï,
pane, soudíme se o lùsy, dnes máme licitací na obecní kovárnu, tak nemohu veho nechat a starat se ti o kvartýr. My
sami budeme bílit a vyhazovat zimu a po svatém Josefu.
Potom pøile a najde to v poøádku.

Køøø!! Køøø! Chichichi! ozvalo se kousek dál na sousedovì
lípì. paèek na klenu hned se zvedl a zamíøil na lípu, nestaraje se víc o strýèka Taraèku.
A ty kunte! hrozil za ním bradkou staøec, tak je to! Ty u tu
má také divèi. Utekli jste asi spolu tátovi a mámì. Nemohli
jste se doèkat, a poletí vichni. Nu tak!
Nu tak trpte teï, starejte se, ivte se, j á musím po svém!
Kolipak u to máme hodin? Veselé, rozjásané jeho oèi pohlédly na kostelní vì, která se zvedala nad mìsteèkem jako
o hùl opøený pastýø nad stádem klidnì se pasoucích oveèek.
Pro pána krále! Hnedle máme deset a já si tu povídám
se vèelièkami a ptáèky jako dìtina a zatím na radnici u je
moná oheò na støee. Jójo! Nìkdy jsme my lidé  krom té
drahé due  jetì horí ne ten boí dobyteèek. Tisíckrát
radìji bych si tu sed a díval se na vèely. Podívejme se, u
se hrnou ven! Jako kdy kropí, a ze vech úlù! Je to radost!
Ale nic platno! Musím na radnici, aby ti chlapci nevyvedli nìjakou hloupost. Král má rozumu za ètyøi, ale kdy se dopálí,
pak je horí ne divoký Klika. Klika jen køièí, hubou mlátí, ale
Král, to je nù dlouho zavøený, v kapse schovaný, ale jakmile
ho sevøe dlaò, buï nù chleba ukrojí, nebo køesne, a jiskry
z pazourku lítají, anebo  Pámbù raè chránit  bije a zabije.
To ene Taraèku na radnici a pøichází k nejlepímu. Direktor
Melichar, jeho písaø Sádlo, amtsasesor Hop a celé mìstské
právo stojí za stolem. Král a asi deset sedlákù stojí pøed stolem. Kováø se krèí u kamen a duièka se mu tøese v tìle starostí, aby nikdo na nìho nehodil, aby pøidal ke ètyøem stùm
pìtku a aby mu kovárnu pøiklepli.
Kovárna je nae. Sedláci si ji postavili, kdy tu
po øemeslnících a chalupnících nebylo jetì ani památky. Chyba, e jsme si ji vèas nedali-jako lesy vtìlit do knih, e jsme

na ni zapomnìli. Ne svoji, ale nai majetnost prodáváte,
z cizího bochníku krájíte, vykládá Král vánì a hrdì.
Dìkujeme za pouèení, kousavì, jízlivì odpovídá Melichar,
ale my si je zakazujeme. A je budeme potøebovat, k vám si
pro nì nepùjdeme.
Máme právo se hájit. Máme právo v této radnicí mluvit.
To právo má mìstský rychtáø a radní páni, ti mluví a jednají
vaím jménem. Vy zde stojíte jako úèastníci draby, smíte si
pøihodit a více nic.
Radnice je obecní, nae jako vae, uznal za vhodné ozvat
se mìstský rychtáø.
Máme,bürgerrecht` jako vy, omoèil se Zippner a nù vyjel
z kapsy.
Kdo jste? Odkud jste sem pøilez a kdy? Jakým právem mluvíte za nai obec vy, který neumí ani èesky? otoèil se náhle
po cajkmistrovi Král a krev se mu hnala do hlavy.
Øemeslníci, mistøi vrchností zde øádnì usazení, rozjídìl
se právnicky Hop, ale ne se mohl ohnati nìjakým paragrafem, vybuchl Král: Nìmci jste vichni, citu nemáte pro Klenèí, z chalupníkù dìláte si na nás berany a oni, zaslepení,
do vlastního hnízda kálejí.
Zapovídám si vechny uráky, a opováíte-li se jetì ozvat,
uiji práva , sípal zlostí vechen bez sebe Melichar, zavolám vojáky 
Vyhroujte si mnì 
Václave, pamatuj se, hlavou zdi neprorazí, pøiel jsem pro
tebe, má jít domù, klisna se válí na stání, má koliku. Voják u
ji tam opatruje, aby se neutloukla, el jsem kolem, slyel jsem
Marjánku køièet a bìím pro tebe , tlaèí Taraèka Krále
ke dveøím, ze dveøí dolù po schodech a teprve venku ho

umlouvá: Nepospíchej, koni u je lepí, ono u mu to pøelo,
u mu nic není.
Strýèe, dal se Král do smíchu, máte vy za uima, takhle
mì vytáhnout z toho pelechu radnièního! Ale jsem rád, tuze
rád, nepustili jsme tam Kliku, nemìl jsem tam chodit ani já.
Netìstí jste zabránil. Byli by mì jistì odvedli v poutech.
Ètyøi sta zlatých po prvé, kdo dá víc?
Pìtku, ozvalo se na radnici u kamen a kováø popoel
ke stolu.
Ètyøi sta pìt zlatých po prvé  kdo dá víc? ptá se Sádlo,
ale ádná ruka se nezvedá, ádná ústa se neotvírají, jenom
hluboké ticho straí kolem.
Ètyøi sta pìt zlatých po druhé , volá Sádlo, a hle sedlák
Psutka pøelápl teï s nohy na nohu, vzdychl si a zvolal:
Taky pìtku.
Vecky hlavy se rázem otoèily k Psutkovi a na umounìném
èele kováøovì zaperlil se pot. Jak jsem mohl na to zapomenout! Vdy se Psutkovic Vondra pøed desíti roky vyuèil u mne
kováøem, vzdychl si potichu a nahlas hned zvolal: Jetì zlatku!
Ètyøi sta jedenáct zlatých po prvé , jako stroj vykøikoval
Sádlo, ale zahledìl se pøitom v tu stranu, kde stál Psutka; vidìl sedláka, jak se pokrabuje za uchem. Zkrátil proto pøestávku a hned zvolal: po druhé!
Taky zlatku, vydralo se rázem ze zaatých rtù Psutkových.
Sloupeèek èíslic na draební stupnici vystupoval pomalu
do výe, zato èas zrovna letìl. Staré døevìné hodiny radnièní
na zdi pomelu a chraptivì odkalávaly jedenáctou, kdy písaø vyvolával: Ètyøi sta ètyøicet ètyøi zlaté po prvé! S kováøe
u se pot jenom lil a sedlák Psutka, èervený jako vaøený rak,
u mìl rty rozkousané do krve.

Takhle tu budeme do rána, naklonil se netrpìlivý, zøejmì
rozèilený amtsasesor Hop k panu direktorovi, navrhuji, aby
se smìlo pøihazovat nejménì deset zlatých. Ti dva berani
se tak snadno nepustí.
Melichar hned vstal, pøeruil drabu a oznámil: Jeto u
se pøihazuje jenom po pùl zlatém, kdybychom mlèeli, mohlo
by se stát, e by se koneènì házel jen esták nebo dokonce
krejcar. Usnáí se proto draební komise, e smí cena vystupovat nejménì po desíti zlatých, na mení podání Nevezme
se zøetel.
Teï to jinak letìlo! Za pùl hodiny u hlásal Sádlo Pìt set
devadesát ètyøi zlaté po prvé!
Psutkovic Vondra tovaryí v mìstì, rozjímá si kováø, tamìjí cech pøijme ho za mistra,  tak jetì desítku, rozkøikl
se po tom krátkém rozjímání.
Psutka cítí, jako by ho tvrdá ruka krtila. Vondra má
se Sokolouc Markýtkou dítì, vìènì to tak zùstat nemùe, slyí
v duchu sedlák a jako z mlhy zaznívá únavou nakøaplý hlas
est set ètyøi zlaté  po druhé!`` Tak taky desítku!
To vìøím, to by se mu hodilo. Takové teplé místeèko, jako
já mám v Klenèí, v zimì  v létì práce pro dva tovarye, kovat  ostøit, ostøit  kovat v jednom kuse! Pustit to nesmím! 
Jetì desítku!
Budu-li stavìt, víc mì to stát nebude. Ale Vondra tu nebude sám. Budou dva kováøi v mìstì, pùl chleba jenom bude
mít Vondra. Sedláci, pravda, pùjdou k nìmu. Ale pan Johánes s panem postmistrem budou se dret starého a ti dva
vydají za vecky sedláky dohromady. Tak spánembohem taky
desítku, volá stísnìnì Psutka a cítí takovou bolest, jako by
mu nìkdo tenkým nebozízkem koleno vrtal.

Sedm set ètrnáct zlatých po prvé, køièí Sádlo a namaháním
a mu íly na krku nabíhají.
Zápas stává se rozèilující. I slavná draební komise u
se v duchu køiuje nad tím nerozumem. Skonèí to nepøíjemnì,
komu Sádlo koneènì pøiklepne kovárnu, ten jistì v té chvíli
vystøízliví, dá se do náøku, buï nebude dret, anebo zaène
kemrat o slevu. Rozhodnì nutno zakroèit. Pan direktor
se znovu zvedá a pøeruuje draební výkon.
Odpoèiòte si a vzpamatujte se! napomíná je mírnì, upozoròuji vás, e se draba dìje zákonitì, e je to draba dobrovolná, nikdo nikoho k podání nenutí, a tudí e také ádná
sleva ani sráka nebude nikomu povolena, kdyby pøeplatil
kovárnu tøeba o milion.
Mezitím pøinesl policajt Kodrda písaøi sklenici vody, aby si
osvìil hlasivky. Sádlo ji pøevrátil do sebe jako do havé pece,
ale kdy po chvíli volal: Sedm set padesát ètyøi  po prvé,
u chraptìl znovu a jetì hùø ne hodiny, které u pomalu spínaly ruèièky na dvanáctce.
Co jsem se já na té louce nadøel! Co se má ena na políèku
nasbírala kamení a pro nìkoho! Jinému to mám nyní pustit
do chøtánu?  Jetì desítku! furiantsky pøihodil kováø
a umiòoval si v duchu, e si to na sedlácích pøitáhne. ádné
extra ceny nebudou u nìho mít hned od zítøejího dne, naopak, o esták víc ne kadý forman budou musit vyklopit
za kadou koòskou nohu, kterou jim oková.
A kdy mùe kováø, co bych já ustupoval, vypjal se náhle
sedlák Psutka, ruka na hrdle povolila, dech u mu nepískal
v hrdle, due se netøásla strachem ani úzkostí.
Tak dvacet zlatých, a to jde do vyjky! zasmál se vesele
na Vávøíka a Houdla, kteøí si v té chvíli stoupli k nìmu.
Sedm set osmdesát ètyøi  po prvé!

Kováøi, neházej! Nech mu ten barák na krku! Pamatuj se!
vstává mìstský rychtáø a eptá kováøi. Psutka má plnou senci
dìtí a hází po dvacítce a ne
bojí se? Proè bych já se mìl bát?  Jetì dvacet zlatek!
vykøikl kováø, ale a se svého vlastního hlasu zalek, tak znìl
nepøirozenì.
Osm set ètyøi zlaté po prvé, mdle, unavenì hlásí písaø, èeká
chvíli a hlásí po druhé, ale co to?
Nikdo se neozývá. Kde je Psutka? Osm set ètyøi zlaté
po druhé. Nikdo víc? hlasem povýenìjím volá Sádlo a dívá
se do rohu, odkud tak pravidelnì padalo podání Psutkovo.
Tam stojí jenom asi pìt sedlákù, poouchle se usmívají cích.
Psutka jako by se do zemì propadl. Sádlo se rychle vzpamatoval, pochopil, teï e nadela chvíle jeho vykoupení, ne
se nìkdo jiný vzchopí a pøihodí, rychlostí blesku popadl pøed
ním leící palièku od bubnu, prudce zavolal: A osm set ètyøi
zlaté konvenèní mince po tøetí, klepl palièkou o stùl, a jakoby
úplnì vyèerpán, klesl na idli.
Tak my jsme svìdkové. Ztratí-li se z tìch penìz jenom jediný gro, my si ho najdeme! Suïte se, ale za své! prohlásil
jetì Frýïák, a ne se páni vzpamatovali, vyel s ostatními
sedláky z radnièní kanceláøe.
Poledne u dávno odzvonilo, kdy celá draební komise
se zvedla; protokol draební byl podepsán, kováø se uvolil
do týdne sloit v hotovosti celý obnos, jenom prosil pány, aby
mu darovali indel, který u je v kovárnì sloený a hned na jaøe
má se jím pobíjet støecha.
Tak draze se jetì indel nikde neprodal, usmál se pan
direktor, kdy rychle usedal s písaøem do vozu, aby alespoò
do jedné hodiny pøijeli k obìdu.

Zítra tedy na faøe na shledanou! obrátil se jetì z koèáru
na pana amtsasesora, který se uklánìl a sladce odpovídal:
Tìím se! Velice se tìím! Za ním stál cajkmistr Zippner,
také se uklánìl a natøásal jako tøasoøit, ale jakmile odrachotil
panský koèár, hned se zmocnil sám pana asesora a odvádìl
si ho vítìzoslavnì domù. Rychtáø Kladívko, radní Sauer
i Hernauf s Majerem, kteøí tu také stáli v klubíèku pøed radnicí, dívali se pøekvapenì a závistivì za nimi.
Snad ho nevede k Bouïákovi na obìd? hoøce, zklamanì
ozval se mìstský rychtáø.
Tam by dostal dnes asi podmáslí a brambory. V sobotu
Bouïaèka vrtívá, kysele se usmál majolikáø Majer, také uraen, e Hop dává takovou pøednost cajkmistrovi.
Stavìl jsem se ráno cestou na radnici u Zippnerù, zaèal
kousavì tuchmochr Sauer, Barka s Lízou bìhaly sice jetì
ve spodnièkách, ale hlavy mìly samý papírek. Stará u
se ohánìla u plotny a smaila iky. Také maso v hrnci i na
pekáèi tam vonìlo.,Vdy je teprve sobota a vy u svìtíte masopust?` podivil jsem se. Ale teï tomu rozumím. Èekaly hosta, a jakého!
Ale jinak nikdo po celém Klenèí nevìnoval tomu valné pozornosti. Staré zajímal prodej obecní kovárny, nemluvilo
se o nièem jiném ne o smìlém vystoupení sedláka Krále,
o jeho sráce s direktorem, o prùbìhu draby a neslýchané
cenì, kterou kováø musí zaplatit, mladí pak mìli starost jetì
mnohem vìtí. Masopust chýlil se ke konci, nastávaly u zítra
jeho ostatky, ve kterých veselí dostupovalo vrchole. Voraèky!
Jetì dnes pøi tom slovì zatøese se v tìle radostí i scvrklé
srdce starcù, kteøí pamatují dobu jejich slávy a rozkvìtu. Po celý
masopust Chodsko zpívalo a tanèilo, ale na jeho konci pro-

pukla radost ivelnou mocí jako sopka, podmanila si kdekoho, tøi dny a tøi noci drela v zajetí mladé i staré.
Habyste vo tom vedìli, voraèky zaènou v nedìli,
v nedìli, v pondìlí, v houterej, pøíde k vám voráè kdekerej!
U týden napøed hlásí to chasníci dívkám a ty jim touebnì
odpovídají:
Pøiïte k nám, voráèí, pøiïte vorát,
haj na vás nemuím voknem volát!
Ne týden, ale ètrnáct dní, ba i tøi nedìle pøedtím u jednají
chlapci muziky. Není na Chodsku o ostatcích hledanìjího
a vzácnìjího èlovìka, ne je dobrý muzikant, nutno si ho proto
vèas zajistit, ani pivem, ani platem, ani jídlem, nièím neetøiti,
má-li znít o voraèkách taková hudba, jakou svedou Maruáci. Ti vak znají svou cenu; uvaují vecky okolnosti, i tøídenní
práci, která jim nastává, mísy iek a moøe piva, které je oèekává, pekelné vedro a mraky dýmu, je je budou na kruchtièce
pod samým stropem dusit, i zimu a mráz, a budou chasu
po návsi vodit a vyprovázet; nezapomínají ani na to, e
po Popeleèní støedì nastanou jim suché dny, ani husa e o nì
nezakopne. Proto nutno teï tìit ze vech okolností
a vymaèkat z rozjaøené chasy poslední groe.
V Klenèí letos po prvé budou se slavit voraèky na dví,
u Bartoù selské, u Bouïáka chalupnické. Také pan Johánes
shání kasinobál na nedìli, ale moná, e páni se rozhodnou
a budou chtít tanèit i v pondìlí, jako loni. Jsou tudí Maruáci
na roztrhání a u se také roztrhli. Utvoøili ze sebe dvì kapely,
Maruák povede jednu, Marík druhou, ale kde vzít tøetí muziku?
Tøi chasníci seltí stojí u Maruù a vyjednávají u od rána.
Tøi nedìle vodíte nás za nos a teï øeknete, e nemùete?

Vechno jsme vám slíbili, co jste si poádali, nic jsme
s vámi nesmlouvali.
Vdycky jste nám hráli, vy i my jsme byli vdycky spokojeni, a letos najednou nechcete.
Kdepak my teï v poslední chvíli máme sehnat mu
ziku? To jste nám mìli øíci aspoò pøed ètrnácti dny, dotírají
chlapci na muzikanta, potí se strachy, ale pøece jen doufají,
e to vyhrajou, e jim jen dìlá drahoty, aby z nich vydímal
jetì nìjakou zlatku.
Lika je starý Maruák! Kroutí se, mrká oèima, krèí rameny,
krábe se za uchem a povzdychává: Kudla v krku! Netìstí,
povídám, hotové netìstí, e netáhnete s hoøejími za jeden
provaz! Spojte se, a je zas, jako bývalo, a rádi poslouíme.
Víc si vydìláme, víc se napijeme, víc zábavy uijete.
My se nepoddáme! Nemùem se poddat.
Ta hanba, kdyby nám chalupniètí odøekli!
A se sami poddají, a nezavádìjí novot, a pøijdou
k Bartoùm, jako vdycky chodívali!
To se nestane! Kdepak! Chalupníci jsou dnes na koni a vy
pod konìm. Mají svou hospodu a voraèky v ní musí být; Bouïák
u vyhodil pøíèku, Hruka u tam pro nás postavil palandu;
chlapci, chlapci, vy se musíte poddat! Vy u dnes neseenete muzikanta, kdybyste mu samými dukáty platili! U jste
v pasti! U musíte k Bouïákovi!
Tak vy jste nás, strýèku, schválnì za nos vodili, schválnì
jste øíkali:,Pùjdem tam, kde dají víc!` A teï kdy dáváme nejvíc, kdy u se sami stydíte ádat jetì víc, teï berete
do zajeèích? Vy jste se také spojili s tìmi Nìmeèky proti nám?
Vám jsou také tuchmochøi a cajkmochøi milejí ne my? zahrnují seltí chlapci výèitkami starého muzikanta a tøesou
se v dui úzkostí, jak to dopadne.

Musím, chlapci! Nemohu si pomoci! kroutí se Maruák jako
liák v elezech, jen co je pravda! Vy sedláci platíte nám jen
o posvícení a v masopustì. Ale øemesla mají své jártochy, parády, funusy, a my? My pøece patøíme také k øemeslu!
Takové to tedy je! Proè jste nám to neøekli pøed tøemi nedìlemi? Proè jste nám øíkali:,Je jetì dost èasu! Pøijïte a
za týden!` Proè jste nás klamali?
Hanba hanboucí hrozí selským synkùm. Nebudou smìt
z Klenèí hlavu vystrèit, aby se jim o pouti v Trhanovì, u Dobré
Vody anebo na Veselé Hoøe nesmáli chodovtí i postøekovtí.
Po celém Chodsku se to roznese a vem budou za blázny.
Vyházíme je, a k nám pøilezou! naparují se chalupniètí tak,
aby to dolejí slyeli.
Mraky houstnou, schyluje se k bouøi. U je skoro jisto, e
nezbude dolejím, ne si voraèky vybojovat. Vtrhnout
k Bouïákovi hned zítra odpoledne, a nepøijmou-li je v dobrém,
ve zlém se rozejít, hospodu na ruby obrátit, noe si naostøit...
Jenom tím lze jetì èest si zachránit...
Copak se tak mraèíte? potkává tøi chasníky pøed kolou
uèitelský mládenec Jindøich.
Hatí se nám voraèky. A kdo vám je hatí?
Maruáci! Nechtìjí nám hrát. Budou hrát pánùm u Boudù
a Johánesù.
Pøiveïte si Vyskoèe z Dílù. Hraje na Dílích.
Díltí chodí do Postøekova.
Letos po prvé slaví voraèky doma. A vám pøinese Pecanda svého dudáèe. Hraje na Peci.
Pecáètí chodí do Chodova. Letos po prvé slaví voraèky
doma.
Tak se nikoho neproste a pomozte si sami, zamraèil se teï
i mládenec Jindøich.

To také chceme. Voraèky od Boudù vyházíme a k Bartoùm
si je odvedeme.
To poteèe krev!
Nemùeme si pomoci. Vichni po celém okolí by se nám
smáli.
Já bych vám poradil.
Dobøe-li poradíte, na nás to neztratíte. V Klenèí je jetì
jedna kapela.
Kde a která? souèasnì optali se vichni tøi voráèi najednou.
Hádejte! Dobøe o ní víte!
Pane uèiteli, blázny si z nás nedìlejte, nebo , zaal pìst
a zaskøípal zuby první voráè u teï v bojovné náladì.
Ne tak zhorka, usmívá se uèitelský mládenec, nebo vás
nechám sedìt v bryndì.
Snanì prosíme, poraïte nám, prosí hned druzí dva. Zapomnìli jste na kostelní kapelu! Kdopak o vánocích pískal klarinet? Sedlák Kubíèek. Kdopak hrál na flétu? Sedlák Jehlík.
Krutinovic Hadam  to výborný basista a Mikuláovic Honzík houslista. Zahraje-li Král na trubku a Porazil na violu, lepí
muziku budete mít, ne bude u Boudù i Johánesù.
Zlatý pane uèiteli!
Sveïte mi je odpoledne k Bartoùm a já sám nìkolik kouskù s nimi pøehraju, aby si na sebe zvykli. Ale zítra musím
k Johánesùm, pan principál porouèí.
Ne Jindøich dokonèil, u stál sám a sám a paty chasníkù
mizely v Královic dvoøe...
Takové ostatky jako letos osadníci nepamatovali. O masopustní nedìli od boího rána pøijídìl do Klenèí koèár
za koèárem a vecky zastavovaly pøed farou. Slavnì pochovávali slepého faráøe Strádala, ale jetì mnohem slavnì-

ji usazovali na jeho místo nového faráøe Rejka. U sama
masopustní nálada valnì pøispìla k zdárnému prùbìhu celé
slavnosti a také poèasí jí pøálo. Sedláci v osatých kabátech
a cylindrech vyli pøed grunty, zastavili se, rozhlédli se po nebi
i zemi a vánì jako proroci pøedpovídali: Kdy máme iky
na blátì, to budou jistì mazance na snìhu.
Øíkává se: únorová voda  pro pole koda. Právì právì!
Únor bílý, pole sílí.
A svatyj Matij ledy láme, nemá-li jich, nadìlá je. Prorokovali patnou úrodu, mluvili o poèasí, nikdo o vèerejí den ani
nezavadil, klátili se ke kostelu a tam se postavili jako diváci
k postøekovským sedlákùm.
Á! Páni mìané! vítal je pièatì hned Burík. Copak to,
Králi, e nejsi na radnici, e nejde s mìstským právem, píchal sedlák Václav z Postøekova.
Také Hoták si nemohl odpustit otázku: Snad vám nevyndali na radnici boty?
Ba i Darejsek si omoèil: A co jsem slyel? e prý v Klenèí
neuivíte ani obecního kováøe? Prodali prý jste kovárnu?
Král, Houdl, Frýda, Vávøík, vichni se kousají do pyskù zlostí,
ale vìdí, e to trpké sousto musejí spolknout jako med, usmívat se pøitom, nedat na sobì znát ani dost málo zlosti
a hoøkosti, nemá-li být hùø...
No, prodali jsme kovárnu, prodali, vánì svìdèil Král, protoe nám nestaèí. Tuhle Psutka hned po masopustì zaène
stavìt novou, patrovou, dílna v ní bude taková, e celý vùz do ní
zajede, a jeho syn Vondra se v ní usadí.
A co si poènete se starým kováøem? ptá se neikovnì
chytrý Burík.

Slyíme, e se postìhuje k vám do Postøekova, máte prý
tam plno koní, a zvlátních, rohatých, bodl teï Vávøík
do ivého.
Cechy jdou! vykøikl kdosi a u se ozvala hudba. V plné parádì a také v plném poètu la teï øemesla od radnice k faøe.
V èele kráèeli cechmistøi a mezi nimi se natahoval cechovní
inspektor postmistr Worlitscheck, koeluzi, sedláøi, evci, krejèíøi, koeníci, ale první v øadách li tuchmochøi i cajkmochøi
se svými tovaryi.
Kdy se evci enili, na svarbì sme nebyli, hani ena, hani
já, hani náe vakrová, pøili jenom tøí kmotøi, ha to buli
tuchmochøí, ozvala se kdesi posmìná písnièka. Ale hned
zmlkla, protoe bdìlé oèi stráníka Kodrdy otoèily se vyhrùnì
v tu stranu a za evci u se hrnul pod svojí korouhví velký
a slavný poøádek od boího daru. Páni otcové z okolních
mlýnù v edých plátích ho vedli, za nimi vylapovali si
na køivých nohách pekaøi, krupaøi, mukaøi, k nim se pøilepili
i perníkáøi a asi tøi øezníci. Pozornost poutal døevìný cech,
který mìl nejvíce èlenù. Øadili se v nìm tesaøi, truhláøi, koláøi,
bednáøi a s nimi pomocná øemesla jejich, kováøi a zámeèníci.
Poslední klátil se cech, kterému se øíkalo  jak stádo bìí.
Do nìho jako do pytle nacpala se øemesla, je nemìla místa
jinde. Vedle barvíøù, mydláøù, zedníkù a kameníkù natahoval
se tu jediný provazník a poslední lo  umìní: formtechr
a formnicr, kteøí pro barvíøe i z drátkù vypíchávali i do døeva
vyøezávali rùzné kvítky, hvìzdièky a koleèka.
Poslední zase lape pámbù, usmál se divoký Klika, kdy
spatøil edivého, vousatého staøeèka, milého a usmìvavého,
který jediný dovedl z rákosu øezati tenké paprsky
na tkalcovské stavy.

Proèpak mu tak øíkáte? optal se hned Burík. Protoe
z jeho rukou vycházejí paprsky, vyloil to Klika a vichni
se dali do smíchu.
Dobrá pùle z nich jsou Nìmci, ukázal na cechy stojící u
pøed farou ve palíru postøekovský vejda.
Ba vichni! odplivl si Král, jen s nimi mluvte, znají jen hóbl,
bórer, vinkl, heft a nit.
Po chvíli pøivedli dìti, zvony se rozhoupaly a z fary vyel prùvod. Oba bratøí Fastrové, domalický vikáø Jan i bývalý administrátor Jakub, vedli faráøe Rejka, odìného jen v èerný talár knìský, pøed nimi jako hejno bìláskù kráèeli knìí v bílých
rochetách a za nimi zvedali brady vrchnostentí úøedníci. Zástupce pana hrabìte, direktor Melichar, obzvlátì se nadýmal
a vítìzoslavnì se rozhlíel, nebo vìdìlo se, e jenom on udìlal Rejka klenckým faráøem. Zato pan amtsasesor choulil
se zimomøivì, el jaksi schlíple a zamlkle, pro celou tu parádu nemìl smyslu, vidìl pøed oèima stále dvì modré, rozkoí
zamené oèi, rudé, krví nalité, sladkou bolestí rozchlípené rety,
záplavu rusých, zlatì jiskøících vlasù a kolem svého dlouhého, vyschlého krku cítil mìkké a kypré, jako alabastr bílé dívèí
rámì...
Copak tak vzdychají? nezdrel se Worlitscheck, aby nepokádlil na oratoøi pana amtsasesora, mnì se zdá, e
se patnì vyspali.
Ó, naopak! Královsky, jakiv jsem se tak nevyspal, rychle
se vzpamatoval Hop.
Tak? A kdepak prosím jich spali? Já ani nevìdìl, e zùstanou tady do rána, byl bych je pozval.
Pan radní Zippner mi nabídnul pohostinství. Á! To
se podívejme!

Jako v kadém panském domì je zaøízen, mohou mi vìøit, oplýval chválou pan asesor a rukou zakrýval si ústa, potlaèuje násilnì zívnutí.
Postmistr vyklonil se pøes zábradlí oratoøe a bystrýma oèkama jako my slídil po kostele.
Tak se mi zdá, e Zippnerovic vadlenky tu dnes
scházejí, odlepil se koneènì od zábradlí a mlsnì teï pohledem olizoval skleslého, v trapných rozpacích tonoucího
Hopa.
Jenom Lízinka la, jenom Lízinka, koktal amtsasesor, Betynka si naøíkala pøi snídani na migrénu. A to vìøím, rád vìøím, na to enské tuze trpí.
Hop se zamraèil. Obrátil se a usedl v pozadí oratoøe. Urazilo ho slovo enské, jako by Betynka byla jen tak tuctová
holka. Vzdìlaná sleèna je to a nic se neupejpá jako jiné fifleny, lehce pøístupná a zábavná, nesetkal se jetì s takovým
milým zjevem, je jí vìèná koda, e bez radosti vadne
v takovém baráku. Ale on ji osvobodí, rozptýlí a pobaví. Nad
Klenèím visí soud o lesy, plno komisí, protokolù, vyetøování
a výslechù se nahrne a on  amtsasesor Hop  celý spor
povede, bude v Klenèí víc ne doma, na dva, na tøi dny se zde
usadí, soud protáhne. Ach! Jaké chvíle ho oèekávají...
Nu tak vstávají! Èi tu chtìjí zùstat a postit se za pokání?
Èeká nás na faøe slavnostní tabule, slyí náhle Hop nad sebou. Protírá si oèi a nemùe se hned ani vzpamatovat, kde
to sedí. Postmistr Worlitscheck stojí pøed ním, otøásá
se tutlaným smíchem, modravý dým kadidlový táhne se jako
iroké stuhy sluneèním svìtlem k vysokému oknu naproti,
varhany huèí jako vodopád a dole pøed oltáøem u se øadí
prùvod zpáteèní a u kany nad kostelem vypaluje kováø poslední rány z hmodýøe.

Je po instalaci. Cechy se rozely a zboní osadníci pospíchají k domovùm. Vítá je tam vude veliká mísa na másle
peèených iek, mísa máslových listù a mísa kalových, køehkých hnìtanek... Masopustní veselí zaèíná. Podle starobylého a úctyhodného zvyku není dnes v kostele ani poehnání,
také ve kole dnes, zítra i pozítøí je ticho a prázdno... Na tøi
strany rozdìlilo se letos mìsteèko.
Páni sedí u tabule na faøe a pak pùjdou k Johánesùm
na kasinobál, chalupníci pùjdou k Bouïákovi, nový faráø zaplatil tam cechùm sud piva a Maruáci jim tam budou vyhrávat. Sedláci pùjdou k Bartoùm, ale kdo tìm zahraje? Chalupníci pøísahali, e je k Boudùm nepustí, e si muziku odvést
nenechají... Poteèe krev? U nepoteèe. Postaral se o to mìstský rychtáø Kladívko, který se svìøil se svými obavami panu
direktorovi, a ten u to zaøídil tak, aby téci nemohla.
Pod Bouïákem, od Jírù k Vojtùm taena je nová hranièní
èára a na ni komandoval pan rytmistr patnáct dragounù bez
koní sice, ale v plné zbroji. Tu èáru nesmí pøekroèit nikdo ani
shora ani zdola, dragouni tvoøí zeï, jako by tu ili lidé morem
nakaení.
Na vìi odbila jedna hodina. Pøed Bouïákem stojí chalupniètí a tìí se, jak zastrouhají mrkvièku chlapcùm zdola, a si
pøijdou pro muziku, a poprosí, alespoò tøi, ba tøeba jen dva
muzikanty aby jim propustili.
Selská chasa muská schází se u Frantù na dvoøe, selská
dìvèata dole u Beneù èekají, a pro nì chlapci pøijdou a k
muzice je odvedou. Nelze pro nì jít bez muziky, nelze bez
muziky zpívat ani tancovat.
Hle, u vycházejí z Frantovic vrat. Staví se do irokých øad
pøes celou silnici, bez kabátù, v nakrobených rukávech, vesty

rozepjaté, vlající átky hedvábné na krku, kytky a páví peøí
za klobouky. Selská furie z nich zrovna srí.
Poèkejte, furianti, my vám to dnes ukáeme, tlaèí
se chalupníci za vojenskou zdí a èekají, a se zaène vyjednávat.
Tøi chasníci staví se pøed vojáky a volají pøes nì na druhou
stranu: Sousedský zvyk velí, kdy jsou voraèky, abychom
s muzikou odvedli divèata k muzice  chudé i bohaèky.
Tak si je odveïte a nás nezdrujte. My u chceme pro nae
jít.
Co Klenèí Klenèím stojí, strojilo spoleènì voraèky, my nechcem mít ani letos ádné tahaèky. Nám patøí muzikantù pùl.
Chcete, abychom na vás vzali hùl? ozvalo se od Boudù.
To má být vae odpovìï? Ano! Ano!
Tak si to pamatujte vichni dole: a pøijdou shora, chytíme
také hole! Muziky hrajte!
A teï se stalo nìco neoèekávaného. U Frantù na dvoøe spustila muzika. Nìkolik houslistù vylo. Tøi mydlí housle, jeden violu. Øada muzikantù jde za nimi. Dva pískají na klarinety, jeden
na flétu. Dva foukají do trubek, dva do lesních rohù vyletìných
jako zlato, a Krutinuc Hadam, který jindy døe basu na kùru, heká
dnes do pumpardonu, a se mu líce nadouvají.
Kde se vzala ta muzika? Seltí chlapci u pøed ní vyskakujou,
výskají a táhnou po silnici dolù pøes mìsteèko k Beneùm.
I Maruáci jsou zvìdaví, kde tu kapelu sebrali, dobøe hraje,
to se musí øíci, snad ji nemají z mìsta? Snad o ni nepsali
do Peèova? Natahují krky, aby vidìli pøes vojenskou øadu,
sedají na bobek, aby vidìli skulinami mezi vojáky.
To je kostelní kapela? vykøikl zlostnì Maruák, na kostelní instrumenty hraje, kdo jim je pùjèil? To je svatokráde, hrát
v hospodì na housle, na které se hraje v kostele.

Divèata v komoøe. Voráèi na dvoøe. Divèata mezi nás! Voráèi dou pro vás, zní u od radnice dolù stará písnièka, které
neodolá ádné srdce dívèí.
U Beneù ve vratech svítí to jako duha vemi barvami. Slunce
hraje na hedvábných átcích a fìrtuchách, jako mák planou
ohnivì èervené erky a punèochy, oslnivou bìlostí nadouvají
se krátké rukávce, teï zavlály chlapcùm vstøíc bílé áteèky
a vysokými hlásky zazpíval zástup dìvèat:
Dy my hu spìcháme,
na vás tu èekáme,
bolí nás hu srdce,
veïte nás k muzice!
Párky u se øadí, svùj k svému skoèí, jako dìti za ruce
se vedou, hudba se staví v èelo a spoleènì zpívají:
Pojeï, chlapèe, pojeï demù,
zanech toho vorání,
dy hu mi tu huba bolí
vod samýho volání.
Bartoovic hospoda otøásá se zpìvem, hudbou i tancem.
První tøi kousky musí si kadý oráè vzít k tanci taneènici
z nejbliího pøíbuzenstva; buï sestru, nebo tetu, tøeba i vlastní
matku, aby pozdìji, a se rozkuráí, ten zlyj nemìl k nìmu
pøístupu, zùstal i po voraèkách poctivým chlapcem a mohl dál
nosit kytky na klobouku... Toto vecko byl jen zaèátek.
K veèeru se vichni na chvíli rozeli naveèeøet se a pokrmit
dobytek, ale kdy táhlo na sedmou, u se znovu scházeli. Tøi
oráèi stáli u dveøí. Jeden drel talíø, druhý malý sklenìný kalíek, tøetí mu jej naléval sladkou rosolkou. Kadé dìvèe si pøipilo, sáhlo do kapsy a poloilo na talíø dva króny, usmálo
se a øeklo

Dávám dva tøíbrný koláèe,
pro ecky klencký voráèe.
Ostatní chlapci stáli v kole a hned volali:
My si dnes chceme vybrat voraèky,
ádný lakomnice, hale dobraèky.
Ne usedli muzikanti na kruchtièku, kupa penìz støíbrných
a papírových vrila se na talíøi.
Tøi dny a tøi noci tancuje Klenèí v pokoji a bázni boí. Páni
tancují u Johánesù, øemesla a chalupníci u Boudù, ale sedláci u Bartoù. Tancuje tam kdekdo, i starý Taraèka pustil
se do kola, Klika vyhazuje a ke stropu svoji enu, aby se jí
povedl len, groe nechtìjí muzikanti, a co se vybralo
od dìvèat, vecko jde na propití.
V úterý dostupuje veselost vrchole. Hned ráno, sotvae
se chlapci trochu prospali, u burcují muzikanty a chodí
po staveních budit dìvèata.
Hodina vodbila, voráèi ustáli,
haby jim voraèky snídaní daly!
ozývá se u na dvoøe, selka se usmívá ve dveøích, pìknì
vítá voráèe, zve je dál, mísa iek stojí na stole, dbán piva ji
hlídá, vichni si pøipíjejí, ale tøi oráèi staví se pøed selku
a vykládají, e daò vybraná nestaèila, e mají letos drahou
a vzácnou muziku, take musí vybírat pøiráky po obci, aby
nezùstali muzikantùm dluni.
Tak kolipak chcete na tu pøiráku? ptá se selka vesele.
Pøiráka je velká, zlatku musí platit selka, vánì odpovídají chasníci; ne obejdou dvory, mají znovu penìz jako elez
a po obìdì hned zaèíná znovu tanec.
Závratná radost, e se voraèky tak vydaøily, objímá vecky,
od nejstarího a k nejmladím.

Teï zahrajem kousek pro dìti, hlásí Král s kruchtièky a dìti
vypískly radostí. Pan páter Faster tu není, uèitelský mládenec
Jindøich tu není, nikdo jim nebrání, nevyhání, domù je neposílá...
Klikovic Martínek není ani kolák, ani chasník, ale tancuje
u tøetí dek, jenom veèer musí sedìt s vojákem doma a hlídat.
Královic Hanýka stojí tu s Marjánkou u matky, ulamuje
z kapsy iku a srdíèko jí v tìle skáèe radostí.
Ké by mì vzal k tanci Martínek, pøeje si touebnì, ale u
se hrne pro ni Smolíkovic Tomáek, ten, co tancuje jako sochor v pytli...
Hanýko! vtom se ozvalo za Smolíkem. Mezi tisíci pozná
Hanýka hlas Klikovic Martínka. Odstrèila Tome a vletìla
Martínkovi do náruèe...
Bdìlé oko matky vecko vidí, nic mu neujde. Smolíková
má pøece jen pravdu, té naí ábì opravdu se líbí Klikovic
Martínek, rozjímá si selka Králová, ale jen co je pravda! Sluí jim to! Toèí se lepí ne nìkterý ten voráè s voraèkou.
Hudba pøehrála krátkou písnièku a u ji neopakovala. Ale
Královic strýèek znovu se ozval: Tak a teï vecky dìti domù!
Koho tu zhlídnu, dostane pohlavek a vyhodím ho!
S Královic strýèkem nejsou ádné erty, dìti se hrnou
ze dveøí a Klikovic Martínek s nimi. Ale nejde domù, jde
s Hanýkou, vyprovází ji, mlèí celou cestou, a teprve u samých
vrat se zastavuje, èeká; a Marjánka odbìhla dovnitø, a pak
najednou bere Hanýku za ruku a povídá jí takovým pøikrceným hlasem, jakým jaktìiv nemluví: Hanýko, vet, ha bude velká, e si ádnýho jinýho neveme ne mì?
Hanýka zaplála rumìncem jako rùe, vytrhla ruku
z Martinovy dlanì a utíkala do svìtnice, jako by ji honili...

Kdy Makásek poèal zvonit na vìi veèerní klekání, rozbìhli
se i staøí; ale jen na okamik odskoèili z hospody domù vykonati neodkladné práce hospodáøské a hned zas hrnuli
se zpátky k muzice. Nejdøíve polevili páni. Nabaili se tance
v nedìli a vèera a dnes u je u Johánesù ticho jako v hrobì.
Maruáci se nabídli, e by pùl kapely  Maríky  poslali dnes
k Bartoùm. Ale tøi vùdcové voraèek naduli se jako krocani
a vzkázali po poslu: Vyøiï Maruákùm i Maríkùm, jen a si
hrajou chalupníkùm; a jim hrajou, teyri, a jim hrajou, bayri, pozdravuj je od nás hezky, nám e nae muziky hrajou
èesky!
Také u Boudù u proøídly øady taneèníkù. Øemesla ovem
vydrela. Sauer s Zippnerem dreli se okolo krku, jódlovali
pøed muzikanty a tanèili ländlery, jako by jim bylo dvacet let.
Deanal, gei hea zon Zau,
lauma dö recht oschau,
wos du füa Augerln host:
schwoarz oda brau?
zazpíval tuchmistr, a jak tu píseò zaslechla jeho ena, sedící
na lavici u kamen, zvedla rázem hlavu, doutnající jiskry pod
popelem vylehly v plamen, její dívèí léta, rodný kraj, zvuky cimbálu a citer, to vecko se jí vybavilo v hlavì, vyskoèila jako
mladice, podepøela si boky, zakolébala se podle taktu
a odpovídala mui:
Augerl mei is nöd schwoarz,
Augerl mei is nöd brau,
Augerl mei is o krod,
di onzuschau!
Maruáci dovedou zahrát vecko na svìtì. Nabrali písnièku a Zippner se enou u tancuje af oan Eartl , poutí
se do kola i ostatní a vyskakují pøi té písnièce, jako by ji vichni

znali. I Lízinka tuchmistrovic vesele tu skáèe, ale její sestra
Betynka sedí doma u lojové svíèky, hlavu má sklonìnu nad
rùovým papírem, ozdobeným v levém rohu nahoøe nìnou
pomnìnkou, vzdychá touebnì a pozornì opisuje
z nìmeckého tajemníka lásky cituplné psaní...
Jenom u Bartoù den ode dne, hodina od hodiny roste radost a veselost, jako by suché døíví na oheò pøikládal. Dnes
v úterý naveèer pøili mezi sousedy i kaplan Faster,
i mládenec Jindøich, i myslivci. Starý Pavelka z Výhledù, celý
edivý, jako by mechem zarostlý, neodolal, aby si nezazpíval,
kdy vidìl sousedy na kruchtièce a slyel jejich muziku:
Vlízla na pùdu, nadoula hubu:
pane polesnyj, já tu nebudu!
Zelená krev probouzí se i v Brodském i ve Smrovi. Tudleno! Tudleno! køièí dílský myslivec cestou a bìí k muzikantùm,
musíme Pavelkovi pomozt, aby mu nepøeskoèilo.
Dy tu nebude, bude tu jiná, dy si beztoho jen kùe líná!
Myslivci sólo! volá Král a zvedá a ke stropu svoji køídlovku, jak vytahuje písnièku do výe.
Uèitelský mládenec Jindøich stojí s Fastrem ve dveøích, dívají se a poslouchají. Za tøi dni u se muzikanti sehráli, vecky písnièky hrají zpamìti, ne umìní, ale sám cit nevìdomky
klade jim prsty na klapky a struny, pøelévá se do hudebních
nástrojù, vytryskuje z nich a podmaòuje si kdekoho. Jde jim
to lepí ne v kostele, eptá Faster do ucha Jindøichovi.
To si myslím, znalecky kývá hlavou na slovo vzatý hudebník.
Hosty nutno uctít za to, e se za selské voraèky nestydìli.
Pampáter Faster má sólo, volá Král, sotvae dohráli myslivcùm.

Ano! Ano! Pane páter, zazpívejte si, dy je masopust! Dy
nemusíte zpívat jenom u oltáøe! volají vichni radostnì, vesele a u tlaèí velebníèka ven z pokojíèku do sálu a pøed muzikanty. Ó, jistì si zazpívá! Slyeli ho kolikrát na svatbách
a vdycky zpíval nìjakou ètveráckou písnièku, a se smíchy
ohýbali. I teï jistì spustí buï la panynka k zpovídání nebo
Jakiva jsem nevidìla takovýho kaplana, ba snad i zanotuje
Ký je moná pøijít k okýneèku, podívat se na mou Bábrlièku, muzikanti u se strojí, jak mu to vytáhnou, nápìvy tìch
písní u jim znìjí v uích a prsty se nedoèkavì chvìjí...
Ale, co to? Pan páter se neusmívá, naopak, tváø náhle jako
by se mu pavuèinou potáhla, zvánìl, oèi mu zaplály takovým
podivným ohnìm, èelo se smraèilo, rty se vzdornì ohrnuly,
a po chvíli ticha se ozval: Kdy musím, tak si zazpívám, naposled v Klenèí zazpívám.
Ach, to jistì nebude ádná veselá písnièka kaplanská, kterou Faster dnes zazpívá! Hle! U si pravou ruku opírá o bok,
levou zvedá do výe a za hlubokého ticha ozývá se jeho èistý, mohutný hlas:
Tám na tich kodovskyjch lukach,
slyel sem kùkalku kùkat.
Kùkalièka zakùkala,
má panynka zaplakala.
Kùkalièka zakùkala, má panynka zaplakala, opakují muziky. Jehlík tiskne flétu ke rtùm a píská tak dojemnì, e ádná
kukaèka na svìtì tak bolnì zakukat nedovede.
Kùkalka kùkala: kù  kù!
Podej mi, má milá, ruku,
podej ruku, podej pravou,
zarostla mi cesta travou!

Faster natahuje ruku do prázdna, pøed sebe ji natahuje,
a uèitelovic Leninka nevstává s lavice, neskoèí ode zdi, maminka ji drí pod paí a eptá: Ditì, pamatuj se! Vichni
se na tebe dívají.
Podej ruku, podej vobì,
e se nedostanem sobì:
hani za rok, za dvì léta,
hani do skonání svìta!
Muziky dohrávají, Faster u sedí za stolem, hlavu má sklonìnou nad pivem a oèi zavøeny. Dvì veliké slzy, èisté a horké,
vydraly se mu násilím zpod víèek. Osud mùj je krutý, milovati
brání, z blahotvorných chrámù Milka mì vyhání, slyí pojednou milý, srdeèný hlas paní komisarové, jak u nìho v pokoji
deklamuje s citem prosté vere lokalisty Sládeèka.
Neastný je páter Faster, smutek ho obtáèí èarovným kolem, take se nikdo neodvauje to kolo prorazit výkøikem: 
Máte sólo nejen v zpìvu, ale i v tanci! Srdce vech se chvìjí
soucitem, enské i oèi si utírají a mui cítí dvakrát tak tìce
køivdu, e se nestal Faster jejich faráøem.
Ale masopustní úterý není Velký pátek! Pøece tu nebudou
sedìt jako o funuse! Nutno rychle zahladit, rozpráit ten smutek, vyhnat ho z hospody, a proto muziky samy spoutìjí: Masopuste! Masopuste! Jen nás, enský, nevopuste! Masopust!
Masopust! Jen mì, divèe, nevopust!
Ale také nelze nechat zarmouceného èlovìka samotného,
aby se uíral smutkem a bolestí!
Starý, moudrý Taraèka pøisedá k Fastrovi a jemnì mluví, jako
by do hedvábného átku slova zabaloval: Vy jste, velebný
pane, zpìvák k pohledání! Tak jste nás tou písnièkou rozebral, e na ni do smrti nezapomeneme. A musíte od nás odejít?

Musím, dìdeèku, musím, kývá Faster hlavou, u zítra pro
mne pøijedou. U jsem vecko spoèítal a pøedal Rejkovi, dnes
jsme to dokonèili a podepsali. Bratr mi slíbil, e zítra pro mne
pole konì s koèárem, a Krále poádám, aby mi odvezl nábytek. Rád bych tu zùstal, ale já bych místo kaplana u nezastal, mnì u ètyøicet let minulo, u nemohu v postì bìhat
po køesanských cvièeních, do kol a zaopatøovat. Jako administrátor jsem si mohl vyhovìt, ale jako kaplan bych musil
táhnout za dva. A tak si vezmu dovolenou, zatím zùstanu
u bratra na dìkanství, a se nìkde nìjaká malá fara vyskytne, zaádám si o ni.
Ulevilo se kaplanu, ulehl si bol v jeho srdci a pìknì si
s dìdoukem popovídal.
A to hned ráno nás chcete opustit? vytahuje z kaplana nenápadnì Taraèka.
Nikoli ráno! Vyádal jsem si, e vám jetì naposled udìlím popelec, v kostele se s vámi rozlouèím a po obìdì, a
pøijede koèár, opustím vás navdy.
Navdy nikoli! Vdy my na vás vdycky a vdìènì budeme
vzpomínat a Domalice nejsou se svìta. Èasto se budeme
vidìt.
Ovem, tak ano, navtìvovat se jistì budeme, ale domov
u tu mít nikdy nebudu.
Pan mládenec Jindøich má teï snlo, ozval se ze sálu Králùv hlas. Fastrem to trhlo.
Nepùjdeme se podívat? zdvihá se hned Taraèka. Ne, nepùjdu, kroutí hlavou Faster a Taraèka si také hned usedá.
Teï se musíme naostøit, vzdychá Mikuláovic Honzík a ladí
si rychle houslièky, ten nám jistì zazpívá písnièku, jakou jsme
jaktìivi neslyeli, a v takové poloze, v jaké jsme jaktìivi nehráli.

Kolébka Jindøichova stála v Kasejovicích, kde jeho otec
krejèoval. Na svá dìtská léta si vzpomnìl, jak ho kamarádi
zlobili, jak na nìho pokøikovali; zasmál se a zazpíval hned:
Oenil se krejèí,
nemìl chleba k zejtøí,
skrájel kùrku pod polívku,
e bude chutnìjí.
Král sice foukl do trubky, Kubíèek do klarinetu, Jehlík na flétu,
houslisté pøitlaèili na housle, prsty jim jezdily po strunách, ale
ne a ne padnout na tu notu, ne a ne se sejít. Celá hospoda
se smìje.
Honzíku, podej mi ty housle, smìje se i Jindøich a natahuje
ruce ke kruchtièce, takhle se to hraje! volá a zpívá si novou
sloku:
Oenil se kantor,
kdy nemìl dost brambor;
el na vojnu do Majlontu,
stal se z nìho tambor.
Teï se muzikanti chytli písnièky a u se nepustí. Zuby nehty
drí se melodie a uèitelský mládenec ví, jak to zabolí Fastra;
ale má-li doma vydret, nechce-li, aby se paní principálka
na nìho mraèila, pro ádnou jinou nesmí jít ne pro Leninku.
Vrací houslièky, míøí pro taneènici a myslí si: Vytancuji si domácí mír a pokoj, pohnìvám si kaplana na èas, nebo já si
Leninku nevezmu, ale stále jíst kubánky a døevìný toè také
nechci, a u se poutí s dcerkou pana principála do kola, a
za ním osy poletují. Paní principálová sleduje tanèící párek,
mateøské srdce jí plesá a utìuje se v duchu: Snad pøece jí
toho Fastra vyenu z hlavy. Hned zítra pozvu zase mládence
ke stolu a nebudu mu posílat jídlo nahoru do pokojíèku

po dìtech. Leninka bude nosit na stùl a kozel by v tom byl,
aby tak mladí lidé na sebe nezvykli...
Hospoda zrovna kypí blahem a rozkoí; nikdo tu ne myslí
na hodiny, ale ponocný Válek pilnì je poèítá...
Copak u je pùlnoc?
Válku, vy jste se zmýlil!
Pøepoèítal jste se o celou hodinu!
Podívejte se, vdy je teprv jedenáct, ukazují tøi chlapci ponocnému na døevìné hodiny na zdi.
Ale ponocný nenechá se zmýlit. Dobøe ví, e chlapci otoèili
ruèièky nazpìt. Valí se dál v koichu, s píkou v jedné a s rohem ve druhé ruce pøímo pøes celý sál ke kruchtièce.
Poèkejte, strýèe, napijte se! Zatancujte si napøed! Ponocný nenechá se ani svést, ani podplatit, ani umluvit. U se hrabe
v tìkých botách jako medvìd po stupínkách nahoru, a
se pod ním kruchtièka strachem tøese.
Tøi voráèi stavìjí se pøed muzikanty v poslední chvíli a prosí:
Tak èerstva, jetì zahrajte alespoò jednou do kola.
Ale muzikanti znají starý zvyk a ctí jej jako odvìké právo.
Válek teï zahraje... U nasazuje roh jako o pùlnoèní v kostele
a pøes hlavy vech vánì a slavnì, smutnì jako z hrobu u zní
jeho hùt  hùt , a kdy odtroubil, nasadili muzikanti instrumenty, aby doprovázeli poslední písnièku v letoním masopustì
Chval kadej duch Hospodina
i Jeie, jeho syna:
odbila dvanáctá hodina,
hlásá Válek s kruchtièky neúprosnì konec masopustu.
Houslièky, trubka, klarinet, vecky nástroje bolestnì doprovázejí ten jednotvárný, alostný zpìv... Muzikanti vstávají,
skládají instrumenty, enkýø Barto chystá se zhasínat doho-

øívající lojovky. Od lavic podél stìn odlepují se selky, shánìjí
se po muích a dcerách.
Ouha! Pr! ozvou se náhle tøi voráèi, takhle se nechodí
z voraèek! Vy, ponocný, pijte, a vy, muzikanti, zahrajte nám,do
Nemanic.
Ano! I to je staré právo! I to se musí ctít! Muzika zaèíná.
U je toho masopustu na mále!
Kampak my ty starý panny prodáme?
Jetì jednou bujará radost vylehla do závratné výe! Jetì jednou nutno si zadupat a zavýskat! Kadý chlapec skoèil
rychle k své divèi, kadá divèe jako jiskra skoèila k svému
chlapci a u se toèí v kole, ale  nalevo! Po desíti taktech
zaèíná hudba hned jinou písnièku, která se jinak tanèí, devìtkrát tak rychle po sobì mìní melodii a s ní i tanec, polka, zeleòák, tøínoka rychle se støídají, a koneènì zaèínají devátou
a poslední: Louèení, louèení, jak je to tìká vìc! Taneèníci
zmírnili tempo, kdosi otevøel u sálu dveøe dokoøán a pár
po páru tancuje nalevo, nalevo ke dveøím, na síni, na dvoøe,
hvìzdièky na nebi mrkají, mìsíèek se poulí, chlapcùm
i dívkám stojí v oèích slzy, poslední vytanèili tøi voráèi, vyel
ponocný, za ním muzikanti, Bartoovic hospoda stojí tmavá,
hluchá a prázdná... Devítinotová písnièka, to poslední
vzdech masopustu!
Na vìi pomalu, vánì odbíjejí hodiny pùlnoc. Strýèek Válek nás podvedli! Oidili nás! alují hlasitì do tmy tøi voráèi,
ale nikdo u jim neodpovídá.
Ach, jak krásné to bylo! V nebi to nemùe být krásnìjí,
myslí si vichni, blaenì ulehají do tìkých poduek a libý spánek po tøech dnech snáí se jim koneènì na víèka...
Pouze nìjaký nenasyta klátí se jetì po silnici a prozpìvuje
do tmy:

Voráèi! Voráèi! Pojeï demù!
Etì sem nezvorál, nepojedu.
Etì mám zavorat tu cestièku,
kury sem provázel mou Hanèièku.
Na toho vak u se ene ponocný Válek a volá zdaleka
Mlèí hned! Mám ti tu hubu zacpat? Neví, e nastal pùst?
Nebylo by vìtí hanby ne zaspat druhého dne popelec.
Vichni se musejí ukázat v kostele ne tak pro pobonost, ale
na dùkaz, e masopust je nepøemohl, a kdyby to musilo být,
e by vydreli znovu tøi dny tancovat a zpívat... aty vysokých
barev zmizely, fialové erky a fìrtuchy vytáhly se z truhel.
Páter Faster stojí naposled u oltáøe a kostel je namlácen
lidmi. U se s nimi nìkolika prostými vìtami rozlouèil a nyní
se sklání k nim, sype jim popel na èela a eptá kadému jako
své poslední napomenutí: Pomni, èlovìèe e prach jsi a v
prach se obrátí...
Napøed si jdou pro popelec enské, aby se dostaly døív domù
k hrncùm a k vaøení. Hodinu to bude trvat, ne dojde na mue.
Zbyteènì by v kostele pøekáeli, a tak stojí sedláci venku pøed
kostelem, pokuøují si, vyhøívají se jako rozèepýøení vrabci
na sluníèku a starosti i trampoty ivota vracejí se jim zvolna
do ospalých hlav.
No, mui, jak øíkám, naèíná øeè Klika, sluníèko kakraholtsky pøipaluje, za týden máme voraèky opravdové.
Ty má pole proti slunci, tam to nasychá, ale já se do toho
moèálu v Dobøí nedostanu ani za mìsíc, svìdèí hned Král,
olizuje si pysky, je mu jetì pálí, jak k nim tiskl trubku.
Tak hned to nebude, usmívá se zkuený Taraèka, zima
nás jetì potrápí. Ani na to nemysleme! Teï máme pøed sebou jinou starost. Faster dnes odjídí od nás, a tak se mi zdá,
e bychom ho mìli vyprovodit.

Mìli! Zaslouí si toho od nás! Dobøe nás vedl, knihy nám
pùjèoval, noviny vykládal, dìti ke kole pøidroval, na to byl
tuze pøísný! zaslouenou chválou hned oplývají sedláci. Vecko trpké a hoøké rázem se zapomíná a jenom na pìkné vlastnosti se vzpomíná.
I paní komisarovou k nám pøivedl! posazuje Král na kupu
chvály zlatou korunu.
Nového faráøe jsme nevítali,  kdy to poøádali bez nás,
jen jako chlapcùm nám chtìli porouèet, dobøe zakládá ohníèek dìdouek Taraèka, tak bych si myslil 
e vyprovodíme Fastra na koních, skáèe mu do øeèi hned
Klika.
To e vyprovodíme, a slavnì! v plamen u vylehává
moudøe zaloený oheò.
A kde se sejdeme?
Hned po obìdì, v jednu hodinu, u Králù na dvoøe, porouèí u Taraèka.
Vy nás povedete, strýèku Taraèko, prapor do boty si zastrèíte a pojedete v èele pøede vemi, první, a my vichni
za vámi!
Tak ták, chlapci, platí! Já se jetì v sedle udrím, jen co
na vranku vyskoèím. Ale zavedu si ji k zídce a vyhrabu
se na ni.
Ale neradí se jen sedláci. V druhém kopeèku stojí chasníci
a patrnì i je trápí tìká starost nìjaká. Èeká na nì odpoledne jetì nadmíru dùleitá vìc: pochovati masopust, který vèera
o pùlnoci u Bartoù umøel. Muzika je nic nestála, penìz jim
zbylo, propít se musejí, ale pochybují, e by si dal øíci Král
s Jehlíkem, Kubíèek s Mikuláem, aby vedli makary.

Trn z nohy jim vytrhl Maruák. Kadý liák cítí peèeni. Nutno
si chlapce smíøit, nebo nevíme, jak se v ivotì karta obrátí.
Co kdyby ti chlupáèi opravdu si øekli, e budou hrát sami...
Jetì se na nás zlobíte? opatrnì plíí se Maruák
a slaïouèký úsmìv mu sedí na napulených rtech. Proè bychom se zlobili? staví se chlapci hloupými.
Ale Maruák neleze do pasti, neodpovídá na tu otázku, neohøívá kyselou omáèku, ale sám se ptá hned rovnou:
Tak kdypak dnes zaèneme? Co? Kdypak máme pøijít k Bartoùm? Myslím tak asi, a odzvoní tøi hodiny, co? Co byste
dìlali u Bartoù? Vy pøece musíte k Bouïákovi!
Tam nebude nic! Doel jim u dech! Kdepak Nìmci
a rovnat se nám! Ani ten zvyk neznají! pøidusil Maruák hned
hlas, pøimhouøil oèi a dùvìrnì sdìloval, jak u vèera to u Boudù
proøidlo, na prstech mohl spoèítat páry, co vytrvaly a
do konce.
Tak, strýèku, kdy jste se sám nabídli, abyste vidìli, e
se nehnìváme, rozkroèil se pøed Maruákem furiantsky první
voráè, smíte nám odpoledne zase zahrát, jako by se nic mezi
námi nestalo. Ale pod jednou podmínkou. Pod kterou? Mluv!
e pøijdete vichni Maruáci i Maríci. Nám hrála muzika
zdarma, penìz máme jetì jako tøísek, dostanete po zlatce.
Za dvì hodiny dnes vydìláte, co jindy za celou noc.
A co pít?
Dokud sud poteèe, pijete s námi. Máme jej u Bartoe u
zaplacený.
Pojïte, u máte èas! stojí na prahu kostelních dveøí Makásek a kývá na muské. Dýmky hned zmizely v kapsách
a vecko se teï hrne pro popelec a s popelcem na èele rychle
k domovu.

Vojáci zatím se vrátili z ranní projíïky, rozjeli se po statcích
a odstrojovali konì. Vichni byli dobøe naladìni, nebo masa
i iek uili do sytosti, pivem také sedláci neetøili, i zatanèit
si mohli, a tak vude hned sami slibovali, e konì vyèeou,
ocasy jim zarovnaji, høívy vypletou i osedlají. Ba, kdy kaprál
hlásil rytmistrovi, k èemu se strojí sedláci a e nìkterým scházejí sedla, e by musili jet jen tak na dekách, ochotnì naøídil
pùjèiti vojenská sedla a vecko, co jim bude scházet. Nebo
záleelo mu na tom, aby tu zanechali vojáci po sobì pìknou
vzpomínku, co kdyby se sem na zimu vrátili? Sedláci dobøe
vycházeli s jeho dragouny zde, i v Chodovì a Drainovì, kde
kadrona byla rozloena, nutno jim tudí také vyjíti vstøíc...
A tak kdy dìkanský koèár po jedné hodinì pomalu, línì
vlekl se po Klenèí nahoru k faøe, vyjelo od Králù asi tøicet jezdcù
a pøipojili se ke koèáru. V sluneèní záøi lesklo se a vrzalo øemení na koních, hrálo jim ve høívách a oèích, odpoèaté, tìké
konì selské, nezvyklé sedlu a krátké otìi, házeli hlavami,
toèili se i vzpínali, lidé vybíhali ven a s hrdostí dívali
se na starého Taraèku, který na své vrance sedìl jako chodský vévoda. Ohromný irák, plný èerných hedvábných pentlièek jako koruna sedìl na jeho edivé hlavì, dlouhé vlasy splývaly mu na bìlostný erkový upan, který mu padal vzadu pøes
sedlo a od sedla a koni na kyèle, v levé ruce tøímal èervenobílý
praporec s èekanou ve znaku, konec erdi mìl zaraený
ve vysoké botì, pravicí øídil svoji milou vranku, která si vánì
a dùstojnì vykraèovala, jako by vìdìla, e nesmí ádnými hloupými skoky dnes hnìvat strýèka a ruit tak velebnost celého
zjevu.
I dùstojníci vyli si po obìdì pøed Johánesovic hospodu
a zálibnì si prohlíeli pestré selské banderium. Seøadili se,
jak to vidìli u vojákù, pøed farou a páter Faster vyel. Podíval

se po sedlácích, zakýval na nì hlavou, snad jim chtìl nìco
øíci, ale náhle to s ním zatøáslo, vytrhl z kapsy prudce bílý átek, zakryl si jím ústa, u se ani neohlédl na Rejka, který ho
vyprovázel, a skoèil do koèáru.
Jetì jsme na nìco zapomnìli, naklonil se náhle Klika
na koni ke Královi a u se rozhlíel kolem.
Spatøil svého Martina, který tu stál se zástupem dìtí,
a zakýval naò.
Co tì u zas kozel bere? okøikl ho Král, protoe Klikùv
kùò, jako by cítil nepokoj jezdcùv, poèal pøelapovat a døít
se z øady ven.
Zvonit musejí! vykøikl Klika, a zvoní dnes! Faster si to
zaslouil! etøil zvony  tak a !
Vtom, jako by slyely Kliku, rozhlaholily se na vìi vskutku
vecky zvony. Taraèka mávl praporem, vranka pod ním
se nadnesla a za ní u se toèili nedoèkavì, ohnivì ostatní
konì. O tvrdou, suchou u silnici zazvonily podkovy, ani pìt
minut netrvalo, banderium, koèár i Faster zmizeli z Klenèí.
Jetì nìjakou chvíli hledìli lidé za nimi, a se propadli
v Drainovské hoøe. Ale pak rychle zas vraceli se vichni
do teplých svìtnic, nebo èekalo je dnes jetì jedno divadlo...
U Boudù v hospodì sedí v té chvíli Zippner, Sauer, Hernauf,
ba i majolikáø Majer pøibìhl se podívat na selské banderium.
Ale pøiel pozdì, aèkoli utíkal, jak se to dozvìdìl, z dílny rovnou pøes pole zadem Harlasovic cestou k faøe. Nespatøil u
nic víc ne zadky koní a koèáru, jak mizejí v záhybu u pitálu,
jako by je ta mohutná budova polykala. Mrzut vracel
se po silnici domù a byl skoro rád, kdy naò od Boudù zaklepali a oknem zakývali. Vechnìm jetì po vèerejku pobolívala hlava, aludek se bouøil, nevyspalé oèi patnì vidìly
na uzlíky, cívky a èlunky, a tak zde tkalci vyhánìli ïábla belze-

bubem. Pojídali slaneèky, kyselé zelí syrové, tak jak jim je
Bouïák nosil na talíøi pøímo z kadeèky, a otravovali tíra.
Slovo vedl Zippner, jeho vánost v oèích vech znamenitì
stoupla od té chvíle, co sám pan amtsasesor ho tak vyznamenal; proto ho poslouchali líp a jeho slovo víc váilo ne samého rychtáøe Kladívka, který se pomalu stával pátým kolem
u vozu.
Pan amtsasesor øekl, e musíme znièit vecko, co by mluvilo pro sedláky. Bílkovi nevìøíme, proto prohledal sám Forst
vecky papíry na radnici a nic tam nenael, co by dávalo sedlákùm právo na lùsy. A co nael, to spálil.
Ano, v mé pøítomnosti hodil do kamen svazek papírù, dobré dvì libry jich mohlo být, elezným háèkem je v kamnech
natøásal tak dlouho, a z nich nezbylo nic ne popel. Pak teprve
vstal, pratil háèkem o zem a vykøikl: Tak! A teï a se sedláci
soudí, chtìjí-li! Vytøel jsem jim zrak! vykládal horlivì Kladívko.
To jste dobøe udìlali, ale na jednu vìc jsme zapomnìli. A
na kterou?
Na smluvní kámen. Jaký kámen?
Vyloil mi to mùj tovary, tuchgesel Jirka, který pochází
ze zdejí, selské krve. Ten kámen leí pod lùsy na kováøské
louce, do nìho je vysekána kniha, pero a dùlek na kalamáø.
Na tom kamenu prý podepsal Lomikar listinu, kterou daroval
sedlákùm lùsy. Tomu kamenu se øíká proto smluvní kámen.
Kámen je nìmý, ten nemùe mluvit.
To tam mohl leckdo vysekat, kámen se nemùe bránit.
Takových kamenù se tu válí plno. Øeknìme tøeba koòský
kámen, na nìm také nìkdo vysekal koòskou podkovu, køíek
a nìjaká písmena.

Pan amtsasesor øekl, e ten kámen musíme znièit. Smluvní
kámen znièit, zasmál se teï Bouïák, který tu stál, zvìdavì
poslouchal, ale teï se neudrel, aby se do hovoru nevmísil,
znáte, pánové, ten kámen? Ten by neunesla, kdyby byla iva,
ani Zahoøíkovic prabába, která prý pøinesla ve vlasovém fìrtuchu a z Haltravu kámen, co jetì dnes nám slouí za lávku
pøes Èerchovku, kdy jdeme do Houvìzda.
Vecko na svìtì lze znièit, usmál se povýenì Majer, hùø
je tvoøit ne boøit. K svému øemeslu potøebuji ivec. Jdìte
se podívat do Otova anebo do Meclov, jak tam trhají skály prachem.
To nemusíme chodit ani tak daleko, vdy to vidíme v lomu
trhanovském, rány slyíme a sem.
Tak by to ovem lo, pøiznával enkýø, ale já myslil, e ho
chcete jenom nìkam odvalit nebo zakopat a schovat.
Znièit, øekl pan amtsasesor,,znièit tak, aby po nìm ani stopy nezùstalo.
Ale co øeknou sedláci? lekal se znovu Bouïák, v jeho ilách kolovala èistá, chodská krev klencká, a zahledìl se skoro
s odporem na ty Nìmèíky, strojící s lehkým srdcem zkázu tak
slavné památce.
Pan amtsasesor mi vyloil, ohnal se znovu Zippner na slovo
vzatým znalcem práva, e sedláci nesmìjí ani petnout, protoe kámen u nepatøí obci, ale kováøi. Sedláci si ho mohli
pøi drabì vymínit, mohli podat odpor, ale kdy tak neuèinili,
mùe s ním dìlat kováø, co chce.
Kováø jistì chce, aby mu na louce rostla tráva, a ne kamení.
Pytlík prachu nám zbyl na radnici jetì od nedìle, jak jsme
vítali a do kostela uvádìli nového faráøe. Jak sáhnete

na kámen, bude oheò na støee! Sedláci pøibìhnou a do krve
ho budou bránit, varuje jetì naposled enkýø.
Sedláci jeli vyprovodit Fastra do mìsta. Jejich syni
a pacholci pochovávají masopust. Udìlejme si také nìjakou vandu. Rozstøílejme jim, ne se vrátí, ten kámen!
Polete pro kováøe!
Ve tøi hodiny vyel z hospody od Bartoù makarní prùvod.
V èele kráèela úplná hudba Maruákù a hrála dnes na plechy smuteèní pochod.
Hned za ní el v bílé koili a s biskupskou, papírovou èepicí
na hlavì jeden voráè a ostatní dva dìlali mu ministranty.
Na hnojních nosítkách jako marách nesli za nimi ètyøi chlapci
masopust, panáka ze slámy a hrachoviny upleteného, obleèeného v roztrhané kalhoty plátìné a v plátìnou kazajku. Klikovic Martínek dìlal drouku. Oblékli ho v dívèí aty, slamìné povøíslo otoèili mu místo vìnce okolo hlavy a jako na konì
sedl si malý Klika Kofrovic pacholku na ramena, drel se ho
za ui a tak se nesl za márami. Za droukou pak hrnula
se vecka muská chasa. Chasníci hlasitì plakali pro nebotíka, naøíkali, jak to vidìli o skuteèných funusech, èert
v obráceném koichu, s èervenou èepièkou a rùky na hlavì
zuøivì pobíhal kolem, tváø mìl zaèernìnou, z úst visel mu dlouhý, krvavý jazyk, chrastil øetìzem, strail a odhánìl dìti, které
se tu pletly do cesty. Kadou chvíli rozbìhl se k nìkterému
statku, pøed kterým stály enské, dìvèata, dìvky i selky,
s køikem a smíchem vecko pøed ním prchalo, schovávalo se,
vrata zavíralo, ale kdy se pøece vetøel nìkam do stavení,
nebylo jiného vykoupení z jeho moci ne talíøem iek
a zlatníkem. id v chlupatém cylindru, s pytlem na zádech
bìhal za ním a sbíral do pytle vecko, co èert na selkách vy-

mámil. I medvìdáø se straným, velikým, hroznì bruèícím
medvìdem motal se kolem a nahánìl strachu vem divákùm
jetì víc ne sám rohatý èert, nebo èasto se utrhl medvìdáøi
s øetízku, chytil nìkterou babku, a a chtìla nebo nechtìla,
pùst nepùst, musila s ním tancovat tak dlouho, dokud ho medvìdáø nechytil za krouek v nose a neuvázal znovu na øetízek...
Poslední jela smrt. Suchá, stará, sedøená kobyla, kterou pan
Johánes trpìl na stání z pouhé vdìènosti za výborné sluby
a èetná høíbata, je mu odchovala, smutnì, s hlavou k zemi
nachýlenou nesla na prohnutých, holých zádech bez sedla pøíerného jezdce.
Pod velikým, bílým prostìradlem klebila se hrùzná umrlèí
hlava, øady lutých, velikých zubù cenily se v bezmasých èelistech a místo oèí i nosu èernaly se hluboké dùlky v ní. Pøes
rameno nesla jako støíbro lesklou travní kosu a obèas jen vánì zakývala hlavou, a se prostìradlo za ní vlnilo. Husí kùe
naskakovala enským pøi tom pohledu, mráz jim umìl
po zádech a zakrývaly si fìrtuchem oèi, aby tu stranou makaru nevidìly.
Kam zakopají masopust? Nikam jinam ne pøed ten dùm,
ve kterém zùstává divèe, je s chasou buï voraèky nedrela,
nebo z lakoty nic na nì nedala. Ale taková divèe letos není
k nalezení, kdyby ji po statcích svíèkou hledal.
U celé námìstí obeli, vude hledali, nikde vhodného místa nenalezli, a teï zarazili pøed kovárnou. Nosítka
se zastavila; chasníci utvoøili veliký kruh, èekali, e vybìhne
z kovárny kováø, poène køièet a hrozit, ale kovárna je zavøena, nikdo se v oknì neukazuje, tak a pøedjede smrt a koná
své smrtící dílo... Chlapci se jí jetì staví v cestu, zdrují ji, ale
marnì. Vánì vjídí do kruhu, kosa ve slunci se zablýskla a u

strhla nebotíka s nosítek na zem. Muzika dojemnì spustila
louèivou, chlapci plaètivì s ní zpívali:
Humøíl nám masopust,
humøíl nám náhle,
esli vám hublíil,
pro pána krále,
esli vám hudìlál
to ha nebo to,
prosím vás, lidièky,
vodpuste mu to.
Pampáter pokropil jetì nebotíka mázem piva, který mu
podali milistranti a u ho pøátelé v hrobì zahazovali. Rozbité sklenice v masopustì, staré hrnce a pekáèe, rezavé kropáèe a prohnilá vìdra, nakøaplé dbány a dìravé plecháèe
a jiné nádoby, které chasníci nesli a v prùvodu dìlali, jako by
z nich pili, to vecko padala na mrtvého masopusta, take
pøed kovárnou ve chvilce vrila se veliká kupa nejrùznìjího
braku, se kterým selky nevìdìly co si poèít a schovávaly ho
a na dnení den.
Poslední hrnek se rozkøapl, poslední sklenice rozstøíkla se nad
tím veselým hrobem, smrt nenápadnì zmizela hned, jak vykonala své katanské dílo, Maruáci spustili takový pochod, e
se nohy samy zvedaly od zemì a samy míøily k Bartoùm.
Jetì tam ani nedoli a náhle zadunìla vzduchem rána,
ohromná tak, e Maruáci leknutím vypadli z noty, chasníci
poskoèili, ale hned se zastavili.
Co by to bylo? Co se kde stalo? ptaly se oèi vech
a ustraenì hledìly kolem. Ale ne se vzpamatovali, u zadunìla druhá a hned vzápìtí tøetí.
To asi Nìmci v chalupách pochovávají masopust podle svého zvyku.

Støílejí i o Boím hodì.
Navrtají paøez, nabijou prachem a to dává takové rány.
A si dìlají, co umìjí! Co je nám do nich! Nezdrujme se!
Muziky, hrajte!
Hudba znovu spustila a prùvod zmizel ve vratech hospody.
Od Drainova ke Klenèí vrací se banderium. Skøivánci zpívají mu nad hlavou, mrazem spálené ozimy poèínají se zelenat
po vlhkých polích, sedláci je bystøe, znalecky pozorují, klátí
se pohodlnì na koních a hluènì, spokojenì si sdìlují zaité
dojmy.
Vidìli jste paní komisarovou? volá Král.
Vidìli, jakpak bychom ji nevidìli, vdy jsi nás upozornil.
Stála u okna, usmívala se a áteèkem nám mávala. A,
strýèku Taraèko, to jsem si nemyslil, jaký vy jste jetì chlapík,
velebí nade vecky Klika, kùò pod vámi v klusu a vy levièkou
vytrhnete praporec, zatøepáte jím jako hraèkou a skloníte ho
smìrem k oknu paní komi sarky. Myslím, e se jí to líbilo.
Komu èest, tomu èest, pastýøi hùl, hrdì, sebevìdomì odpovídá staøec, pøed jiným bych prapor nesklonil. Ale paní Boenì  vecka èest!
A dobøe, e se k nám pøidali Drainováci, deset jich s námi
jelo, to se dívali Honïáci na sedláky. V celém mìstì by nesehnali ètyøicet koní.
Ale Fastra to tìilo, e tak veøejnì pøed celým mìstem ,
vedl teï slovo Král, ale nedokonèil je.
Z blízkého lesa houkla rána, a se konì leknutím vzepjali.
Co to?
To snad myslivec Tudleno, aby nám poplail kobyly, støelil
tu nìkde.
Ani se mi nezdá, e by to bylo z puky.

Konì se sami rozbìhli, jako by vìtøili nebezpeèí. Les
se rozhrnul pøed nimi, sjídìli po kopeèku dolù k mostu, kdy
teï pøed nimi zahømìla nová rána.
Vichni zvedli hlavy a napjatì pozorovali s koní kraj. Celá
klencká stráò od úpatí øíèky a k høebenu haltravskému zvedala se pøed nimi jako støecha.
Aby ti chlapci nìco nevyvedli. Pochovávají dnes masopust
, leká se Král a jeho oèi zrovna slídí po polích, lukách, støechách, kdy náhle pod lùsy postøehl
obláèek dýmu, a u zaburácela krajem tøetí rána, lesy ji ozvìnou opakovaly, a jako by do Krále støelil, zvedl se náhle
v tøemenech, vykøikl: Kámen, smluvní kámen trhají, a u svíral patama klisnu, která rázem vyrazila z houfu kupøedu.
Král letìl jako pták. Daleko za sebou nechal Kliku, jetì dál
Frýdu, Houdla, strýce Taraèku i ostatní. Nevìda ani o tom, ukázal teï, v té chvíli, vem své veliké umìní jezdecké, Most zadunìl pod kopyty konì, zdanovská cesta, farské pole, Jámy,
trhanovská cesta, Dílce, to vecko letìlo kolem nìho dozadu, koni padala pìna od udidel, pot se mu bìlal za sedlem,
ale Král nepovolil. Vøítil se do Klenèí, zahlédl kupu hrncù
a pekáèù pøed kovárnou, dobøe, vydralo se mu ze zaatých
rtù a vyjel na námìstí. Èekal, e tu vecko bude vzhùru, e tu
budou stát eny i dìti, vecka chasa, a zatím nic, mrtvo
a pusto, jenom od Bartoù zní hudba pro poslechnutí, ne
k tanci, chasníci tam patrnì poèítají, platí voraèky a propíjejí
zbytek. Co by se byl mýlil? Pøesvìdèí se!
Trhl znovu uzdou a kùò jen mírným klusem rozbìhl se znovu
do kopce. Král u ho nehnal. Nebyl si jist sám sebou. Nad
Frantovic gruntem zatoèil konì vpravo na dílskou cestu, projel úzkou ulièkou, holé trávníky a imanovic mlýn, stulený
v olích, vynoøil se pøed ním, rychle podíval se k lesu a znova

ztrnul, Srdce se mu sevøelo v tìle jako v kletích, rázem pochopil, jaký ïábelský èin se tu dnes stal, kdy spatøil
na kováøské louce pouhý pahýl smluvního kamene a kolem
kupu lidí, kteøí odnáejí celé kusy a zahazují je do lesa.
Na nì, bylo to jediné, co mu napadlo. Trhl klisnou vztekle,
a sedla na zadek, ale hned jí povolil otìe a kùò skoèil kupøedu. Rychle, rychle, jetì rychleji, ne se rozejdou, volá
jakýsi temný hlas na Krále, i pøed oèima se mu tmí, to u jede
po Johánesovic cestì pøes Moèek na Br  teï pøeskoèil
mlýnský potok a vjel na kováøskou louku.
Co se to opovaujete? rozkøikuje se s vysoka, s konì dolù.
Slavíme svoje voraèky. Kamení oøeme, kdy nemáme pole.
Kdo vám to dovolil?
Kováø. Kámen je jeho. Snad nejedete na nás? Hrozná jistota, pøíerná skuteènost zmrazila rázem rozzuøeného sedláka. V okamiku pochopil, e kámen je navdy ztracen.
Ovem! Ovem! usmál se divoce, na svém si, pravda,
mùe dìlat kadý, co chce.
To si také myslíme! vítìznì, posmìnì odpovídali mu
od kamene. Kdyby ho pìstmi bili; nebolelo, neranilo by to tak
Krále jako ten vítìzný, hrdý jásot. Cítí, jak krev mu stoupá
do hlavy a levice sama zatíná se v pìst. Nevìda ani o tom,
vztyèil se ve tømenech, zahrozil divoce tou pìstí a vykøikl jako
lev: Jakoe se Král jmenuju, tuto vám neodpustím. Otoèil
konì a jel rovnou pøes vecko zadem k svému gruntu.
Pustý smích ho vyprovázel.
Ale jezdec neslyel. Jel s hlavou svìenou, jako se jezdí
ze ztracené, hloupì prohrané bitvy...
Slunce v té chvíli schovalo se za Haltrav a èerný stín prostøel se dlouze pøes celé Klenèí.

