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Vydejte se s námi na další cestu..... Cestu začínající dobouhradištní a končící v našem věku.
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Zajímá vás jak hrad Házmburk vypadal dříve? Kdo jej vystavěl a kdo v
něm žil? A jak vlastně vypadal? Neváhejte a projděte si stránky, kde se
vše dozvíte.
A navíc, máte po ruce internet? No tak se připojte na stránku
www.libochovice.net a prohlédněte si stránky o historii regionu, kde
nelaznete ještě více obrázků, fotografíí, náčrtů, map a i videa.
A vězte, že k těmto publikacím a stránkám ještě existuje i CDROM
"Historie města Libochovice a okolí", které si můžete i nadále objednat u
autora. Kontakt naleznete v tiráži či na internetových stránkách.
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Kdy vlastně vznikl hrad Házmburk? Využití vrcholu kopce Klapý začalo již před velice dávnými časy
(viz.Pravěk libochovicka). Vraťme se tedy do doby starohradištní, kdy v osmém století vznikají nové osady i
nová hradiště. Začínají vznikat nová šlechtická sídla.
"Roku 747 jistý urozený Košál, manžel Běly, dcery Bivoje a Kaši, sestry Libušiny, hrad Košťálov jmenovaný
vystavěl." Píše Hájek ve své Kronyce České. Dnes dobře víme, že je tato kronika snůškou pověstí a výmyslů
autora, ale pořád se krásně čte a tak není důvod ji zde neuvádět.
" Roku 754 dva bratří urození Kalboj a Veleslav z rodiny Košalovské pocházející hrad Hasenburg, dříve Klopey
řečený vystavěli." Je zvláštní, že Hájek opomíjí původ vzniku názvu hradu  Klep. Pouze uvádí, že se hrad nyní
jmenuje Házmburk, dříve Klopey.
Další neméně důležitou kronikou, ze které můžeme číst o hradu Házmburku je První česky psaná kronika
takzvaného Dalimila, kde se k roku 874, tedy v době středohradištní za vlády knížete Svatopluka píše:

KKAAPPIITTOOLLAA XXXXIIII..
OO HHOOSSTTIIVVÍÍTTOOVVII AA DDĚĚPPOOLLTTOOVVII

Neklan měl dva syny. Z nich
starší zval se Hostivítem.
Mladší Děpolt potom byl ten,
který dostal zličskou zem,
tu, co v časech pozdějších
nazvali jsme Kouřimskem.
A když jednou po letech
Neklan naposledy vzdech,
rozloučil se se světem,
Hostivít byl knížetem.
Tehdy z rodu Vlastislava
člověk jménem Leva vstává,
shromažďuje zbrojný lid,
Lucko zpět chce vydobýt.
Hrad na hoře buduje si,
jenž Pražany velmi děsí.
Hostivít chtěl skončit s hradem,
obležence zmořit hladem.
Levovi se ale zdálo,
že je Praženínů málo.
Vyšel s vojskem ze srubu,
netušil, že záhubu
připravuje svému šiku.

Lučané v zlém okamžiku
řítili se na hrad zpátky.
Tam však manželky a matky
postávaly u brliny,
klepaly si na své klíny
s křikem: " Jenom pojďte blíž,
tady máte dobrou skrýš !"
Zahanbení, zrudlí v líci,
vrátili se pod hrad bijci,
Praženíny ve chvíli
do jednoho pobili.
Ó moudré a ctnostné paní,
odkud berete svůj vtip ?
Před hanou i smrtí chrání
vaše muže bez pochyb.
Kdysi médské ženy Kýra
tak jako vy zahanbily.
Víte o tom  nebo víra
stejná přivedla vás k cíli ?
Pro to poklepání žen
hradu říkalo se Klepý
a potomci žili v něm,
dokud nebyl založen
nový hradec velkolepý.
Vlastislavův rod pak snáz
pozná jistě každý z vás
podle zlaté puklice,

kterou od tehdejší doby
fijoletným křídlem zdobí
dvě mohutné orlice

Bivoj nese kance na Libušín
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Tolik kronikář, který svoji kroniku psal někdy okolo roku 1310, tedy psal to co se tehdy vyprávělo či co opsal
z jiných knih.
Po dobití Klapského hradiště jej pravděpodobně Litoměřicové obnovili (to je nejen naše domněnka) a Hájek
píše k roku 880 že:
"Sukoslav Bílinský, vyhledav místo jedno, dosti nepřáteluom nepřístupné, kázal sobě na něm hrad pevný
postaviti a dvénásobními obrubami dal jej ohraditi. A dal jemu jméno Sukoslav. Téhož roku syn jeho najstarší,
jménem Miléš, s povolením otce svého dal sobě také pod horami na jednom přívrší na tu stranu k knížetství
Hostivítovu hrad tvrdý a jako nedobytý udělati. Otec jeho, když jej spatřil, velmi se tomu hradu divil. I kázal jej
Miléš velmi mocně ohraditi netoliko dřívím, ale i kamením velmi tvrdým, a svým všem, aby Miléšuov hrad
jmenován byl, přikázal. A když byl dobře opatřen a obilím našpižován, Sukoslav a Miléš Hospozín veliké škody
okolo Klapého hradu a Hospozína činili, lidi jímajíce na Sukoslav a Miléšov je vodili a tam je trápili a
šacovali."
Vraťme se však k realističtějším výkladům vzniku hradu Klep. Na Libochovicku se podle pověstí, týkaly
kultury dvou kmenů, Lučanů a Litoměřiců. Lucký kníže Vlastislav nechal vybudovat pravděpodobně na
troskách bývalého keltského oppida hradiště nazvané podle jeho jména Vlastislav. Další lucké hradiště bylo
položeno u Levous. Litoměřici měli podle pověsti obnovit obranné hradiště na vrchu Klapý. Dalimil však
uvádí toto hradiště jako lucké, postavené mnohem později po smrti Vlastislavově jistým Lévou.
Za knížete Boleslava I. (938  967) byl pokořen lucký kníže Vlastislav, jeho hradiště byly pobořeny a vypáleny.
Tento osud pravděpodobně stihl také hradiště Klep u Libochovic, …..
Ale co když to bylo trošku jinak…..
V saské kronice Widukindově napsané v letech 967 – 968 se uvádí boj Českého knížete Boleslava proti jinému
Českému kmenovému knížeti, který je nazýván „podkrálíček”, rok po smrti svatého Václava, tedy v roce 936.
Levouské hradiště mělo v 10.století dominantní postavení na Libochovicku. Lučané využili i vesnici jako
opěrný bod při svém nastávajícím boji proti knížeti Boleslavovi..
Text v kronice: (upraveno)
„... a Bolizlav zavraždil svého bratra, muže křesťanského, a jak se vypráví, nejoddanějšího službě boží; a
obávaje se sousedního knížátka, poněvadž prý poslouchal rozkazu Sasů, vypověděl mu válku. Ten poslal do
Saska žádost o pomoc. A je mu pak poslán Asik s legií Merseburskou a silným oddílem Hasgovským a přidáno
mu je i vojsko Durynků….."
Když se Boleslavovi doneslo, že proti němu táhnou dvě vojska, takticky své vojsko rozdělil a táhl proti oběma.
Asik s legií Merseburskou a s Hasgovským oddílem porazil část Boleslavova vojska, s nímž se setkal a poté se
vítězně vrátil do svého ležení. Nečekal však, že vojsko Durinků při prvním střetu zaváhá a otočí se na útěk.
Jeho vojsko se věnovalo rabování. Boleslav toho využil a znovu sešikoval svá vojska a Asikovi šiky rozmetal.
Potom se otočil proti odbojnému knížeti a jeho sídlo zničil tak, že již nikdy nebylo postaveno.
Nepřátelská vojska Sasů tehdy táhla po obchodní stezce vedoucí severním Krušnohořím, takže hlavní bitva se
udála pravděpodobně někde na Bílinsku. Vítězům stála cestou zpět v cestě Vlastislav. Kosmova slavná bitva u
Turska tedy může být pouze fantazií spisovatele.
Levouské hradiště bylo pravděpodobně smeteno českým vojskem na jeho vítězné výpravě do Lucka. Stejný
konec asi stihlo i hradiště na vrchu Klep.
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Zde nastala stagnace, celé jedno století leželo hradiště na vrcholu Klepu v rozvalinách.
F.Palacký v Dějinách národu českého uvádí, že:
„ když roku 1085 navštívil nestor naší historie Kosmas temeno Klepu, nalezl z hradu jen rozvaliny.“
Název hradu  Klep  by podle kronikáře měla být hanlivá urážka, ale Arnošt Kaubek k tomu všemu dodává :
"Posměch tento měl příčinou býti pojmenování hradu Klepy způsobem tak šeredným, jak pravdě nepodobným,
že zde ani opětován býti nemůže. Dle Balbína a Jungmanna ale znamená slovo: Klepy (v počtu množném)
svislé vysoké hory neb skaliny (herabhangender Felsen.) Domníváme se tehdy, že udání toto k vysvětlení
původu jména hradu zúplna dostačuje, neb hrad tento skutečně na takové podivuhodné čedičové hoře stojí,
která jakožto počátek a přední voj středohoří považovati se může."
Pan K.Křenek navíc dodává, že: „…..mnozí odvozují původní jméno Klep od litevského " Clepyn aqua",
znamenajícího  pramen vody . ……“. Ať to již tak bylo či nebylo, jisté však je, že již v dobách dávných byl
vrch Klep využíván pro svoji strategickou polohu jako sídlo lidí, kteří obývali tento kout Čech.

Nejstarší písemné zmínky o hradu a vesnici Klepy
pocházejí z roku 1197 v závěti blahoslaveného Hroznaty,
zakladatele praemonstratského kláštera v Teplé. Závěť
byla napsána ještě za světského života Hroznatova před
tím, než Hroznata odjel na křižáckou výpravu do
Palestiny
Tato výprava do Palestiny nebyla Hroznatovou první
cestou neboť Rukopis Vincenciův kap.11 o ní uvádí :
„Léta od vtělení Páně 1152 hrabě Hroznata, syn hraběte
Heřmana, muž dobrého a svatého života, odebral se do
Jerusalema a poctivě tam donesl na žádost moravského
biskupa pana Jana (Zdíka) velmi drahocennou kasuli a
mnoho darů patriarchovi a jiným svatým otcům,
arcibiskupům, biskupům, jež jim při smrti odkázal
moravský biskup pan Jindřich, a věrně splniv slib, který
učinil Bohu, šťastně se vrátil téhož roku domů.“
F.Palacký v Dějinách národu českého uvádí, že:
„… Hroznata, znamenitý šlechtic český, když r. 1197
chystal se na putování do Jeruzaléma, jsa bezdětek,
založil v Teplé klášter mužský: po svém návratu stal
se mnichem také sám, proboštoval v Teplé 1215 a
1216, …..“.

Ukázka z letopisu Vincenciova

VVýývvoojj ddoo kkoonnccee rrookkuu 11220000
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Tolik o Hroznatovi. Pro Libochovicko a hrad Klep měl
však zásadní význam majetek rodu erbu Ostrve. Rod
se stal významným ve spojitosti s funkcí žitavských
purkrabí v 1. polovině 13.století Odtud pak vzešlý rod
Lichtenburků získal statky se stříbrnými doly na
Německobrodsku. To, že vlastní původ mají rody erbu
ostrve (páni z Lipé, Dubé, Lichtenburka) právě v této
oblasti je pravděpodobně hypotéza. Lichtenburkové
byli jediní, kteří z rodů erbu ostrve měli majetek na
Libochovicku. Centrum panství měli však jinde. Byl to
jeden z nejvýznamnějších a nejbohatších rodů v
Čechách.
To, že tento rod držel statky i na Libochovicku svědčí
listina vydaná 7.března roku 1237 Václavem I., o
potvrzení prodeje části vesnice Klepy Smilem (z
Lichtenburka) klášteru Teplskému.
Tehdy přešla celá vesnice pod Teplský klášter. O hradu
Klep a okolních vesnicích nebyla v listinách ani
zmínka. Smil z Lichtenburka si je pravděpodobně
ponechal.

Další listinou daruje ten samý král Václav I. o měsíc
později totiž dne 12. dubna 1237 Teplskému klášteru
kladské dědiny, což znamená jako: dědičným nájmem
zadané, v té samé vesnici.
Předpokládáme, že Hroznata daroval klášteru jen díl
vesnice, který mu patřil, že pak mimo toho se tu ještě
jiné cizí díly nalézali, z kterých jeden později opat
Bernard od jistého Smila koupil, a že pak ještě dále ve
jmenované vesnici leželi kladské dědiny, které buď
králi již patřili nebo on je teprve koupil a o měsíc
později klášteru postoupil. Je jisté, že Smil nebo jeho
potomci opět nějakým způsobem majetek vesnice
Klepy dostali.

Závěť blahoslaveného Hroznaty z roku 1197
„Vznešený vladyka (comes) a přítel náš Hroznata, následuje
spasitelného příkladu rytířův svatého kříže, odevzdal s Boží
pomoci závět (kšaft) svůj k živému potvrzení.
Předně maje péči o spasení duše, Teplou se všemi přivtělenými
vsemi a se vším jich příslušenstvím, s clem, jak z trhu tak z
brány, to jest z východu země, Bohu a klášteru, jejž onen
Hroznata založil, věčným právem k držení odevzdává, nechť by
měl děti aneb bez děti světlo tohoto světa opustil. Také vsi
Trnovou (Thirnov) a Unčice (Unchice) a Krukanice na tří leta
tomuto klášteru k držení postoupil. Kdyby však ze zámořských
končin více se nevrátil, nadřečené vsi (vesnice) s následujícími
jinými vsemi: Jezvým (Geswi), Ovencem a Buškovicemi
(Buschowice) se vším příslušenstvím a ves, která se zove
Klepy, tomutéž klášteru na vždy odkázal.
Kdyby syna měl, ustanovuje ho za dědiče všech statků svých,
mimo Teplou a to, co jsme nahoře pravili, že k ní příslušeti má,
také mimo popluží té země, kterou v Ovenci k užitku bratří
(rozuměj klášterních) zvlášť oddělil. Též všechen živý dobytek,
totiž koně, voly a ovce a všecko jiné tomutéž klášteru dal. Také
služebníky, co jich má, jestli ho nějaký syn nepřečká .  Dále
my těšíce se z jeho oběti, zemi, která jest mezi Žandovem a
Českým lesem (silvam Boemiae) k tomu místu jsme připojili.
Také berní na penězích, jaká se po České zemi vybírává, pro
spasení duše naší, potomkův a nástupcův naších nadřečeným
bratřím ze všech lidí jejich na vždy jsme (co vévoda) prominuli.
Aby však toto vše i v budoucnosti pevně zachováváno bylo,
vyhotovila se listina tato, potvrdila se důstojenstvím ctihodného
kardinála Petra, který přítomen byl, jeho i naší pečeti a
postavila se i jmena po řadě těch, kteří přítomni byli:
Jindřich, kníže a biskup Čechův,
Engelbert, biskup Moravský,
Petr, kardinal a apoštolské stolice legát,
Florian, probošt a kancléř,
Zdislav, děkan atd.
(časopis „Památky archaeologické a místopisné od roku 1854"
díl I. sešit I. str. 26.)

Listina vydaná 7.března roku 1237 Václavem I., o potvrzení
prodeje části vesnice Klepy Smilem (z Lichtenburka) klášteru
Teplskému.
(Regestis Caroli J. Erben na stránce 423 č. 907)
Václav (I.) král klášteru Teplskému potvrzuje vesnici Klepy.
Svolili jsme, že milý urozený náš Smil (z Lichtenburka)
velebnému pánovi Bernardovi opatovi Teplskému díl vesnice
jmenem Klepy spravedlivým způsobem nadřečenému urozenému
Smilovi patřící, za 200 hřiven stříbra prodal, kteroužto sumu on
(opat) jemu (Smilovi) v přítomnosti naší odevzdal až na 75
hřiven, které on (Smil) na oltáři sv. P. Marie v Teplé obětoval,
přijímaje tam bratrství. (Následují podpisy svědků).
Testes : Dominus Renerius, abbas de Kladerub.
Dominus abbas B. de Porta Apostolorum.
Dominus Eppo summus praepositus Pragensis ecclesiae.
Dominus Albertus judex curiae.
Dominus Pricezlaus, Borutha, Dominus Bladota.
Dominus Nostup, castellanus de Prinberch.
Dominus Rudolfus, Dominus Borso filius summi camerarii.
Dominus Zuoisse et frater ejus Dulemil. Sullezlaus filius
Sullezlai.
Henricus de Suencove, frater ejus Vilce et tertius frater ejus
Wecemil et ceteri quam plures.
Což se stalo roku od Božího vtělení 1237. Dáno u Prahy rukou
notáře Vilíma 7. Března.
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Touto listinou daruje král Václav I. dne 12. dubna 1237
Teplskému klášteru kladské dědiny, což znamená jako:
dědičným nájmem zadané, v obci Klepy.

"Václav král kostelu Teplskému dává dědiny, kteréž se obyčejně
kladské jmenují a kteréž ve vsi Klepíně máme s jich
příslušnostmi. Ačkoliv totiž nadřečené dědiny nepatrné jsou a jak
jsme se z přednešení víry hodných dozvěděli, o něco málo
devadesát jiter přesahují, nadřečený však kostel z příčiny těchto
dědin předce prý nesčíselné urážky přetrpěl. My tehdy nechtíce,
aby tento kostel trnem takového způsobu budoucně trýzněn byl,
nýbrž aby raději míru a pokoje užíval, se o něj v nadřečené
milosti postarati uzavřeli, jemu přítomnou výsadu o tom
vydávajíce.

Následují svědkové  mimo jiné :
Petr z Chodoulic,
Petřík a Jurata z Vojnic (nyní Vunic),
Sulislav z Velkaně,
Chřen z Křesína,
Radoslav z Dlaškovic,
Přibyslav z Loukohořan (Loukořan),
Zpita ze Sedlce s dvěma syny,
Drašek z Lovosic, správce p. Jindřicha neb Hynka, syna p. Smila.
A další…..

Dáno roku 1237 v Postoloprtech v kapitole kláštera (tamního
Benediktinského) na květnou neděli dne 12. dubna království
našeho roku 9.

Vesnice Klepy byla v majetku kláštera Teplského
ještě roku 1272.
A.Kaubek píše :
„………..Na naší snažnou žádost ráčil nám nynější
veledůstojný p. opat Teplský P. Maxmilián Liebsch
veleváženým dopisem z dne 25. září 1870 sděliti, že
navzdor nejpilnějšímu pátrání v tamním archivu a v
tamních análech ani listina, ani jiná zpráva
vynalezena býti nemohla, z které by s nějakou
jistotou způsob, jakým vesnice Klepy druhdy klášteru
Teplskému náleživší na jiného držitele byla přešla,
vysvítal……….“.
Nyní se trochu podrobněji podíváme na osobu
Smila, uváděného v obou listinách. Podrobným
prozkoumáním listin a porovnáním se studiemi
F.Palackého je jisté, že se jedná o Smila z
Lichtenburka.
V publikaci LIBOCHOVICE z roku 1937 se píše:
„……. Roku 1237 postal Ronovec Smil na starých
rozvalinách hrad nový z pískovce.….."
Dle uvedených souvislostí je zřejmé, že Smil z
Lichtenburka sice prodal část vesnice Klepy klášteru
Teplskému, ale ponechal si vrch Klep a na něm snad
již postavený či jak uvádí p.Křenek v roce 1237
vybudovaný hrad či spíše tvrz KLEP.
Smil z Lichtenburka měl čtyři syny: Remunda 1278
 1313, Ulrica (Ulmana) 1278  1313, Smila 1278 
1281 a Hynka (někdy Heinmana či Henricha
zvaného) 1256  1293 ?. Poslední jmenovaný Hynek
je uveden na první listině o prodeji obce Klapého
jako laický svědek na prvním místě  D. Heinricus
filius Zmilonis.
Hynek z Lichtenburka měl první manželku
Domaslavu ze Strakonic a druhou, která jej dlouho
přežila, Mechtildis (Matylda). S touto zanechal čtyři
syny, totiž Hynka, Václava na Žlebu, Smila a Čeňka
na Šumburku (Sommerburgu.)
Václav ze Žlebu měl se svojí manželkou Anežkou
syna Hynka ze Žlebu, dalšího vlastníka hradu Klep a
okolí.

Ve Státním ústředním archivu v Praze se nachází
nedatovaná žádost purkmistra, konšelů i vší obce
města Libochovic k císaři Rudolfu II. o potvrzení
privilegií, v níž je zmínka o listině, ve které v roce
1292 Heiman z Lichtenburka udělil Libochovickým
dědiny pod určitým platem a dovolil jim užívat i
magdeburské právo.
Tím je potvrzeno vlastnictví Klepského panství rodem
z Lichtenburka na konci 13.století.
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Hynek ze Žlebu v roce 1300 získáním okolních obcí odkoupením od klášterů vytvořil základ Klepského
panství.
A jak asi vypadal hrad, či spíše tvrz postavená Lichtenburky? Dr.Menclová ve své knize Hrady a zámky píše:
„Jak vypadala tato "tvrz", vyplyne z rozboru zřícenin vnitřního hradu. Rozhodně k ní patřila celá spodní část
čtverhranné věže, tyčící se na nejvyšším místě homole, která se od ostatních pater, postavených z pískovcových
kvádrů někdy v prvé polovině 15. stol., odlišuje už zvenčí tím, že je vyzděna z lomového zdiva. Věž, měřící ve
straně 8,3/7 m při tloušťce zdi pouhé 2 m, byla patrně obytná, krytá v zachovaném přízemí a 1. patře
trámovými stropy. Stavbu datuje přibližně do prvého desítiletí 14. stol. úzké okénko v jižní zdi, vyříznuté z
jediné kamenné desky, a hrotitý portálek ve vpadlině pro padací most na severní straně. Současně s věží byla
postavena také vysoká a 2,30 m široká hradební zeď, která uzavírala celé prostranství kolem věže ve formě
téměř pravidelného obdélníka s charakteristicky zaoblenými rohy. Na východní vstupní straně přiléhala k
obalové zdi obytná budova, z níž však zůstaly jen zbytky základových zdí...“.

rekonstrukce hradu Klep ve 13 století  J.Růzha

Někdy po roce 1310 nastává první větší zlom v
dějinách Klapého (Házmburka). Listina krále Jana
Lucemburského z roku 1335, bude uvedena
později, se zmiňuje o tom, že :
„Jan z Boží milosti Český král a Lucemburský
hrabě Chceme, aby k vědomosti všech obsahem
přítomného listu veřejně došlo: že jsme prodali a
titulem prodeje odevzdali dobrovolně a s
rozmyslem hrad Klepy a ves Klepy pod tímto
hradem ležící se zbožím a vesnicemi:
Lubichovicemi, tvrzi a městečkem, Radověsicemi,
Lhotou a Poplzemi, se svými poplužími, s dědinami
ornými i neornými, s porostlinami, lukami,
pastvíštěmi, honitbami,

VVýývvoojj ddoo kkoonnccee rrookkuu 11333355

čížbami, rybníky, rybolovy, vodami, řekami neb vodotočinami, mlýny na obou stranách řeky řečené Ohře tam
tekoucí ležícími, se sady, poplatky, příjmy, požitky, důchody a činžemi, poctivosti, panstvím, s právy podacími
(patronátními) kostelů, svobodami a příslušenstvími všemi, v jakýchkoliv věcech a užíváních pozůstávají,
která nyní tam jsou neb budoucně povstati mohou, s kterými věrnému našemu Hynkovi ze Žlebu, od kterého
tato zboží jsme koupili,…….”
Původní listina o koupi Klepského panství králem Janem Lucemburským od Hynka ze Žlebu se nedochovala,
tudíž datum tohoto obchodu můžeme položit někdy mezi roky 1310, to je nástupem Jana na Český trůn a
rokem 1335, to je prodejem dalšímu majiteli. Mnoho historiků se shoduje na verzi let 1310 – 1314.
Všimněte si velmi dobře textu předešlé listiny.V ní Jan Lucemburský píše ".....,že jsme prodali a titulem
prodeje odevzdali dobrovolně a s rozmyslem hrad Klepy a ves Klepy pod tímto hradem ležící se zbožím a
vesnicemi ..........popis zboží ........s kterými věrnému našemu Hynkovi ze Žlebu, od kterého tato zboží jsme
koupili,…….”.
Vždy a všude se usuzuje, že původní hrad Klep byl postaven Lichtenburky, kteří vlastnili část zdejšího
panství, ale ....... porovnejme vzhled hradu Házmburk se vzhledem jiných Přemyslovských hradů a dojdeme k
téměř překvapivému zjištění, že je zde veliká podobnost s hradem Bezděz, Osek a jiných. Text v listině se dá
vyložit také dvojsmyslně.. Do dnešní řeči asi takto:
Jan Lucemburský prodal svůj majetek hrad Klep a ves Klepy a zboží a vesnice, které kdysi koupil od Hynka
ze Žlebu.
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Je tedy zcela možné, že Lichtenburkové se sice podíleli na stavbě hradu Klep, ale na králův rozkaz a za jeho
peníze. Po té jim byl dán k užívání jako léno či zde byli správci. Král posléze vykoupil državy Lichtenburků
na zdejším panství a následně vše prodal Zbyňkovi Zajíci ze Žebráka.

Plána Házmburku (tmavě je označené zachovalé zdivo)

Pro vývoj hradu byl však mezníkem rok 1335, kdy
král Jan Lucemburský, sháněje peníze na válečné
výpravy, či možná částečně spláceje svůj dluh,
prodává Klepské panství panu Zbyňkovi Zajíci z
Valdeka a ze Žebráka, příteli svého syna Karla IV.
Listina z doby Jana Lucemburského je datována na
sv. Štěpána, tedy 26. 12. 1336. V kanceláři českých
králů bylo tehdy obvyklé počítání nového roku od
Božího hodu vánočního, 25. 12., je správnější
zařadit tuto listinu k roku 1335.
Zbyněk Zajíc z Valdeka a ze Žebráka nechal
přestavět hrad Klep v mohutné panské sídlo a
učinil je svým sídelním hradem, který nazval
Hasenburg, on sám a jeho potomci se začali
nazývat z Hasenburga.

VVýývvoojj ddoo kkoonnccee rrookkuu 11335500
V prvopočátcích Hasenburského panství byly
zahrnuty Libochovice s tvrzí, jako hospodářské
centrum a vesnice Klapý, Radovesice, Lhota a
Poplze.
Dr.Menclová ve své knize Hrady a zámky popisuje
tuto přestavbu takto :
„Zbyněk z Valdeka koupí hradu Klep získal stavbu
pro nový typ hradu na počátku 14. stol. neobyčejně
pokročilou a pro další vývoj velmi podnětnou. Malý
hrádek ovšem nestačil potřebám náročného
velmože, a byl proto vzápětí přestavěn a rozšířen.
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V druhé stavební periodě po r.1335 bylo toto jádro
obklopeno asi 2,5 m širokým parkánem, uzavřeným
nižší a slabší zdí, opřenou na severozápadě o vysoké
osmiboké sloupce čediče, které tu tvořily dostatečnou
záštitu. Od východní, nižší plochy hřebene byla tato
část hradu oddělena hlubokým příčným příkopem,
který patrně zůstal ze staršího opevnění. Zbytek
hřebene byl k horní části přihrazen dlouhou a velmi
úzkou smyčkou hradební zdi a zesílen ve východním
cípu 25 m vysokou okrouhlou věží. Věž měla v
průměru 9 m při tloušťce zdi pouhých 2 m, a protože
byla postavena z místního temného čediče, říkalo se jí
Černá na rozdíl od horní věže Bílé, vyzděné ze
světlého pískovce. Jejím úkolem bylo střežit příjezdní
cestu, která pod ní po severním svahu stoupala k
první, dnes už jen velmi špatně zachované vstupní
bráně pod velkým příčným příkopem horního hradu.
Brána, podle starých pohledů věžová a k horní části
hradu připojená příčnou zdí, vedla do úzkého
koridoru, chráněného z levé strany hradební zdí s
cimbuřím a z druhé strany zaříznutého do stráně.
Koridor nedaleko okrouhlé věže končil druhou
branou, prolomenou ve velmi silné příčné zdi, nad níž
býval v patře krytý ochoz. Při vstupu do předhradí
byla po levé straně nejdřív studna či cisterna a hned
za ní zmíněná okrouhlá věž, přístupná jedině vysoko
prolomeným obdélným portálkem od západu
spojeným podle zachované pravoúhlé vpadliny
padacím můstkem s nějakou blízko věže stojící a dnes
už beze stop zmizelou budovou. Věž ukončoval nahoře
ochoz, založený na šířce zdi a rozšířený kamennými
konzolami, který byl přístupný hrotitým portálkem z
posledního ustupujícího patra. Od druhé brány prošla
cesta úzkou uličkou mezi věží a budovou s ní
spojenou padacím můstkem a podél jižní hradební
zdi. Míjela po pravé straně postavené hospodářské
budovy (dnes až na nepatrné zbytky zbořené), až k
příčnému příkopu, oddělujícímu vnitřní hrad od
předhradí. Zde vstoupila po padacím můstku nejdříve
do parkánu a pak do nádvoří horního hradu,
obklopeného mohutnou a vysokou obalovou zdí s
ochozem, uzavřeným navenek cimbuřím, dosud na
jihozápadní straně dobře zachovaným. Nádvoří bylo
celé zastavěné až na malá prostranství kolem
cisterny, pečlivě z kvádrů vyzděné.

Jan Lucemburský prodává Klepské panství panu Zbyňkovi
Zajíci z Valdeka a ze Žebráka, příteli svého syna Karla IV.

(Sbírka listin k I. dílu “Kaiser Karl der IV. König von Böhmen”,
Pelcl Praha 1780, str. 71)
„Jan z Boží milosti Český král a Lucemburský hrabě Chceme,
aby k wědomosti wšech obsahem přítomného listu weřejně došlo:
že jsme prodali a titulem prodeje odewzdali dobrowolně a s
rozmyslem hrad Klepy a wes Klepy pod tímto hradem ležící se
zbožím a wesnicemi: Lubichowicemi, twrzi a městečkem,
Radowěsicemi, Lhotou a Poplzemi, se swými poplužími, s
dědinami ornými i neornými, s porostlinami, lukami, pastwíštěmi,
honitbami, čížbami, rybníky, rybolowy, wodami, řekami neb
wodotočinami, mlýny na obou stranách řeky řečené Ohře tam
tekoucí ležícími, se sady, poplatky, příjmy, požitky, důchody a
činžemi, poctiwosti, panstwím, s práwy podacími (patronátními)
kostelů, swobodami a příslušenstwími wšemi, v jakýchkoliv
wěcech a užíwáních pozůstáwají, která nyní tam jsou neb
budoucně powstati mohou, s kterými wěrnému našemu Hynkowi
ze Žlebu, od kterého tato zboží jsme koupili, následowně také
nám patřila a patřiti mohla, s plným práwem wěrnému našemu
Sbinkowi Zajícowi z Waldeka, pánowi na Žebráce, za dwa tisíce
tři sta kop grošů pražské mince, kterými w celosti jsme zaplaceni,
k jeho a dědičů jeho práwem dědičným držení, užíwání a
majetnosti, neb také w celosti neb w díle odprodání, wyměnění,
zadání a též sprawowání dle jeho a jeho dědičů swobodné wůle
libosti, přislibujíce dobrou wěrou, řečený hrad Klepy s wýše
jmenowaným zbožím proti komukoliw napadajícímu neb
napadnouti obmýšlejícímu podle králowstwí Českého práw a
obyčeje w celosti neb w kterémkoliw díle wyprostiti, slibujíce též
za mís a naše dědičowé, České králowé, jej Sbinka a jeho
dědičowé proti wšemu násilí podporowati a chrániti rukou
králowskou proti wšem, kteří by jemu neb dědičům jeho w
pokojném držení zboží nadřečených hleděli práwem neb skutkem
jakkoliw překážeti, tak aby on Zbinko se swými dědičemi zboží
nadřečená wšecka a jednotliwá wždy mohl pokojně držeti
odříkajíce se wýslowně za nás a dědičowé naše we wšech těchto
wěcech wší žaloby a námitky podwodu, newypočtěných peněz,
nezaplacení, neodwážení, newybrání stříbra a každé jiné námitky
práwa, obyčeje neb skutku a jiných jakýchkoliw, které wšecky a
jednotliwé aby žádné platnosti, také z cela žádného oučinku neb
wáhy nebyly, chceme a ustanowujeme. Dle následku a swědomí
tohoto listu.

Dáno w Praze we swátek swatého Štěpána roku 1336."



Pohled na Bílou věž od první brány
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Rekonstrukce hradu Házmburk v době jeho největší slávy  J.Růzha

Pohled na Černou věž a prostřední nádvoří

K jižní i severní části ohradní zdi přiléhaly obytné budovy, mezi nimiž zbyla jen úzká ulička. Z ní se chodilo
hrotitým portálkem do sklepů v jižním křídle, dodatečně zaklenutých valenou klenbou. Plochostropé patro,
rozdělené ve dvě místnosti, se obracelo do uličky pozdně gotickým sedlovým portálkem. Odtud a ze štítových
zdí bylo také osvětlené, protože v obalové zdi, hlavní záštitě hradu, nebylo vůbec otvorů. Druhá menší budova
na protější straně uličky měla také v přízemí i v patře po dvou místnostech. Její východní kvádrové nároží bylo
později připojeno k Bílé věži. Obě budovy podél uličky byly v patře nad rozpěrnými oblouky spojeny přechody
nebo pavlačemi, podobně jako na Frymburku. Nejzajímavější částí hradu kromě obalové zdi je cisterna,
přiléhající k východnímu čelu jižního obytného křídla. Její horní trychtýřovitě rozšířený sběrač vody je
čtverhranný a přechází dole užším hrdlem do spodní lahvovité části.“
K základu Házmburského panství je nutné připočítat i panství Budyňské, které Zbyněk Zajíc vyměnil s králem
Janem Lucemburským za své panství Žebrácké. Výměna se stala 6.června roku 1336.
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Listina o výměně Budyňského panství za panství Žebrácké mezi králem Janem Lucemburským a Zbyňkem Zajícem z
Valdeka a Žebráka (později z Házmburka) ze dne 6.června 1336.
(Sbírka listin k I. dílu “Kaiser Karl der IV. König von Böhmen”, Pelcl Praha 1780, str. 71)
„Jan z Boží milosti Český král a Lucemburský hrabě.
Všem, kteří přítomného listu vědomost obdržejí, milost. královskou s pozdravením.
Známo budiž Vaší Lásce všeobecnosti, že jsme dobrovolně, nikoliv svedení ani obcházení zlým podvodem neb lsti, také po
předcházejícím zralém rozjímání a poradě s věrnými našími milými, ctihodným Janem pražským biskupem, knížetem naším, s
Petrem z Rosenberka komořím, s Jindřichem z Lípy, maršálkem království Českého, s Hynkem Berkou z Dubé purkrabím Pražským
a Oldřichem Pluhem sudím co raddami: hrad náš Budyni s městečkem Budyni a se čtyrmi poplužími poli, vinicemi a vesnicemi:
Žabovřesky, Břežany, Pisty, Vrbici a Rudníčkem k řečenému hradu Budyni patřícími, se vším jiným zbožím a držebnostmi všemi a
jednotlivými, které od starodávna k tomuto hradu a městečku Budyni pak k vesnicem již jmenovaným patřily a jakýmkoliv titulem
patřiti mohly, pak také se všemi jich právy, poctivosti, právomoci, užitky, příslušnostmi a svobodami jakýmikoliv, v jakýchkoliv .
věcech by pozůstávaly a sice: s dědinami ornými i neornými, vrchy, rovinami, pustinami, oudolími, lesy, porostlinami, lukami,
pastvíštěmi, vodami neb vodotočinami, rybníky, rybolovy, mlýny vodám neb větrům vysazenými, honitbami, čížbami, pak s many
lenními, dědičnými nájemníky a k hrudě patřícími a jinými všemi, jakéhokoliv stavu jsou, na tomto zboží bydlícími s jměním,
stálými činžemi, požitky a příjmy, pak s právy podacími (patronátními) kostelů a jinými užitky i jakýmikoliv nápady, ježto nyní tam
jsou neb v budoucnosti povstanou, i také se vším panstvím a vládou ouplnou hradu, městečka a zboží všeho předřečeného, jak nám
patřily a jakýmkoliv způsobem patřiti mohly a jak my je až dosaváde drželi, s věrným naším milým Zbynkem Zajícem z Valdeka,
pánem na Žebráce, za hrad jeho Žebrák a městečko Žebrák jmenované s vesnicemi k tomuto hradu Žebráku patřícími, totiž: Hředle,
Lhota, Chodun, Tlustic, Vylečic, Zabdiště a Habařsce, pak s dílem vesnice Praskoles a dílem vesnice Sedlec, což jemu Zbynkovi v
těchto dvou vesnicích a v každé jednotlivé z nich patřilo a patřiti mohlo jakýmkoliv způsobem a také se všemi jich právy,
příslušnostmi a svobodami jakýmikoliv a v jakýchkoliv věcech pozůstávají, totiž : s rolemi ornými i neornými, vrchy, rovinami,
oudolími, lesy, porostlinami, lukami, pastvíštěmi, vodami a vodotočinami, rybníky, rybolovy, mlýny, honitbami, čížbami, pak s
člověky many lenními, dědičnými nájemníky a k hrudě patřícími a jinými jakýmikoliv, jakéhokoliv stavu jsou, na výše řečeném
zboží bydlícími i s jměním, stálými činžemi, požitky, příjmy, s právem podacím kostelů, poctivosti, užitky, nápady a jinými
jednotlivými důchody, ježto pro teď tam jsou a. povstanou v budoucnosti, pak také s celým panstvím hradu a všeho zboží již
řečeného, tak jako on Zbynko je až dosaváde držela měl, řádně, rozmyslně, pravým a spravedlivým titulem v ý m ě n y do věčného
dědictví vyměnili a jemu a jeho dědičům, spoludědičům a nástupcům nadřečený hrad Budyni se svým výše uvedeným zbožím a
příslušenstvím odevzdali a odevzdáváme k svobodnému držení, majetnosti, vládnutí, užívání neb také prodání, vyměnění, darování,
kšaftování, odkázání, rozložení, zadání a na jinou osobu přenešení jim neb jimi dle jeho a jich všestraně svobodné vůle libostí jako
zboží dědičná a věc vlastní na věčné časy v míru a pokoji.
Jakož se přečasto stává, že dle práva a obyčeje království Českého, schválených od země i od nás až dosaváde zachovaných, některá
dědičná zboží a majetnosti královské prodejem, darem neb výměnou v majetnost obyvatelů království Českého jak urozených, tak
klášterních, tak také sprostých dědičně se přenášejí a přenešena býti mohou a naproti tomu těchto obyvatelů království urozených,
klášterních a jiných poddaných naších zboží za.majetnosti královské, jak každodenně vidíme, dědičně se vyměňují a proto mnohé se
přenášejí,  slibujeme dobrou a upřimnou věrou naší za nás, prvorozeného našeho nejmilejšího Karla markrabě Moravského i ostatní
dědiče a následovníky naše, nadřečenou výměnu neb zadání co platné, příjemné, pevné a nezměnitelné nyní i věčné neodvolatelně
zachovati, výslovně se odříkajíce za nás a nadřečené dědiče naše v tom všem a jednotlivém každé žaloby, výmluvy, výminky bud
zlomyslného podvodu, nevypočtěných peněz, nezapraveného, neodváženého, nevybraného zlata neb stříbra a každé jiné námitky
práva neb činu, nic méně každého ustanovení práva církevního neb občanského, opravení, stanovy, obyčeje, výsady, prominutí,
výroku municipálního neb království Českého, též listů papežských, císařských neb jiných jakýchkoliv, pod jakýmkoliv způsobem
slov neb pronešením již dosáhnutých neb budoucně dosažitelných, kteréžto výsady, stanovy, prominutí, potvrzení, ustanovení a listy,
kdyby také takové byly, o kterých by od slova do slova zvlášť zmínka se státi měla, nyní jako potom neplatné, zmařené, prázdné a
docela žádného oučinku neb váhy aby byly a se považovaly, chceme, tak aby z nich, neb z některých z nich neb z kteréhokoliv při
soudu neb mimo soud docela žádná moc se nevážila, která by nám neb dědičům, spoludědičům a následovníkům naším proti výše
řečené výměně neb zadání našemu mohla dle práva neb skutku sama sebou neb přidatně v budoucnosti příslušeti neb z jakékoliv
příčiny neb také příležitosti jakýmkoliv způsobem svědčiti.
Na čehož všeho svědectví a platnost věčně trvající přítomný list sepsati a pečeti naší větší přitisknutím opatřiti jsme rozkázali.
Dáno a jednáno v Praze na dvoře našem královském leta Páně tisíctého, třístého, třidcátého šestého dne sv. Anežky panny."
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Větší část Házmburského panství tedy na počátku 15.století vlastnil Oldřich Zajíc a jeho matka Anna z
Libochovic. 25.srpna roku 1400 dochází k prvnímu obchodu mezi bratry Zajíci. V Archivu Českém str.473 je
uvedena část smlouvy o vyrovnání se s dědictvím po Vilémovi Zajíci:
„ ..... Zbyněk z Hasenburga, probošt Mělnický, Mikuláš, Jaroslav a Jan z Hasenburga, bratří přiznali, že
dědictví jich dědičně na Hasenburce, totižto 4 díly hradu, dvůr poplužní s dvěma poplužíma pod hradem,
Klepy i Sedlec, celé vsi, dvory kmetcí s úroky, tři vinice, jednu pod hradem, druhou v Sedlci a třetí v Kostelci,
mlýn v Dubanech s rolemi, s lukami, s lesy, s potoky, s rybníky, s řekou Ohři, s právem podávání kostela v
Klepém, se zahradami, se sady, s horami, s údolí i se vší zvoli k tomu příslušející, s plným panstvím, jakož
tudiž svrchu psaný bratří drželi a měli jsou, nic sobě tudiž nezachovávajíce, prodali Oldřichovi řečenému
Zajíci z Hasenburga,....”
Oldřich potom postupně spojuje panství opět v jeden veliký celek. Od Mikuláše z Házmburka kupuje 5.ledna
roku 1404 vesnici Radovesice a 16.října 1405 kupuje od Jana a Mikuláše Zajíců z Budyně jejich dědictví po
otci, hrad a město Budyni.

Romanitická představa vzhledu hradu z
dvacátých let minulého století

VVýývvoojj ddoo kkoonnccee rrookkuu 11441155

Jan a Mikuláš Zajícové z Házmburka prodávají panství budyňské (mimo
město) panu Oldřichovi Zajíci z Házmburka dne 16.října roku 1405.
(Desky zemské C 250 M 4.)
"Jan z Hasenburga a z Budynie maje letha wieku prawého jemu daná skrz pana
Wáczlawa krále Českého, jakž w listu Majestátu dolepsaném se zawírá, swým
a Mikuláše bratra swého mladsieho jmenem přiznal se že diedictwo swe
Budyni hrad, miesto s práwem božiem, krčmy, podsedky, przedmiesti s
úrokem, Rudnik, Wrbku, Piesty, Brzezany, Žiabowrzesky wsi, dwory
poplužnie, dwory kmetce s úrokem, s rolemi, s lukami, s lesy, s potoky, s
rybníky, s rzekú, s mlýny w Mileticzich i jinde, s winicemi, s sady i s
podáwáním kosteluow i se wší zwólí i s plným panstwím, i s puožitky k tomu
příslušejícími, které jsú nyní, nebo bát budú moci na swoch upsaných
diedictwích, jako sám po otci swém i jiným bratem miel jest, nic sobie tudíž
nezachowáwaje, prodal Oldrzichowi řečenému Zajiecowi z Hasenburgu za
5000 ff gr. a seznal, že ty penieze od nieho úplnie wzal jest a jemu
swrchupsaného diedictwie sstúpil, zprawiti má týž prodawacz toliko od
každého člowieka práwem zemským a wzláště od wien a od syrotkůw jakž
práwo zemské jest, pakliby nezprawil, tehdy pražští úředníci mají westi jeho
kupujicího na zboží, kdož má nebo jmieti bude, třetinu wiece peniez
swrchupsaných jménem pokuty a nákladuow bezewšeho pohnanie jakoby
práwem obdrziel s túto wýmluwoau: že po pieti letech od datumu zápisu
tohoto pořád zbiehlých jestližeby on Jan poziadal sobie z Desk wymazati
swrchupsané diedictwie má jemu Oldřichowi skrze komorníka opowieděli, aby
jemu z Desk wypsal, a on má jemu od takowého napomenutí w prwních
suchých dnech, potom nejprw příštích wypsali z Desk bezewšeho wyjímanie,
pakli by z Desk newypsal a komorník to u Desk a před úředníky pražskými
seznal, tehdy tento zápis a tak žiadne moci nebude jmieti, a to diedictwie při
Janowi a bratru jeho diedičné a bezewšeho odpíranie ostanů  a tak jestližeby
Mikuláš, bratr jeho přešel k letům takowým jako bude Jan od datum tohoto
zápisu w pieti letech, žiadal by sobie propustiti a wymazati z Desk wčetně
diedictwie, a jemu Oldřichowi opiet jakož skrze komorníka opowiedal, má týž
Oldřich témuž Mikulášowi z desk wypsati w suché dni od takowého
napomenutí nejprw příště bez wšeho odpíranie, pakliby newymazal z Desk a
nepropustil, tehdá tento rok opiet nebude mieti žádné moci, a ta diedictwi při
nich bratřiech diedičně zuostane, a také on Oldřich tak wymluwil jest, že
kdyby jeho Pan Buoh neráčil smrti uchowati tiech pieti let, dokudžby
propuštenie a z Desk wymazanie neučinil, činiw jim w tom milost wlastnie, že
teh trh nemá mieti žádné moci a ta diedictwie při nich bez wšelijaké překážky
mají ostati.
Stalo se w pátek dne swatého Hawla léta buožieho MCCCCW."



Historie města Libochovice a okolí, část druhá  Příloha občasníku "Zaječiny" T.O.Bílý zajíc Libochovice © 2011

Z rodu Házmburků pocházel i arcibiskup Pražský Zbyněk Zajíc z Házmburka, která byl arcibiskupem
jmenován v roce 1403, ač byl zpočátku příznivec M.J.Husa, přece jej později uvrhl do klatby. Arcibiskup
Zbyněk zemřel 28.září roku 1411.
V roce 1410 vlastnili Libochovice Oldřich, Jan, Mikuláš a Jaroslav Zajíci. V roce 1411 Jan Zajíc prodává svůj
díl Libochovic svému bratru Mikulášovi. Ten již 19.března roku 1412 prodává:
„dědictví své v Libochovicích: dva díly tvrze, celé městečko, krčmy, dvory kmetcí, dva mlýny s rybaři, s
úrokem, s rolemi, s lukami, s lesy, s řekou, se sady, se dvěma dílama práva podávání kostela tudiž, v Kostelci
dvory kmetcí, s úrokem, s rolemi, s lukami, se dvěma dílama práva podávání kostela tudiž v Kostelci a t. d.
prodal bratru Oldřichovi z Hasenburga a jeho dědičům v sobotu před neděli Judica neb 19. března 1412 za
2000 kop grošů Pražských bez jednoho sta kop…..”
V roce 1412 vlastnil tedy Oldřich Zajíc z Házmburka 3 díly tvrze a Libochovic. Mezi tím se z dalšího
Házmburka, z Viléma, stal loupeživý rytíř, který škodil širokému okolí a zejména svému bratru Oldřichovi.
Proto se na přímluvu krále Václava IV. stává v roce 1413 Vilém spoluvlastníkem Házmburského panství.
5.března roku 1414 Jaroslav z Hasenburga a z Libochovic přiznal, že : „ ... dědictví své v Libochovicích, třetí
díl tvrzi s třetím dílem práva podacího kostela tudiž, s těmi pokojmi, kteří k tomu třetímu dílu příslušejí, tak
jakž jest jemu v díle s bratřími výměnou dostalo se, v Poplzích dvůr poplužní celá ves a t. d. se vším právem,
kteréž má v tom dědictví, v Kostelci s dvorem kmetcím i právo podací kostela a t. d. prodal Oldřichovi z
Hasenburga a jeho dědičům. Mikuláš z Hasenburga a z Kosti k tomu trhu přivolil jest….“
Od této chvíle mají Libochovice opět jednoho majitele, Oldřicha Zajíce. Ten však 9.září roku 1415, na počátku
husitských válek, umírá bez potomků. Majitelem panství a Libochovic se stává jeho bratr Vilém Zajíc z
Házmburka.

Za husitských válek zůstaly Libochovice silně katolické stejně jako celé panství, kterému vévodil mocný
Házmburk a ještě mocnější pán. Hazmburk byl tak pevný, že při úvahách o bezpečném úkrytu kostelních
pokladů z Pražského hradu se počítalo právě s ním.
V červnu roku 1421, než se měl vzdát Pražský hrad Pražanům, nevědělo se, co učinit s kostelními poklady,
které tam zůstali i nabídl se Hynek Škoda z Valdeka, že něco z nich odveze ke schování na hrad Klapý.
Vratislavský rukopis Starých letopisů českých, z konce 15.století uvádí:
„139a/ Na sv. Jiljí (1. září) bratr Žižka v městečku Libochovicích, půl míle od Házmburku, dal upálit kněze.
Byli spáleni kněz Pavel řečený Rybka, kněz Jíra řečený Tibist, kněz Tobiáš řečený Vlček, z Litoměřic a kněz
Václav řečený Passer, kaplan z Vraního. Ale kněz Jindřich, ten byl zabit za blízkou vsí. Tak dal spálit ty lotry
mnichy i kněze, ty násilníky, kteří se dopouštěli násilí na dívkách i ženách.”
Podle nejnovějších studií se však letopisec dopustil omylu. Tato událost se vztahuje k datu 23.dubna roku
1424, když Jan Žižka táhl k Lounům a Žatci a odtud dál do Plzeňska, až ke Klatovům. Městečko nechal
vypálit a tehdy vzaly za své i tvrz, kostel a fara. Na náměstí, v místech nynější Statue, byli upáleni dva
oltářníci (altaristae) pražského metropolitního chrámu (nostrae ecclesiae) Pavel Rybka a Václav Passer,
uváděni jsou jako oltářníci pražského kostela a jako mučedníci (martyres), dva kněží z Litoměřic Jiří Tobiášek
a Jan Vlček a dva šlechtici (viri nobiles) Jan ze Mšena a Hynek z Račinovsi. A stalo se to v den sv. Jiří. (die
festo S. Georgii), kdy tehdy byla neděle velikonoční.

VVýývvoojj ddoo kkoonnccee rrookkuu 11445500
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Plán městečka Podhradín (vlevo) a jeho nynější stav z pohledu hradem Házmburka

Proto také v Libochovicích meškali cizí kněží. Zemané Jan ze Mšena u Budyně nad Ohří a Hynek z Račinovsi
u Roudnice nad Labem, byli zajati na svých venkovských sídlech a dovedeni na smrt upálením do Libochovic.
Posledním mrtvým byl místní kněz Jindřich, o kterém vypravuje starý letopisec, že byl sťat za vsí, za
poplužním dvorem. (Pravděpodobně v Dubanech, nebo Křesíně.) Vilém Zajíc nechal po vypálení Libochovic
postavit pod Házmburkem opevněné podhradí zvané Podhradín, dnes Městečko. Snad to měla být náhražka
Libochovic, protože za války by hrad bez zázemí tvořeném řemeslníky a zemědělci dlouho nevydržel.
Městečko mělo rozlohu cca 2 hektary a bylo obehnáno hradební zdí místy až 7 metrů vysokou. Chráněno bylo
třemi baštami. Býval zde kostel sv. Mikuláše patrona Házmburků, jehož část malby byla ještě vidět na omítce
v roce 1820.

Po smrti Vilémově, ujal se panství jeho syn Zbyněk Zajíc z Házmburka, oblíbenec Jiřího z Poděbrad. Zem
byla pustošena náboženskou válkou a Libochovice se těžko zdvihaly z popela. V roce 1429 se v okolní krajině
shromažďovalo husitské vojsko pod vedením Prokopa Holého, které velice pustošilo krajinu.
K znovuvybudování město vděčí události z roku 1431, kdy Orebité v čele s Prokopem holým oblehli hrad
Házmburk a zcela zničili a vypálili podhradní městečko, kde jak uvádí kroniky, „..až na 25 lidí všechny
pobili...”. Zbyněk Zajíc tehdy rozhodl obnovit Libochovice na původním místě.
V kronice Bartoška z Drahonic se k tomuto roku uvádí:
„Téhož roku odtáhl zbytek sirotků krátce po vánocích na statky pana Zbyňka z Házmburka, tam na některé ze
sirotků udeřili lidé řečeného pana Zbyňka v počtu asi čtyřiceti jezdců, sedm jich zabili a pětadvacet nebo
přibližně tolik zajali, ale podle rozhodnutí pana Jana Zajíce z Budyně pustili na svobodu.“
Situace ač vážná, byla panem Zbyňkem Zajícem dobře zvládnuta, protože zejména na sněmu konaném v
únoru v Kutné Hoře, a pak v Praze, se horečně jednalo o cestě husitů na koncil v Basileji. Dočasný klid v zemi
byl rušen jen některými spory pánů, na příklad sporem Fridricha z Kolovrat s posádkou karlštejnskou, Zbyňka
Zajíce z Hazmburka se sirotky, kteří opětovně vpadli počátkem roku 1432 na jeho panství do okolí
Hazmburka.
V roce 1440 byla na Házmburk dopravena drahocenná bohoslužebná roucha.
Husitskými válkami silně poškozený hrad nechal sice Zbyněk Zajíc opravit, ale pro své sídlo si vybral tvrz v
Libochovicích. Dosvědčuje tomu dopis Jana ze Smiřic z 8.března roku 1446.
Hrad Házmburk sloužil za husitských válek jako klenotnice a to nejen pro královské poklady. Zbyněk Zajíc
vrátil opatu Strahovskému v roce 1448 tři perlové humeraly, ornát s perlami, albu s perlovými rukávy, štolu,
kaplu, dvě dalmatiky s obrazy vpředu i vzadu perlovými. Svědkové byli Jindřich Berka z Dubé, Jindřich z
Duban, Vilím ze Lstiboře a jiní. (B. Paprocký – Diadochos o stavu rytířském str. 221231).
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V roce 1452 daroval Zbyněk Zajíc, nemaje
potomstvo, svůj veškerý majetek, svému strýci
Mikulášovi z Házmburka a Kosti a jeho synům,
Janovi a Oldřichovi. Ti společně spravovali majetek
od roku 1462.  Zde nastává mezník pro samotný
vývoj hradu Házmburk a okolní panství. Dlouholetý
spor mezi králem Jiřím z Poděbrad a Janem a
Oldřichem Zajícem z Hasenburga a Kosti se vyhrotil
v otevřený boj, ve kterém přívrženci krále Matyáše
Korvína  Házmburkové postupně přišli o všechny své
hrady, Kost, Trosky, Návarov, Budyni a jiné.
Někdy v letech 1468  1469 bylo na hradě Házmburk
ubytováno vojsko Uherského a Českého krále
Matyáše Korvína, které se svým hostitelům velice
špatně odměnilo. Hrad Házmburk byl vypleněn,
pobořen a vypálen. Od tohoto skutku byl již
neobývatelný a v listinách zván byl "pustým".
Házmburkové přenesli své hlavní sídlo do hradu
Budyně a zaniklé panství házmburské bylo spojeno s
budyňským.
Po porážce Lužického vojska u Žitavy se Jan a
Oldřich Zajícové vzdali králi Jiřímu z Poděbrad. Ten
jim pak milostivě ponechal všechen jejich majetek.
Po smrti Oldřicha Zajíce z Hasenburga a Kosti roku
1494 zůstává jediným majitelem celého panství Jan
Zajíc z Hasenburga a Kosti. Ten předává budyňské
panství rozšířené o: Tvrz a městečko Žerotín a hrad
Oltařík.
Jan Zajíc z Hasenburga, Budyně a Kosti umírá
15.května roku 1495, ctěn svými přátely a vážen
svými nepřáteli.
Na hrobě Janově je tento nápis :
" Jana Zajíce tento kamen kreje, výtečná ctnost jemuž
jmeno vznešené dala, jenž vlasti práva neméně nežli
Solon znal a veliký Lykurg. Jehož jest, co zákony a
ustanovení otců staré platí. Ustoupili míru smrtonoše
války za jeho vedení. Pročež když pokoj a starosti
prázdnou chvíli kdo má, Janovi věčnou ať přeje
odměnu a nebešťanů byty a sídla blažená". Majetek
po smrti Jana Zajíce z Házmburka a Kosti (15.května
1495) přebírá jeho syn Mikuláš Zajíc. Ne však na
dlouho. Těsně před jeho smrtí (10.července 1496)
vlastní rodinný majetek jeho nezletilý syn Jan Zajíc z
Házmburka. Panství a Libochovice spravují jeho
poručníci Jan ze Šelemberka a Zdeněk Lev z
Rožmitála

(F.Palacký  Archiv Český) 
Jan ze Smiřic p.Oldřichovi píše o marném snažení
svém k odložení hondy mezi pány ze Šternberka; též že
ke schůzce na Zvíkově přijeti nemůže.
Na Toušeni, 1446, 8 Mart. (orig.)  
Urozenému pánu, panu Oldřichowi z Rosenberka na
Krumlowě seděním. 
Služba má napřed Twojí milosti, urozený pane! Jakož mi
Twoje milost píšeš o té honbě páně Zdeňkowě se panem
Petrem, a že Twoje milost o nie nerád slyší, a abych se
přičinil, aby byla odložena s prówoda: pane, netoliko o
odložení, ale cožby na mně bylo, rádťbych tomu aby toho
nebylo. Neb rač wěděti, že nynie teď nedáwno byl sem u
pana Zbyňka w Libochowicích, kdežto také pan Petr
Holický i jiných drahně byli sú. A tu já se panem Zbyňkem
mluwili smy ku panu Petrowi, chtiece rádi na to zwěsti,
aby ta jich honba byla do Prahy odložena; a to proto,
žebychom pak byli wa dwa se panem Zbyňkem i s jinými
jich dobrými přátely tu w Praze přičinili se s pilností, aby
oni jsúc uwedeni w dobrú wuoli, i nechali té honby a raději
se s námi swým služebnikóm podíwali, ačby se i to zdálo.
A o to sme i pana Hanuše z Kolowrat obsielali, tak jakož
sú se swolili na jeho dwuor do Berúna, aby jim to odložil
do Prahy, wypisujíce jemu dobře široce, kterak to tu w
Praze jemu i jim slušnějic i poctiwějic bude. Odepsal nám
pan Hanuš, že to nemuož býti. I již já pane newiem té
cesty, kterúžbych se mohl platně k tomu přičiniti, aby se to
rozjíti mohlo anebo dále odloženo bylo; neb sem již měl o
tom welikú pilnost, a nemohl sem w tom prospěti. Také mi
Twoje milost píšeš, kterak pan Plawecký také i pan Aleš
mají býti na Zwiekowě w neděli Reminiscere, abych tu k
Twojí milosti také přijel. Pane, netoliko k Twé prosbě, ale i
k rozkázaní bylbych rád i tu i jinde, byť bylo mnohem
dále, by mi byl Twoje milost dal wěděti zázejie: ale žeť
mám nynie některé wěci před sebú, zwláště jakož postúpiti
jeho zbožie, jakožto Boleslawě a Túšeně, a tam jej
wyprawiti na Bielkuow, aby swú wěc opatřil. I wěřím
Twojí milosti, že mi za zlé nebudete mieti, žeť tam bezelsti
k tomu býti nemohu. A pro hospodina, milý pane, když se
tu shledáte, rač se w tom tak mieti, zdaby někaký počátek
w řeči mohl býti k dobrému obecnému. 
Dat.Tussen, fer.III ante Gregorii. Jan ze Smiřic"
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úvodní list Diadochu sepsaného na Budyni
B.Paprockým z Hlohol v roce 1602

V roce 1541 2.června shořely nešťastnou náhodou
zemské desky, a tak díky tomu si v nově založených
deskách můžeme přečíst rozlohu celého Libochovicko
budyňského panství:
(DZ.250 L.23) „V pátek sv.Antonína 1550:
I. Jan Zajíc z Hasenburga na Budyni, nejvyšší truksas
K. Č. oznámil p., že dědictví svého Hasenburg zámek,
dvůr poplužní s poplužím, městečko pusté pod týmž
zámkem a dědiny kmetcí pusté s platem, zámek pustý
Libochovice a městečko tudíž, s domy, krčmy a dvory
kmetcími s platem, Klapej (Klepy), Sedlec, Vlkaň,
Vojnice Veliké, Křesín, Radověsice, Žabovřesky,
Břežany, vesnic celých a dvorův k. p. s dědinami,
lukami, porostlinami, stráněmi, vinicemi (tuněmi,
luhy), s řekou Ohři, přívozy u Libochovic a Křesína na
též řece, kurmi, vejci, robotami, ospy, mleyny, se
štěpnicemi, chmelnicemi, s podacími kostelními v
Klapém, v Křesíně, v Libochovicích a v městečku
pustém pod Hasenburgem i se vším panstvím, že toho
všeho nadepsaného dědictví po otci a předcích svých
nad pamět lidskou v pokojném držení a užívání bez
naříkání byl a až posavád jest, a to sobě, dědičům
svým podle nového nařízení o vyzdvížení desk
zemských učiněné v tato registra vložiti a vepsati jest
dal.

II. Jan Zajíc z Hasenburga na Budyni, nejvyšší
truksas K. Č. oznámil p., že dědictví svého Budyni
zámek, dvůr poplužní s poplužím, město Budyni tudíž
s domy, krčmi a dědinami poplužními, Šebín zámek
pustý, dvůr poplužní s poplužím vysazený pod plat,
Levusy, Pisty, Vrbka, Roudník Kostelec, Lhota,
Horky, vesnic celých a dvorův kmetcích, s platem s
dědinami, lukami, lesy, luhy, porostlinami, stráněmi,
(vinicemi, štěpnicemi), řekou, potoky, tůněmi,
haltéřmi, rybníky, kurmi, vejci, robotami, tržném
siry, soli při městě Budyni, ospy, krčmami,
poddacími kostelními, rychtami výsadními, mleyny i
se vším a panstvím, že toho všeho nadepsaného
dědictví po otci a předcích svých od mnoha let nad
pamět lidskou v pokojném držení a užívání (bez
naříkání) byl a až posavád jest, a to sobě a dědičům
svým podle nového o deskách nařízení a vyzdvížení v
tato registra vložiti a vepsati jest dal.”
Jak je již písemně ověřeno, je hrad jmenován jako 
"Hasenburg zámek, dvůr poplužní s poplužím,
městečko pusté pod týmž zámkem". Stejně "pustým"
je jmenován i zámek Libochovice. Hazmburkové
tehdy sídlili na Budyni.
2.října roku 1553 Jan Zajíc z Házmburka umírá.
Zanechal po sobě čtyři syny, kteří si rozdělili otcův
majetek takto:
(1)  Krištof Zajíc z Hasenburga  narozený
12.července roku 1530. z majetku obdržel : Hrad
Hasenburg s městečkem k němu pustým a dvorem
poplužním pod týmž zámkem. Dvůr Poplzský, mlýn
Libochovický, s vinicemi  Hasenburskou a
Sedleckou. Zámek pustý Libochovice a městečko
Libochovice, tvrz Dubany, ves Klapý, Sedlec,
Vojnice, Lkáň, Křtěno, Radověsice, Dubany, Poplze,
potoky rybníky, atd.
(2)  Jiří Zajíc z Hasenburga  z majetku obdržel :
Tvrz Mšeno, mlýny Poplzský a Křesínský, vinici
Dubanskou, zámek Šebín pustý s poplužím, vesnice
Mšeno, Podol, Kostelec, Lhotu, Horka, Levousy,
Křesín, potoky, rybníky, orby, atd.
(3)  Mikuláš Zajíc z Hasenburga  narozený
14.září roku 1520 z majetku obdržel : Zámek
Budyně s městem Budyní, dvůr poplužní, mlýn a
pivovar, vše co k městu n leží, vesnice Písty, Vrbku,
Roudník, Břežany, Žabovřesky, rybníky Slatina a
Olšovský atd.
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(4)  Václav Zajíc z Hasenburga se zřekl dědictví ve
prospěch svých bratrů. Navíc byl již křižovníkem v
řádu Maltézském, převorem Strakonickým.
Rozdělené panství jakoby přímo svádělo k prodeji. U
Házmburků bylo zvykem, prodávat si rodinný majetek
mezi sebou.

Panování Kryštofa Zajíce z Házmburka na
Libochovicích netrvalo dlouho. Dne 7.října roku 1558
prodává panství i s hradem Házmburkem po 222
letém rodovém vlastnictví panu Janu nejstarší z
Lobkovic. Prodejní smlouva byla do desek zemských
vložena teprve 17.března roku 1564 (DZ.15 B.1). V té
době je již Kryštof Zajíc z Házmburka psán sídlem v
Brozanech, které zakoupil za peníze utržené z prodeje
Libochovického panství..
Jan nejstarší z Lobkovic, nový majitel libochovického
panství své nové panství v ten samý den rozšířil o
majetek Jiřího Zajíce z Házmburka.
Český překlad: (DZ.15 B.)
„Jiří Zajíc z Hasenburga a na Mšeně přiznal, že
dědictví své: zámek pustý Šebín, ves Křesín, ves
Levusy, ves Horky d k. sp. s lidmi osedlými i
neosedlými a nebo z těch gruntův zběhlými i s jich se
všemi spravedlnostmi, platy stálými i běžnými, s
robotami, kurmi, vejci, ospy, kostelním podacím v
Křesíně, s krčmami v Levusích a v Křesíně i s
podsudním z těchž krčem s mleyny zejmena těmito:
pod Poplzy náchlební mleyn, druhý . . . . . . . ., z
kteréhož mlynář sedmdesáte strychů žita platí, s
dědinami ornými i neornými neb pastvinami, lukami,
lesy i s jiným vším v všelijakým k jmenovanému
zámku a vesnicem příslušenstvím i se vším panstvím
tak a v čemž, v týchž mezech záleží, tak jakž smlouva
spečetěná mezí stranami o to učiněná. a téhož leta a
dne (17. března 1564) ve desky zemské památné slovo
od slova vložená plněji svědčí a v sobě šíře obsahuje a
zavírá, žádného práva ovšem nevyjímaje, prodal
Janovi nejstaršímu z Lobkovic, na Zbiroze a Točníku,
nejvyššímu hofmistru K. Č. a j. d. za sumu půl páta
tisíce a půl druhého sta. (t j. 4650) grošů v Pražských a
úplně zaplacených postoupil atd…. “
Prodejem Házmburka, Libochovic a okolních vesnic
se panství budyňské opět rozděluje. Hazmburkové
vládnou na Budyni ještě do roku 1614.

Házmburk na jaře
Jan nejstarší z Lobkovic již nebydlel na
polozničeném hradě Házmburk a ani se nesnažil jej
opravit. I když z počátku je panství nadále
jmenováno házmburské, začal Jan na místě tvrze v
Libochovicích stavět renesanční zámeček a tím
pozvolna dochází v přeměnu na panství
libochovické. (Viz dějiny Libochovic).
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Smlouva ve které Kryštof Zajíc z Házmburka prodává své panství po otci zděděné Janu nejstaršímu z Lobkovic
(D. Z. 56 H. 17 et 18)
Krištof Zajíc z Hasenburgu a na Brozanech z jedné a Jan nejstarší z Lobkowic na Zbiroze a Točníku, nejwyšší hofmistr králowstwí
Českého ze strany druhé přiznaly, že jsou mezi sebou takowou smlouwu učinili, kteráž slowo od slowa napsaná takto stojí:
„Leta Božího Tisíctého pětistého padesátého osmého w pátek po sw. Františku (t. j. 7 října) stala se jest smlouwa dobrowolná a trh
celý dokonalý námi (smlouwy) Jiříkem Šleinicem ze Šleinic na Tolnšteině, Romberce a Šluknowě a Šebestiánem Markwartem z
Hrádku a na Bělé purkrabě Karlštejnském  mezi urozenými pány: p. Janem starším z Lobkowic na Zbiroze a Točníku, nejwyšším
hofmistrem K. Č. z jedné  a pánem Krištofem Zajícem z Hasenburga ze strany druhé, a to takowá:
Že jest týž p. Krištof Zajíc dotčenému nejwyššímu p. hofmistru K. Č., dědičům a budoucím p. prodal a touto smlouwou, prawým
trhem prodáwá dědictwí swé: zámek Hasenburg a městečko Libochowice s dwory poplužnými dwěma Podhorským a Poplzským se
wšemi swrchky a nábytky při týchž dwořích, a wsi ze jmena tyto: Radowěsice, Dubany, Poplze, Klapey (Klepy). Sedlec, Wojnice,
Lkáň, wsi celé, a we Třtěnie šest člowěků osedlých, s lidmi osedlými i neosedlými neb z těch gruntůw zběhlými a s jich se wšemi
sprawedlnostmi, s platy stalými i běžnými, s robotami, husmi, kurmi, wejci, loji, telaty, podacími kostelními w Libochowicích, w
Dubanech, w Klepy,  s krčmami wýsadními a s posudným z týchž krčem, s mleynem při Libochowicích, s winicemi dwěma
Hasenburskou a Sedleckou, s štěpnicemi, s dědinami ornými, neornými neb pustémi, s lukami, lesy, řekou, potůčkem, rybníčkem a s
jiným wším a wšelijakým k jmenowaným zámku, městečku, wsem a dworům příslušenstwím, s plným a celým panstwím, w těch
mezech a hranících, w nichž takowé dědictwí a grunty od starodáwna záleží, owšem nikdež nic newymiňujíc ani sobě, dědičům a
budoucím swým nepozůstawujíc, což jest tu sám měl a držel, jakž se jemu to od pána Wácslawa, p. Mikuláše a p. Jiříka Zajícůw z
Hasenburga bratří jeho deskami neb cedulemi dílčími na rozdílu dostalo, a také tak, jakž na to registra k trhu wydaná platů w a
důchodůw wšelijakých owšem plněji swědčí a šíře w sobě ukazují a zawírají, a to wše za 15000 kop grošůw českých, kteréhožto
zboží dědictwí a gruntow on pán Krištof Zajíc jemu nejwyššímu p. hofmistru i hned po dátum této smlouwy wšeho a se wším
skutečné ten outerý po sw. Hawle nejprwe příštím (18. října) postoupiti a we desky zemské trhem se zpráwou, tak jakž země za
práwo má, s třetinou weyš dědicky bez prodléwání wložiti, a jestli žeby se jaké záwady na témž statku buď deskami neb listy aneb
jakžkoliw našly, swésti má neb powinnen bude, a on nejwyšší p. hofmistr jemu pánu Krištofowi Zajícowi na Swatého Hawla
nejprwe příštího 10000 kop grošůw aneb dwě neděle potom wyčísti a dáti, půl třetího tisíce kop gr. českých na sw. Jiřího leta
padesátého dewátého nejprwe příštího neb dwě neděle potom, ostatní pak sumu půl třetího tisíce kop grošů českých na sw. Hawla
téhož leta padesátého dewátého dáti a wyplniti má, a jestli že by pak při tom času těch půltřetího tisíce kop gr. č. aneb na sw. Hawla
ta ostatní suma též půltřetího tisíce kop gr. č. od něho nejwyššího p. hofmistra K. Č. jemu p. Krištofowi Zajícowi dána nebyla, tehdy
potom při sw. Jiří leta šedesátého příštím bude powinnen on nejwyšší p. hofmistr jemu p. Krištofowi Zajíci touž sumu pozůstalou i s
ourokem z ostatní sumy půl třetího tisíce kop gr. č. od toho sw. Jiří leta šedesátého příštího dáti a zaplatiti.
Pakliby on nejw. p. hofmistr některé sumy nároky jmenowané, to jest prwní na sw. Jiří leta 59 a druhé poslední na sw. Hawla téhož
leta nejprwé příštího aneb při sw.Jiří leta 1500 šedesátého i s ourokem z též ostatní sumy půl třetího tisíce kop gr. č., jakž wýše
dotčeno, Krištofowi Zajícowi nedal a newyplnil, tehdy on pan Krištof bude se moci s jedním komorníkem Pražským w týž statek a
dědiny w této smlouwě jmenowané pro takowé kterékoliw sumy aneb obou wyplnění uwázati a to wšecko držeti a užíwati, dotuď a
tak dlouho, dokudžby častojmenowaný nejwyšší p. hofmistr neb dědicowé a budoucí páně takowé sumy neb sumu s tím ourokem
polouletním nedal a newyplnil. Než kdyžby dána a zaplacena byla, bude powinnen i hned zase jemu nejwyššímu p. hofmistrowi neb
dědičům a budoucím páně toho wšeho, wečby se uwázal, bez umenšení a odpornosti postoupiti a to též pod pokutou uwázání s
komorníkem Pražským.
Co se domu toho w Libochowicích, w kterém na ten čas on pán Krištof obyt swůj má, dotýče, toho též po wyjití roku od dátum této
smlouwy pořád zběhlého, aby on pán Krištof jemu nejwyššímu p. hofmistru se sprawedlnosti tou, kteroužby na tom domě měl,
postoupil. A tak při postoupení toho domu bude powinnen p. hofmistr nejwyšší jemu panu Krištofowi za oprawu, kterouž jest na tom
domě udělal, padesáte kop gr. č. dáti a položiti.
Toto jest tak smluweno, jestli že by se kteří stálí platowé peněžité neb roboty z ouplna, jak w registřích wydáno postaweno a napsáno
jest, nenašly a na těch platech a důchodech peněžitých co sešlo, tehdy na té sumě poslední wedle welikosti a malosti wyrážka státi se
má, totiž kladouc jednu každou kopu gr. č. we šedesáti čtyrech groších českých a jeden každý groš we třiceti penězích českých
počítajíc.
Dále pak což se wšelijakých platůw a důchodůw Swatohawelských nyní příštích i také wína k sebrání a sklizení dotýče, ty pán
Krištof Zajíc má sobě, k ruce beze wši překážky poručiti, wybrati i také dluhy zadržalé, bylyby jaké, na týchž lidech wyupomínati a
k tomu úředníci dopomáhati, a ta wína také sobě dáti skliditi a bez wšelijaké překážky odwésti.
Kterouž smlouwu trhowou w jednostejná slowa napsanou každé straně my napřed jmenowaní smlouwce pod našemi pečetmi jsme
wydali. Stalo se leta a dne swrchupsaného.“



Historie města Libochovice a okolí, část druhá  Příloha občasníku "Zaječiny" T.O.Bílý zajíc Libochovice © 2011

Hrad Házmburk  K.H.Mácha  1833

Opuštěný Házmburk byl ponechán svému osudu.
Nějaký čas byl oživován pouze kastelánem a
alchymisty, později jen kavkami, sýčky a poštolkami.
Konečné dílo zkázy dokonala příroda. Pod
rozvalinami hradu na úpatí se během století rozvinul
klidný život. Malé chaloupky a několik rolnických
statků se tulilo k vrchu jako pod ochrannou peruť 
bujné rostlinstvo, z něhož vynikaly: mochyně, divizna
brunátná, kavyl, tařice skalní, pochybek severní;
kartouzek, silenka, karlina, pcháč a jiné, tvořilo
malebnou obrubu vrchu.
V době třicetileté války byl Hrad obýván švédským
vojskem, které dokonalo dílo zkázy.
Postupem času dochází k lidovému přejmenování
hradu na Házmburk  až Hanžburek.
To zkomolené jméno je jasným dokladem, jak si
prostí lidé módní i opravdové německé názvy
vždycky přetvářeli po svém a tak ho také nazýval
Karel Hynek Mácha, když se na něj díval z okna
svého litoměřického bytu. Pro něho to byl dokonce
náš svatý Hanžburek! Proč ale byl pro Máchu svatý?
Snad proto, že kopec, zasazený do dalekého obzoru
působil na citlivého básníka posvátnou vznešeností,
jakou asi pociťovali naši dávní pohanští předkové,
když na takových kopcích obětovali svým bohům.
Naši méně dávní předkové, nikoli jako jedinci, nýbrž
jako lid, v 19. století na takových kopcích vyslovovali
své požadavky národní, sociální i politické. Potvrzují
to Říp, Kunětická hora, Blaník, Hostýn, Třemšín, ale
Házmburk nikdy. Možná pro ten svůj původně
německý název, ale spíš z důvodu úplně prostého 
větší množství lidu by se tam nevešlo. On totiž hrad
Házmburk byl značně rozlehlý, na délku 220 metrů, a
jeho pozůstatky se nijak nescvrkly.
Díky národnímu obrození začal stoupat i zájem o
zříceninu Hazmburku. Na počátku 19.století vznikají
první romantické kresby hradu a v knihách se
objevují první zmínky o původních majitelích hradu.
V roce 1840 – 1872 vychází Archiv Český sepsaný
F.Palackým, v roce 1848  1872 vychází Dějiny
národu Českého od téhož autora, v obou spisech
můžeme čerpat z obšírnějšího materiálu.

Hrad Házmburk a vesnice Klapý okolo roku 1850
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Hrad Házmburk  K.Purkyně  okolo 1860
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Byla to Klapská katastrofa roku 1898, při které
uvedeno do pohybu 49.350 čtverečných metrů půdy a
zničeno na Veliký pátek dne 8. dubna 32 stavení,
stromy smeteny a půda rozvlněna. Co platny byly
štoly, šachty a jímky inženýry sestrojené a vládou
subvencované; co platné byly výpočty odborníků,
týkající se "momentů setrvačnosti" a "koeficientů
tření" při těchto tektonických zjevech Vrstvy pohnuly
se znova a puzeny elementární silou, jdoucí do
milionů centů, smetly veškerá ta ochranná opatření.
Živlové nenávidí dílo rukou lidských a vypovídají mu
od věku boj! Rušivé síly se na dva roky odmlčely.
Roku 1900 12. dubna zase na Veliký pátek zničeno
bylo novým sesouváním vrstev, odpoutanou silou
přírodní, 52 domů. Přešly katastrofy, po bouřných
dobách zase klid. Však na dlouholi? Vždyť v přírodě
je věčný boj, a nevypovíli ho živlové, vypoví ho
člověk člověku!

Úvodní strana Kaubkových Dějů města
Libochovic

Vstup do Černé věže při její patě byl prolámán v roce
1863.
10. července roku 1870 ukončil se školní rok výletem
mládeže na hrad, kterého se zúčastnila mládež školy
libochovické, klapské, slatinské a radovesické. Počasí
bylo příjemné a účast ze strany rodičů hojná, asi 6000
lidí. Každá škola měla svůj prapor a svou hudbu.
Okolo 3. hodiny odpoledne sešli se děti na úpatí
vrchu, odkud pak pozvolna v několika odděleních
kráčely nahoru, na vrcholu se rozložily tak, že každá
škola tvořila tábor. Zábava byla nenucená, veselá,
zpívalo se a hrály různé hry.
V roce 1874 vychází základ všech pozdějších
pojednáních o Hazmburku a Libochovicích – Děje
města Libochovic nad Ohří od A.Kaubka.
5. července roku 1875 večer plápolal na vrcholu
zříceniny velkolepý slavnostní oheň na památku 400
let upálení Mistra Jana Husa.
V roce 1878 vychází kniha nejen o Libochovicích –
Dějepisný místopis města Libochovic nad Ohří od
J.Čapka.
Roku 1883 je vydána dosud nepřekonaná
encyklopedie všech hradů – Hrady,zámky a tvrze
Království českého od A.Sedláčka.
A vše shrnuje v roce 1898 Soupis památek
historických a uměleckých v království Českém 
Archaeologická komisse při České akademii císaře
Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění 
Politický okres Roudnický.
Nebývalý zájem o zříceninu Hazmburku zvýšila i
událost v roce 1898: (K.Křenek)
„Však sotva po válečných vřavách nastalo trochu
klidného života, ozvala se zase příroda s rušivou svou
silou.
Četné prameny vod, které zde kdysi vyvolaly život,
staly se pojednou prameny zkázy. Mohutné čedičové
sutiny na úbočí Házmburka zachycovaly v deštivém
roce mnoho vody, ta vnikala těmi sutinami až k
mastnému jílu, kterým je vrch obložen, ten se vodou
rozbředil a utvořil klouzačku na ploše nakloněné, po
které celé nad ní ležící balasty čediče a náplavu začaly
sjížděti.“



Historie města Libochovice a okolí, část druhá  Příloha občasníku "Zaječiny" T.O.Bílý zajíc Libochovice © 2011

Zájem o zříceninu pokračuje i na počátku 20.století, i
když v prvopočátku pouze romantický.
V roce 1930 se z cimbuří Bílé věže odtrhlo asi 20
pískovcových kvádrů, které spadly, roztříštily se a
natrhlo se zdivo strmou puklinou.
V roce 1935 se rozpadla část zdiva hradu poblíž
hranolové věže a Černá věž byla poškozena bleskem.
Sanační práce pokračovaly i v dalších letech. V roce
1938 bylo rozhodnuto o zpřístupnění hranolové věže a
o jejím vystrojení jako rozhledny. Vstupní otvor při
patě věže byl vylámán a osazen do nově vyzděného
zdiva až v roce 1938. Práce však byly realizovány až
v létě r. 1939 stavitelem Fr. Fořtem z Budyně.
Dřevěné schodiště v hranolové věži sloužilo až do
konce 40. let. O jeho opravě se jednalo v letech 1947
a 1948, ale Okresní úřad v Roudnici neměl dostatek
finančních prostředků.

Lom pod Házmburkem v roce 1937

V té době vznikl u paty Černé věže strážní domek.
Zájem o zříceninu projevila i okupační německá
vojska během II.světové války. Na Bílé věži byla
zřízena protiletecká pozorovatelna.
V poválečném období byla v r. 1949 instalována na
věž kostela veliká hvězda osázená žárovkami. V noci
svítila do okolí. Občas se pokračovalo ve výsadbě
stromků na svahu hradního kopce (borovice,
modříny, duby, jasany, javory) zvl., nad starou
višňovkou.
Po válce byla na vrchu Klapý zřízena přírodní
rezervace se stepní květenou, ale postupným
zalesněním severní části kopce a pravidelným
spásání travnatého porostu na jižní části byla ta v
padesátých letech zrušena.
K pokračující zkáze zříceniny hradu pomáhal lom v
jižní části kopce, těžba kamene na svahu pod hradem
byla zakázána v roce 1954, ale provozována ilegálně
až do roku 1956.
Postupem let zájem o zříceninu ochladl a možná by
si jí lidí nemuseli všímat ani dál, kdyby tu nezasáhlo
samo nebe.

VVýývvoojj ddoo kkoonnccee rrookkuu 11998899
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V roce 1975 poslalo na Házmburk blesk, který narušil
jednu z věží, která stejně jako celý byvší hrad byla
postavena z nevodivého čediče. Na první pohled něco
proti zákonům fyziky. Ukázalo se však, že pokud jde
o přírodní zákony, je všechno v pořádku, zato bylo ve
věži objeveno porušené bleskosvodem vedení, končící
nikoli v zemi, nýbrž ve zdivu věže. To vysvětlilo i
důkladně pocuchanou věž
. Brzy nato následovaly dva náhodné, avšak smrtelné
úrazy, takže přístup na Házmburk byl uzavřen a
začalo se uvažovat o opravě nebo úpravě zříceniny.
Deset let se však nedělo nic. O záchraně zříceniny se
pouze uvažovalo a to jen výhledově. Kdyby .....
V roce 1985 přišel na zámek v Libochovicích jako
ředitel doktor Pešek, rodák z kraje. Ten si na stav
Hazmburku postěžoval v místním tisku, a tím
překvapivě zahájil novou éru zájmu o Házmburk.
začalo to v Ústí nad Labem na střední chemické
průmyslovce.
Osm studentů pod vedením kamarádů Mrazíka a
Pekaře na článek zareagovalo nabídkou brigádnické
spolupráce. Nabídnuté studentské ruce byly právě
potřebné pro výkopové práce, a přesto, že to byla
dřina, při níž dlaně ohlazovaly topůrka těžkých
krumpáčů, a ty naopak rozdíraly ruce do puchýřů a do
krve, ústecká parta vydržela.
A nejen vydržela, vzrostla za prvních pět let o
čtyřnásobek a pomocné práce na Hazmburku si úplně
přivlastnila. Nebyla to jen práce s krumpáčem a
lopatou, ale celková průběžná údržba, strážní služba,
průvodcovská služba, pomoc při archeologických
průzkumech, a poněvadž se ústečtí chemici hlásili i k
aktivním ochráncům přírody, přibrali si i botanický a
zoologický průzkum.

Děti z Bílého zajíce pracují na úklidu zříceniny

Také si na Házmburku opravili strážní domek, na
němž jejich přítomnost ohlašovala vlajka.
V roce 1987 se k nim přidala parta nadšenců z
Českého svazu ochránců přírody z Libochovic,
trampská osada Bílý zajíc. Spolu s hradní družinou,
jak si ústečáci říkali, jich bylo na hradě 70. Velmi
dobrá spolupráce byla též s tehdejším kastelánem
hradu panem Tymočem, který všem pomáhal a byl
jakýmsi "otcem" všech.
Spolu s archeology tyto party prováděli první čištění
studní, první výkopové práce v městečku a rozšířili a
zpevnili přístupovou cestu na hrad tak, aby později
mohl být na vrchol kopce dovážen materiál na opravu
zříceniny.
Děti z Bílého zajíce pravidelně čistily zalesněné
stráně od spadaných větví a odpadků od
nezodpovědných návštěvníků hradu.
Nikdo již nespočítá ty tisíce hodin, které obě party
doslova odmakaly na záchranu hradu. Na to se dnes
již zapomnělo .... Stejně jako kdysi pro Máchu, nebyl
Házmburk pouhý čedičový kopec, nýbrž "jejich svatý
Hanžburek!"

Pohled na vysypané zdivo po úderu blesku v roce 1975
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V roce 1989 spolu se změnami v naší společnosti nastávají i změny ve vedení SPOOLu a i změny ve způsobu
vedení prací na hradě.
Nastává éra komerčního využívání hradu. Za zmínku ještě stojí snaha nově vzniklého sdružení "Purkyňovy
nadace" o získání hradu pod svou správu, společně s vypracováním studií o jeho opravách a využitelnosti.
Ovšem tato snaha, byť vedená dobrým úmyslem neměla úspěch a tak hrad nadále zůstává pod SPOOLem.
Obě staré party "opouštějí" Házmburk a jsou nahrazeny jinou partou sestávající se z dobrovolníků z Prahy a
Kladna. Postupem let však i tato parta opouští hrad.
Nový ředitel SPOOLu pan Klimeš nakonec zadává opravu hradu stavební firmě, která nechává opravovat
hrad svými ukrajinskými dělníky. Hrad Hazmburk je zpřístupněn a návštěvníci se mohou pokochat s
výhledem z Bílé věže do překrásného Dolního Poohří.
31.12. roku 1998 je slavnostně znovuotevřen hrad Hazmburk.
Při opravách jsou zpevněny některé části zdiva proti dalšímu rozpadu. Dozděna hradba u Černé věže,
vyčistěny studny (jejich stav odpovídá čistění v roce 1988) a zakryty ozdobnými mřížemi.
Byla rozšířena cesta spojující dolní část hradu s Černou věží a horní část s palácem a Bílou věží,(strojem
zvaným lidově "bobek"!?)
Byla opravena parkánová hradba a část obalové hradby paláce. Na budovách byly provedeny DOSTAVBY
částí, které nejsou zřejmé ani na starých fotografiích a kresbách. V Bílé věži bylo zřízeno schodiště, (oproti
bývalému plánu opravy zde chybí patra, kde měly být expozice o historii hradu), a celá věž byla zpevněna a
vyspravena. Na vrcholu se skrze prosklenou kukaň dostaneme k cimbuří, které slouží jako rozhledna. Při
pěkném počasí lze odtud sledovat i věže Prahy. Z bývalého strážního domku u paty Černé věže je vybudována
hradní restaurace, prodávají se zde vstupenky a suvenýry.
Prohlídka zříceniny je bez průvodce.

Nahoře  pohled z vrcholku Bílé věže na České
středohoří
Vpravo  dosti necitlivá dostavba novějšího
paláce

VVýývvoojj ddoo kkoonnccee rrookkuu 22000000
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V dubnu roku 2008 tomu bylo 110. let co poprvé sjely promočené stráně házmburské na ves Klapý, která
stojí u úpatí kopce. Co se vlastně tehdy přihodilo? Muselo se to stát? A jak vlastně tehdy Klapý vypadalo?

......slovo úvodem
Ještě nežli začneme, řekněme si zhruba vlastními slovy co se vlastně tehdy odehrálo u dominanty našeho
kraje  Házmburku.
Klapý se dostalo do povědomí široké veřejnosti v celém RakouskoUherském mocnářství a v odborných
kruzích na celém světě katastrofickými událostmi koncem 19. století i později. První příznaky pohybu půdy
na svahu hradního kopce byly zaznamenány v r. 1881, kdy se odtrhla část čedičové skály, spadla do rozbředlé
suti a svah se posunul. Už tehdy dotázaní odborníci radili zřídit na svahu vydlážděné trativody, avšak
herbersteinská správa kladla překážky, takže ke zřízení trativodů nedošlo. 8. dubna 1898 došlo k veliké
katastrofě, která byla předvídána, ale obyvatelé ohrožené horní části obce odmítli opustit včas svoje domovy a
hospodářství. Probudilo je v noci praskání zdí a opadávání omítky. Následoval nepopsatelný zmatek. Asi 10
m vysoká stěna kamenů z hlíny se valila a přeskupovala, vlnila a ničila vše, dosáhla až do výše oken patra
školní budovy, načež se škola rozvalila. Do pohybu se dostalo asi 50 000 m3 zemin. Počáteční rychlost
pohybu byla asi 10 cm/minutu, později se několikrát znásobila. Došlo k posunu o 52 m. Zničeno bylo 32
domů v horní části obce na severní straně .
Zvěst o katastrofě se prostřednictvím tisku rozlétla a přijížděly celé výpravy zvědavců z celé monarchie.
Železnice byla přetížena. Dorazil c.k. místodržící Karel hrabě Coudenhove, posléze i člen panovnické rodiny
 Jeho císařskokrálovská Výsost  arcivévoda Rainer. Brzy se začalo s výstavbou náhradních domů, které již
na podzim t.r. byly hotovy a započalo se i s výstavbou nové školní budovy, která byla rychle dokončena
(stavitel Fr. Krupka z Libochovic).
Jenomže opět na jaře r. 1900 nastaly nové sesuvné pohyby. Začaly asi 300 m nad obcí a byly doprovázeny
hrozivým duněním (balvanů přeskupujících se v rozbředlé svahové suti). Nastalo rychlé vyklízení domů v
ohrožené sev. části obce. Zničeno bylo dalších 52 obytných budov a řada jiných stavení. Opět nastala
senzační situace, dorazil c.k. místodržitel a rychle byl vypracován projekt nové náhradní výstavby v dolní
části obce. S výstavbou této části se začalo v r. 1901 a dodnes je na ní patrné, že probíhala podle pevného
urbanizačního záměru.
V červnu r. 1939 po průtrži mračen a silných deštích došlo opět k sesouvání svahu v šířce asi 250 metrů.
Rychlost pohybu byla asi 25 cm / 15 minut. Došlo k poruchám na silnici, ale obětavou aktivitou občanů se
podařilo zabránit dalším škodám ( mimo jiné také proto, že deště ustaly).
V opisech dobových novinových článků se znovu vraťme do oněch katastrofických let ...

CCoo ppřřeeddcchháázzeelloo kkaattaassttrrooffáámm
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........počátek katastrofy
(z dobového tisku)
Již roku 1881. bylo celé okolí vzrušeno zprávou, že „Hanžburk se boří“. Co se stalo před 17 roky?.....Aby
čtenář představil si celou situaci, podáme následující vysvětlení ….
Hanžburek (Hasenburk) jest čedičová hora, příkře vystupující nad vápenitý (jílovitý) povrch okolní, který v
době vulkanické prorvala. Nejkrásnější krystaly čediče v Čechách jsou na Hanžburku. Vysoké sloupy kamene
tohoto pnou se na straně ku obci Klapé i na vrcholu hory. V době vulkanické zdvižena byla půda jílovitá a
čedič stékal, rozkládal se na tomto povrchu, který až do výše 300 metrů byl zdvižen. Pak na 100 metrů jest
čedičová skála, vlastní hora.
Tisíciletí pracovala, než podařilo se věkům  odtrhnouti kus ohromný této skály, která roku 1881, sřítila se na
úbočí jílovité do hloubky se zaboříc, na kousky přitom se rozdrobíc.
Tehdy celý kraj navštívil obec, aby podíval se na kus zříceného Hanžburku. Veškerá voda, která stékala s
vrchu hory, stékala do tohoto kamenitého jezera a držela se tam celé léto, promáčejíc jílovité podloží.
3.srpna roku 1882 v ranních hodinách se půda utrhla a za silného rachotu a burácení kamene se posunula
směrem k obci asi o 15 metrů. Do pohybu se tehdy uvedlo přes 7200 čtverečných metrů země. Pohyb ustal až
o čtvrté hodině ranní. Tento posun, který měl být varováním, proběhl beze škod.
Obec již v roce 1885 podala první žádost o zřízení trativodů k odvodu hromadící se vody. Nedostala však
povolení od velkostatku hraběte z Herbersteinů. Proto také Herberstein nese hlavní vinu! Zde je základ
katastrofy! Také ale jistě pracovala příroda. Bylo zapotřebí hodně mokra, aby miliony této váhy daly se do
pohybu. Letošní zima tomu dopomohla. Před měsícem bylo lze pozorovati první pohyb na celé šířce přes 130
metrů. ( 12.března roku 1898, kdy se vytvořili dvě hlavní podélné trhliny.)
Věc oznámena byla ku hejtmanství, vydána byla též úř. komise a p.c.k.kr. inženýr J. Kodon v protokole
naznačil jako jedinou záchranu odvodňovací hluboké trativody, které by vysušovali nebezpečnou plochu......
Již tehdy bylo lze pozorovati tlak ohromný na 200 metrů vzdálených vrstev čedičových.
Ku c.k. hejtmanství zaslán byl protokol se žádostí, aby hned předložen byl na vyšších místech ku rychlému
vyřízení.
Však po celé 3 týdny zcela ničeho se nestalo. Pan správce hejtmanství J. Loula jednoduše zavřel žádost tuto 
na níž osud obce závisel  do šuplíku: obec dle určení p. ing. Kodona neměla bez nařízení a taky nemohla (na
cizím, panském pozemku, kde jim to povoleno nebylo) ničeho dělati.
V rozčilení čekali občané na rozkaz od hejtmanství. Čekali marně, marně! Zatím pršelo stále a jevili se nové
známky blížící se katastrofy.

Skalní útvar na
Házmburku  foto z
roku 1923
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8. 9. dubna roku 1898 ...... katastrofa se blíží
Již v neděli dne 5.t.m. pozoroval pan starosta obce
Jan Hájek, který skutečně obětavě pracoval pro blaho
obce, že hrozí nebezpečí.
Chtěl proto, aby vystěhovala se jmenovitě pí.
Práglová, jejíž domek byl nejvíce ohrožen. Táž však
nechtěla.
Ve středu bylo již znáti trhliny nové, které se
zvětšovaly a obyvatelé ohrožené části se strachem si
ukazovali zvětšené trhliny. Na půdě nebylo však
dosud znáti ničeho. Pršelo dále. Ve čtvrtek znovu
obětavý starosta obce prohlížel celou ohroženou část
a nutil ku vystěhování. Oznámil nebezpečí se
blížící.... Nikdo však nečekal, že v několika hodinách
přikvačí v takovém rozsahu.

RRookk 11889988

..... katastrofa
Již večer, který byl tmavý a smutný, slyšeli občané
temný hukot v dáli vrchu. To již posunovala se vrstva
po jílu, zanechávajíc po sobě propadliště do hloubi 13
m, šíře as 120150 metrů.
Tlačila zvolna před sebou zem, která se sunula,
pozvolna a jako hrozná lavina, která se valí pod zemí,
šinula se zvolna, ale neúprosně k obci, asi 200 m
vzdálené.
Byly 3 hodiny ranní, kdy pozorovali obyvatelé
domků, které ležely nejvýše (č. 122., 156., 121., 115.,
125. a 126. ) bezprostředně blížící se katastrofu.
Začala se sypati malta se stropů a stěny bořiti.
Nastal zmatek k nepopsání. V malé chvíli byla celá
ves na nohou. Tma jako v pytli. Lucerny míhají se
tmou hustou.

Zbořeniště rodinného domku v roce 1898

Mnozí mužové jdou vzhůru a dívají se, co se děje. Tu
cítí, že půda jim se zvedá, neb uniká pod nohama.
Utíkají pryč. Slyšeti pláč a nářek i volání. Za matného
svitu zapadajícího měsíce vynášejí obyvatelé nábytek,
vyvádějí domácí zvířata a shromažďují vše na
místech chráněných.
Zatím se rozednívá    !
A tu spoustu vidí občanstvo. Několik metrů za obcí
tlačí se dolů ohromná lavina na 10 m. silná, která
neúprosně postupuje. Nejprvé jde spodem, zvedá,
láme a boří .... V první řadě domků sotva uklidili si
obyvatelé nejnutnější. Mnozí vynesli sotva poslední
oděv...... !
Však živel postupoval a bořil bydliště č. 146., 149.,
150., 151., 108., 86., 66., 106., 91., 30., 104., 113.,
123., 97., 101., 65., 64., 63., 62., 74., 61., 85., 1., 3.,
67., 107. .....!
Pohybem půdy přeneseny domky o 20 m níže a
skupeny v hromadu, že sotva lze je rozeznati. Některé
úplně zmizely. (97., 101.)
O trudných událostech pátku vypravuje jiný očitý
svědek : „ V hořejší části vesnice jevily se zprvu malé
trhliny v zemi, ty se šíří a jakoby nějaký ohromný
krtek pod nimi ryl do výše vystupují. Zvláště hrůzný
pohled poskytovaly budovy stojící nad pohybující se
hmotou. Pojednou počne s římsy padati omítka a
objeví se úzká, však zlověstná trhlina. Pouhým okem
pozoruješ, jak se šíří. Pojednou upadne roh stavení
pod krovem, teď skloní se štít, aby v několika
vteřinách spadl a to směrem nárazu. Teď pohybuje se
celá střecha a praskot trámoví je zřejmým
předchůdcem ohlušujícího pádu. Pak teprvé obnažené
zdi před minutou útulku rodiny přičinlivého dělníka
vystupují a řítí se v rozvaliny tak, že v pravdě možno
říci, nezůstal kámen na kameni. Takovým způsobem
zničeny asi do 4té hod. odpolední celé 2 ulice v počtu
asi 25 čísel, ovšem i s hospodářskými staveními a
různými přístavky. Zatím násyp rostl a vyzvednuv do
výše as 5 metrů trosky útulků lidských, jakož i za
celou zimu pracně natlučený čedičový štěrk, který
chvílemi rachotem svým oznamuje další postup
katastrofy. Příšerně v naše, uši zaléhá, šustivé sypání
se tašek se střech. Nešťastní obyvatelé a majitelé
rozvalin s tupou resignací dívají se, kterak před jejich
zrakem mizí dědictví otců, výsledek úmorné práce
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Zbořeniště rodinného domu v Klapém
místo mnohých strádání a žalů, ale také radostí
rodinných  rodný domek. Již není ani památky, neřku
po něm, ale ani po místě, kde stával a ohromná stěna
rumu a ornice hrne se dále. Hrozný ten krt vyrývá
ornici a z té vyvalují se ohromné balvany čediče. Již
přiblížil se proud ku farní stodole a ohrožuje faru,
jakož i školu se staveními vedle i níže položenými.
Nastává rychlé stěhování. Pod hrozným tlakem
prohýbá se boční stěna stodoly. Zeď u školy, na kteréž
jsme před půl hodinou seděli, se zřítila. Voda ve
studánce u fary se zkalila a v ostatních, kteréž se ve
směru proudu nalézaly úplně ztratila. Teď nařizuje
c.k. krajský inženýr p.Kodon protržení farské zdi, aby
vchod do fary nebyl zasypán. Mocný tlak byl platným
pomocníkem v bourání: natržená zeď se uprostřed po
chvíli zřítila . Stodola oddolává hroznému tlaku až do
večera: pojednou zahřmí rána a zahalí diváky
prachem. Z veliké stodoly  hromada kamení. Bez
zastávky pohybuje se proud země poněkud se
odchýliv s veškerou silou na školu a vedle stojící
stavení. Do rána jsou z nich trosky aneb není ani
znáti, kde stály.

…..Viděl jsem polosesutý domek patřící dělníkovi,
který pro větší výdělek odešel do Teplice. Večer prý
přijde na svátky. Budou to krásné svátky  žena těžce
nemocna, 8 nezaopatřených dítek a jediný majetek a
útulek v ssutinách. Však ssutiny ty, nedbaje hrozícího
nebezpečí střeže věrný pes. Byly jeho hrobem. Onde
z polosessutého domečku na velikonoční svátky čistě
olíčeného, vynáší žena, ztrhaných tahů otep chroští a
miláčka dětí  kočku. Blížící se noc vzdaluje nás
místa hrůzy. Než druhého dne spěcháme opět v tato
místa. Nepoznáváme jich však. Škola rozbořena 
kostel jeví trhliny  náves plna vozů s domácím
nářadím, u těch sedí ustarané ženy. Slzy přestaly téci 
ztratily se v hlouby jako studánky nešťastné obce.
Proud nepokračuje dále s tou rychlostí a vehemencí
co včera, až pomalu zastavuje.....
.... výpomocná akce
Hned v sobotu byl zřízen komitét, který vzal si za
úkol pomoci všestranně nešťastným poškozeným.
V tomto výpomocném výboru zasedá, jako čestný
předseda okr. starosta p. J. Pouva, předseda p. J.
Hájek, starosta obce Klapé, pokladník p. J. Volák,
jednatel p. Zd. Koutek, členy výboru jsou všichni
členové okresního výboru a ostatní členové z obce.
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Týž vydal hned v sobotu vyhlášku, v níž vyzval ku
sbírkám ve prospěch poškozených a vyzvání toto pak
i do listů zaslal.
V pondělí jmenoval p. c.k. správce hejtmanství ku
návrhu p. bar. Berlepsche jiný výbor ku sbírání darů.
Výbor ten se ustavil, zvolil za předsedu hraběte z
Herbersteinů a sbírky své odesílat bude komité
hlavnímu, okresnímu výboru, který všechny sbírky
rozdělí....
Většina majetníků domků byla chudina, která pádem
příbytku svého přišla o výsledek práce i celého života,
neboť mnozí do úmoru pracovali po dlouhá léta, než
se jim podařilo, aby si zakoupili pozemek a vystavěli
baráček, ještě zadlužený! A jediný den zničil práci
jejich života. Dnes stojí zničeni a zdrceni, s plnou
resignací nad zříceninami, které sotva lze rozeznati
mezi hromadou trosek na jednu kupu sražených.
Počítámeli ztrátu na domech, které vystěhovány byly,
které jsou v nebezpečí a které sotva kdy budou moci
se obydliti, jest škoda jistě 250  300.000 zl. Na obec
zajistě suma to ohromná a bude nutno podpory
všestranné, aby zachráněna byla.

Zbořeniště Klapého při první katastrofě.

......hned v pátek a sobotu tisíce lidí hrnulo se k obci,
kteří se zájmem pozorovali dokonávající se dílo, které
čásť obce zničilo. V neděli návštěva byla skutečně
obrovská. Podobně v pondělí velikonoční. Ze všech
měst na 6 km cesty v okruhu zajistě všechny povozy,
kočáry byly ve dny ty v Klapém. Lokálka
Libochovická zajisté nikdy nepřivezla tolik tisíc lidí,
jako v těchto dnech. Na 500 kočárů, na tisíc byciklistů
a zajisté přes 20000 lidu prošlo každého dne obcí......
A návštěvníci, mezi nimi bylo, nejen sta, ale tisíce
němců i z říše, se zájmem pochopitelným pozorovali
hotovou katastrofu.
.... Spoluobčané !
V době těžké, kritické pro jednu z našich obcí
obracíme se k Vám!
Obec Klapé pod Hanžburkem byla postižena hrozným
neštěstím: přes 30 usedlostí bylo úplně zničeno
sesouvající se podzemní lavinou a ještě 20 usedlostí 
s kostelem a farou jsou v nebezpečí a ku obývání
nezpůsobilé. Škola již zničena úplně.  Třetina
obyvatelstva obce jest bez vlastního přístřeší a krbu,
živa jsouc z laskavosti a milosti svých sousedů....!
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Výpis z kroniky klapských hasičů k roku 1898
...... Popatřiti na divadlo jež nemá pamětníka. Obec i
sutiny byly jediným mraveništěm lidu, o svátek
velikonoční hostila naše nehostinná obec na 50.000
návštěvníků. Od ranního šera do pozdního večera, z
nichž každý štědrým příspěvkem snažil se zmírniti bol
nad neštěstím nezměrným. Silnice okresní, volná místa
byla úplně zatarasena všemi možnými dopravními
prostředky.
Všech prací záchranných zúčastnil se náš sbor
dobrovolných hasičů, který svými členy obstaral po
všechny dny stráže a pokladničky na milodary.
Současně s okresním hejtmanem dostavil se na místo
katastrofy vrchní státní inženýr p. Alois Kodon z
Litoměřic, by nařídil práce záchranné.......
....... O prázdninách stala se obec naše cílem
nesčetných turistů z řad profesorstva, učitelstva a
studentstva.. Koncem srpna navštívil naši těžce
postiženou obec člen našeho nejjasnějšího panujícího
rodu Jeho Císařská Výsost pan arcivévoda Rainer.
Uvítán byl obecním starostou panem Janem
Hájkem.......
....... Znalecké komise geologické zaneseno pro stavbu
nové části obce, vykoupili pozemky Jana Hájka..... na
severní straně obce a postavili do zimy několik domků.
Práce započaly a na jaře ku konci měsíce března 1899.
pokračováno se stavbou nových domků pod dozorem
inženýra zemského výboru......... Mimořádný výtisk dobového tisku

..... z katastrofy pod Hazmburkem
Hrůzostrašná zvěst zakalila radost velikonočních svátků a upoutala rázem rozechvělou a úzkostlivou pozornost
k romantickému zákoutí pod věncem Středohorských pahrbků, k vesnici Klapé pod starodávným hradem
Hazmburkem. Příšerná zvěst hlásala do celého světa neuvěřitelnou, hroznou novinu, že pod vesnicí posunula

Pomoci těmto nešťastným spoluobčanům našim, jest zajistě svatou povinností těch, kteří přispěti mohou.
Různá a obětavá byla pomoc okolí, ale každý vzdálený může přispěti dárkem peněžitým ku zmírnění neštěstí
našich sousedů, spoluobčanů.
Víme dobře, že musíme spoléhati na vlastní síly své, že pomoc jiná, jako vždy pro Čechy bude nepatrná.
Voláme proto ku všem spoluobčanům, jmenovitě těm, kteří v kraji Řipu, Hasenburku a Košťálu sídlí, neb žili,
aby přispěli dárkem svým, třeba malým ve prospěch poškozených.
Dárky přijímá a s díky kvitovati bude obecní úřad v Klapém u Libochovic a okresní výbor v Libochovicích.
„ Za hlavní okresní výpomocný výbor“
J. Pouva, okr. starosta, čestný předseda.
J. Kalouš, J. Borecký, V. Landa, Dr. Mann, členové okresního výboru.
Jan Hájek, starosta obce Klapé, předseda.
V. Volák, pokladník.
Zd. Koutek, jednatel.
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Pohlednice na pomoc postiženým v Klapém
což je tedy průměrná rychlost 1 metr za hodinu.
Po několika denních deštích nastal posun znovu 4.
května a v menších intervalech trval až do 10.
května 1898. Probíhal však v místech, kde již
nikoho neohrozil.

Mapka přeložení toků Ohře a Vltavy v mindelu I.

se půda, že otevřely se na několika místech zející
propasti a že domky v Klapé kácely se s rachotem do
podzemí. Čtenářům našim jsou známy podrobnosti
děsné a zároveň tak vzácné a nebývalé katastrofy té z
nedělního našeho čísla. Katastrofa udála se na Veliký
pátek dne 8. dubna a zaviněna byla geologickým
útvarem celého Středohoří, jenž povstal z erupcí. U
Hazmburku jako u ostatních vrchů malebného
půlvěnce horského prolomila se čedičová vrstva
silnou vrstvou jílu následkem silných a trvalých dešťů
jarních. Vrstva jílu, pod čedičem se nalézající, hnula
se ku předu a následek toho byl, již na Velký pátek v
časných hodinách ranních lavina posunující se ku
předu v šířce několika metrů strhla sebou několik
domů. Hnutí toto bylo tak intensivní, že někteří
obyvatelé nešťastné vesnice s hrůzou a zděšením
najednou pozorovali, že se jim půda láme a vlní pod
nohama. Pod zemí nějaký okamžik na to bylo slyšeti
dunění a rachot a před očima vyděšených lidí bortily
se ze země ohromné balvany a otevíraly se jámy a
pukliny až na metr široké. Katastrofa brala se ku
předu s děsnou rychlostí. Do půl 12. Hodiny
dopolední sesulo se již 16 stavení a do této chvíle
zničeno bylo celkem 32 usedlostí. Obyvatelé
zachránili jen něco nábytku. Na veliké štěstí nepřišel
při této pohromě té nikdo o život. Po půl páté
zachvátila lavina školu a farní budovu. Jak známo z
našich zpráv, je i budova kostelní ohrožena, neboť
nalezá se právě v obvodu hrnoucí se laviny a jen
několik kroků od fary. Z chrámu Páně na rychlo
odstraněny nejcennější předměty. V sobotu posunula
se vrstva hlíny o 60 metrů a lavina drtila a pohlcovala
vše, co se jí dostalo do cesty.
Podrobné zprávy z místa hrozné této rány živelní byly
již v tomto listě uveřejněny. Dnes zařaďujeme do listu
celou řadu fotografií, zhotovených od našeho
zvláštního fotografa, jenž vyslán byl redakcí ihned na
místo katastrofy. Obrazy ty mluví jasnou řečí ......
Celkově se uvolnila celá masa horniny v podobě
lichoběžníku o výměře asi 50 strychů, později
upřesněná na 49 350 metrů čtverečných. Hornina se
pohybovala rychlostí viditelnou pouhým okem až do
druhé hodiny odpolední, pak již na rychlosti ubývalo,
i když pozvolný pohyb trval ještě po celou Bílou
sobotu a zastavil se až na "hod Boží" velikonoční. Za
55 hodin se půda posunula o 54 metrů, což je tedy
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Takhle vypadala zbořeniště v druhé katastrofě v roce 1900
O dva roky později  11.  12. dubna roku 1900
Shodou okolností opět na Velký pátek ,( začalo se tehdy věřit, že se na Velký pátek Házmburk otevírá), přišel
druhý ničivý sesuv. Zničil 52 stavení a 15 dalších poškodil. Obdiv si zaslouží, že nabyl zmařen jediný lidský
život. Hned den po katastrofě byl zřízen výbor pro pomoc nejpotřebnějším. Chudé rodiny byly poprvé
odškodněny v neděli o Hod Boží finanční částkou 5 zlatých.
Výpis z klapské hasičské kroniky k roku 1900
.....Dosud nevyhojené rány způsobené katastrofou z roku 1898. byly znovu rozjitřeny opakujícím se divadlem
hrůzným v rozsahu daleko větším. Opětně v onu posvátnou dobu pašíjového týdne, kdy otvírají se poklady,
otevřela se opětně stráň na úbočí Házmburku, ne však, by obec obšťastnila skrytým pokladem drahocenným,
by však pohltila a zničila co se dosud dravému živlu zničiti nedalo, by dokonáno bylo ono hrůzné dílo jejž v
Veliký pátek r. 1898. Započato. Dne 11. a 12. dubna 1900. opětně sjetím stráně Házmburské pobořilo veliké
množství obydlených a hospodářských stavení, celkem 49. čísel popisných......
I při katastrofě této velice činné zúčastnil se sbor všech prací záchranných, pomáhal při stěhování, udržoval
pořádek za bratrského přispění sboru třebenického, sboru slatinského, sboru libochovického a sboru
koštického.
Není zajisté potřebné vylíčovati výjevy jakých jsme byli svědky, byly opakováním ještě dosud z paměti
nevymizelých.
Mezi přečetnými návštěvníky všech tříd, stavu a povolání, dlužno zmíniti se, že opětně dne 12. dubna naši
těžce postiženou obec navštívil c.k. místodržitel království Českého Jeho Excelence Karel hrabě

RRookk 11990000
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z Coudenhove a opětně těšil a sliboval svou vzácnou podporu........
....... ZUC . J. Michálek okresní tajemník v Roudnici a náš zemský hasičský dozorce uveřejnil ve „Věstníku
Hasič“, provolání k uspořádání sbírek ve prospěch bratří poškozených. Prosba neminula se cíle! Zemská ústř.
has. jednota zaslala 100 kor., župa podřipská 20 kor., župa „Praha“ 10 kor., jež rozděleny mezi bratry
poškozené.........
... jména postižených
K. Bažant, K. Kroupa, P. Bažant, J. Kocánek, V. Rohan, (majitel Josef hrabě z Herbersteinů), Vaniček, J. Helcl,
J. Kocánek, J. Keller, V. Daneš, M. Viktomýn, V. Frohlich, F. Lébl, V. Prágl, J. Pail, V. Pail, J. Kubíček, J.
Košťál, V. Kavka, F. Šarhan, V. Vinš, A. Vinš č. 187, J. Kubíček č. 17, K. Laube č. 175, F. Baudis, F. Vykročil,
J. Fidler, V. Viktomýn, F. Zeman, M. Oplt, V. Havíř, F. Neubert, V. Sobotka, J. Dvořák, K. Říha, F. Černý, J.
Saic, F. Šůma, M. Jirásková, J. Vinš, Š. Schonman, A. Kubíček č. 22, K. Laube č. 21, K. Laube č. 16, J.
Kubíček č. 16, Žatecký, V. Jirásek, A. Vykročilová ze Sedlce.
Mezi krutě postiženými byli i br. Hasiči, a to : A. Vaníček, J. Helcl, J. Kocánek, Jos. Kocánek, Šůma, J.
Vykročil (otec F. Vykročil), K. Kroupa a velitel Karel Laube č. 16.
Opět nastala senzační situace, dorazil c.k. místodržitel a rychle byl vypracován projekt nové náhradní výstavby
v dolní části obce. S výstavbou této části se začalo v r. 1901 a dodnes je na ní patrné, že probíhala podle
pevného urbanizačního záměru.

Druhá katastrofa v roce 1900
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Do třetice všeho  21. 22. červen roku 1939
Průtrže mračen a lijavce, které v posledních dnech
nadělaly ve všech našich krajích obrovské škody,
přivedly katastrofální pohyb půdy v obci Klapý pod
Hazemburkem v Podřipském kraji. Západní úpatí
svahu pod Hazmburkem se dalo v chod, při kterém
za minutu bylo možno pozorovati až centimetrový
posun. Celkem se daly v pohyb vrstvy v délce 250 m
a do hloubky 150 m, které představují na 30 tisíc
čtverečných metrů půdy o milionu tun váhy.
Posouvání ohrozilo především faru, kostel a několik
obytných stavení. Vyrostly na rovince třímetrové
popraskané vlny, silnice byla roztržena.
Bezodkladnou záchrannou prací se podařilo valící se
hmotu zadržeti a poněvadž deště ustaly, další pohyb
se zastavil ........
středa 21.června
V dopoledních hodinách bleskem se po kraji
rozšířila zpráva, že na západním cípu Hasenburka
nad obcí Klapý je opět v pohybu zemina .......O 8.
Hodině večerní byly již vrstvy posunuty o 3 metry s
původní polohy. To již nebezpečně se klonily sloupy
elektrického vedení, které vede přes úpatí. Bylo
nutno vypnout energii, aby nedošlo k neštěstí, neboť
místo pohybu bylo již obleženo zvědavci.
V noci
Blížící se nocí hleděli vstříc obyvatelé obce s
obavami. Byly ustanoveny hlídky z občanstva,
hasičstva a četnické asistence, které v čele se
starostou Kubíčkem kontrolovaly každou chvíli
pohyb, aby včas mohli býti varováni ti, jichž
usedlosti jsou ohroženy. Je to hlavně fara, kostel,
veliký hostinec a několik obytných stavení. V noci
však pohyb vrstev se nezrychlil.
čtvrtek 22.června
Přes noc vyrostly na rovince až třímetrové vlny,
popraskané a plné trhlin. Silnice, která vedla bočně k
úpatí, byla roztržena a odchylka vykazovala 14
metrů. Pod úpatím je štěrkovna, kde celé hromady
štěrku jsou pokryty vrstvami sesouvající se půdy. V
štěrkovně nastal proto v dopoledních hodinách ruch,
aby se zachránilo, co se dá.

RRookk 11993399
Na dvacet povozů a stovky lidí v horečném tempu
odvážejí štěrk z ohrožených míst. Vrstvy pracovaly
po celé dopoledne, takže již nastávají podstatné
obavy, že dojde k katastrofě, neboť jíl pod vrstvami
je rozmoklý, jak se ukázalo na začátku vrstev, kde se
odkryly dva metry jílu lesklé skluzavky, po které
tuny čediče a hlíny se řítí nezadržitelně na obec. .......
.... pohyb na svahu k obci konečně ustal
Z Libochovic nad Ohří 24.června 1939 ..... Dík
tomu, že včera již nepřibylo vodních srážek, zdá se,
že nebezpečí, jež hrozilo obci Klapý pod
Hasenburkem, jest alespoň dočasně zažehnáno.
Dopoledne sice ještě mraky hrozily vydatným
deštěm, ale k oslavě obyvatel obce se později
rozptýlily a vysvitlo slunce. Pohyb půdy se již
zastavil. Kolíky, zaražené do země a úzkostlivě
sledované, nevykázaly výchylek . Přesto však nelze
říci, že by byla vyloučena možnost katastrofy. Stále
ještě stačí několik dní mírného deště, nebo jediná
průtrž, aby se masy daly bez slitování do dalšího
pohybu. .....
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atímco Oráč vštípil svým následníkům péči o pole, kraj kolem horní Oharky slynul
bohatstvím dobytka a množstvím šťavnatých luk, která sloužila za pastviska. Asi proto
přijal tamější lid jméno Lučané. Byl to lid hrdý, bojovný a vládcem se mohl stát, jak
paměť rodu po pokolení přikazovala, jenom nejudatnější a nejodvážnější z nich. V době,
kdy se po Křesomyslovi na Vyšehradě podle synovského práva ujal vlády rozvážný, ale
bázlivý Neklan, vybralo si Lucko Vlastislava. Hoj, to byl naopak jezdec i válečník nad
jiné! Ve svých šestnácti letech dovedl zkrotit nejbujnějšího hřebce a bez sedla jej hnát

KKtteerraakk vvzznniikkll hhrraadd KKlleepp

lučinou, až hříva i mladíkovy vlasy v jedno větrem splývaly...
Nejinak si Vlastislav vedl s mečem nebo kopím a nejinak uměl rozhodovat: Rychle, bez bázně, ale také bez
rozmyšlení a s prchlivostí mládí. Lučané si ho však v krátké době zamilovali, neboť on to byl, kdo je vedl k
válečným výbojům do jiných krajů, a s ním se veselili po vítězné bitce nad kořistí, nebo podařiloli se
rozmnožit stáda. Neklana Vlastislavovy činy znepokojovaly. Sám mírný, rád by měl pokojného souseda. Ale
mládenec, jako by znal nerozhodnost a bázlivost knížete, začal sbírat své divoké pastevce, vtiskl jim do ruky
zbraně a pustošil kraj směrem ku Praze. Samoty, osady i tvrze se vzdávaly jedna za druhou jezdeckým tlupám,
a když se Vlastislav přibližoval k Labi, dal vystavět mezi vrchy Medvězí a Připek pevný hrad, který nazval
svým jménem. Ani to mu však nestačilo. Jednoho dne zavolal Lévu, příbuzného, a řekl: "Je na čase, abych
vlastníma očima mohl zjistit, co se v Praze děje a co na nás Neklan chystá... Běž, Lévo, a najdi vrch, odkud by
bylo vidět až k Vyšehradu. Tam hned postavíme další hrad.. " Jak Vlastislav rozhodl, tak Léva učinil: Nalezl
jižněji špičatý, do daleka viditelný vrch, osadil ho lidmi a začal na něm stavět hrad. Pražanům bylo Lévovo
počínání trnem v oku. Snažili se Lučany z příhodného místa vypudit, ale marně. Až když byl hrad skoro
dostavěn, přilehli s větším vojskem k jeho dřevěným palisádám a pustili se do obléhání. Na takový způsob
boje nebyli Lučané zvyklí.
"Vždyť nás tady pomordují jako myši v díře?' stěžovali si. "Raději bychom se bili venku, kde mají koně větší
rozběh . . " Ani Lévovi se vyhlídka na obléhání nezamlouvala, proto všem poručil, ať se připraví k boji a jen
ženské se směly ukrýt v hradních srubech. Potom dal otevřít palisádu. Jako smršť se vyřítili Lučané na koních
i pěší na překvapené Pražany a začali se probíjet jejich řadami. Ale na každého luckého bojovníka je přesila
nepřátel a paže umdlévají. Zda by přece jen nebylo lepší bránit se za hradbou? Proto už někteří začínají
couvat, zahazují štíty, hledají cestu k bezpečí... "Zpátky! Do boje!" ozval se však najednou ženský křik z
palisád. To Lučanky jako lítice povzbuzují své válečníky. Ty nejvíc rozkacené však vyskočí na hradbu.
neslušně ukazují pod sukně a křičí: "Nebo se běžte schovat sem, zbabělci!" Mužským se studem nahrnula krev
do tváří. Rázem přestali myslet na ústup a tak se do Pražanů pustili, až je v krátkém čase rozprášili jako plevy.
Lučané tedy svůj hrad uhájili a kronikář jen dodává, že mu dali jméno Klepý pro onu ženskou hubatost,
klevetu a klep, které tak napomohly k vítězství.
Dnes ovšem je znám pod pozdějším názvem Házmburk.
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ynové pana Vilém z Hasenburka, Zbyněk a Oldřich byli vášnivými lovci jako jejich
předkové, kterým ne bez příčiny král Přemysl Otakar II. roku 1225 na sněmu zemském
přiřkl znak černé kančí hlavy.
Při pronásledování živého představitele jejich znaku, statného, divokého vepře, vzdálili se
od malé své družiny a teprve, když se jim kanec v podrostu neproniknutelném, kam na
koních za ním nemohli, ztratil, zpozorovali, že šero vzrostlo téměř v noc.

KKtteerraakk HHaazzmmbbuurrkkoovvéé ppoojjmmeennoovvaallii MMooddlluu

Marně na trubky lovčí troubili, nadarmo volali; jen ozvěna a šum lesa byly jim odpovědí. Zatím se úplně
setmělo, že na krok viděti nebylo. Hladoví, žízniví a unavení museli přenocovati v nebezpečném lese.
Ráno, když rozbřesk první na východě se objevil, uslyšel starší z bratrů bublati pramének. Po velkém
namáhání prodrali se k jasné studánce, jejíž křišťálovou vodou se občerstvili. Ještě, když nad studánkou
skloněni, palčivou žízeň hasili, zazněly lesem jásavé zvuky lesních rohů družiny, která ztracené hledala.
Z vděčnosti vyňal starší bratr ze záňadří na řetízku upevněný svatý obrázek a zavěsil jej na mohutnou olši
nad pramenem.
Když později stal se arcibiskupem pražským, dal vystavěti nad pramenem kapličku.

KKtteerraakk VViilléémm zz HHaazzmmbbuurrkkaa ppoottkkaall ččaarroodděějjnniiccii zz
ppoommeezznnííhhoo hhvvoozzdduu

ilém z Hasenburka a Jakoubek z Vřesovic, který tenkráte na Jestřebí seděl, byli zapřísáhlí
nepřátelé; onen Říman, tento Husita. Na výpravě proti pánu z Vřesovic vedlo se jednou
Vilémovi zle. Téměř celá družina jeho byla zjímána a on sám se jen rychlou jízdou
zachránil. Bloudil lesními houštinami, kde pěšky těžko mečem klestiti si cestu musel. Po
dlouhém bloudění uslyšel štěkot psa. Šel po hlase a přišel na lesní mýtinku, kde krčila se
polorozpadlá lesní chatrč, celá nakloněná a mechem zarostlá. Před ní stála shrbená babka,
o hůl opřená; v hubeném vrásčitém obličeji seděl jí ostrý, jako zobák zahnutý nos a
pichlavé oči její zkoumavě měřily rytíře.

"Dobrý den, matičko! Kudy dostanu se do údolí?" tázal se pan Vilém. Babka na ta slova přibelhala se blíže a
prohlížejíc rytíře i koně, pravila:
"Tak, tak, pane rytíři, na Hasenburk chceš? Znám Tě i tvůj hrad, jako sta jiných až tam ku Praze i za ní dolů
do kraje pána Rožmberka."
"Nežvatlej, stařeno, a ukaž mi raději, kudy vyjdu z toho prokletého hvozdu," odvětil mrzutě pan Vilém.
"Hihihihi," zaskřehotala babka, "ukáži, ukáži, ale vezměte dříve za vděk mým pohostinstvím, abyste mi
nevynesl spaní. Nemusíte se styděti; velcí páni byli již mými hostmi. Opati, rytíři, biskupové, pan z
Jenštejna, arcibiskup a jiní. Pojďte jen, pojďte a odpočiňte si u mne. Snad není panu rytíři má chalupa
sprostou ? "
"Bojím se, aby mi tvé hnízdo na hlavu nespadlo, pověz mi raději cestu, spěchám," odpověděl nevrle pan
Vilém.
"Povím, pyšný rytíři, ale věz, že má chalupa všechny tvé syny přetrvá. Slzy, pláč a krev jsi rozsil po zemi.
Jestřebí jsi chtěl přepadnouti, ale patami ti zaplatili. Hvězda tvého rodu zapadá a rod tvůj hyne jako
vykotlaný dub a z tvého bohatství zůstane jen staré haraburdí. Pojď, rychle pojď, aby tě pán z Vřesovic
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KKrrvvaavvéé kkvvííttkkyy ((HHaazzmmbbuurrsskkáá ssaaňň))

nedostihl ; zle by se ti vedlo, neznáť on žertů," krákorala babice.
Zaražen hleděl rytíř na ni; vzpomínal, až vzpomenul. Ano, před ním stála čarodějnice z pomezního hvozdu.
Kolikráte chtěl přival řeči babky zastaviti, ale slova mu na jazyku uvázla. Mlčky vzal koně za uzdu a
následoval babu úzkou, příkrou stezkou, až stanuli na volném návrší, odkud rozevřela se před ním vyhlídka
do krásného údolí Modly a Ohře i na známé kužele hor. Tam v dáli kynuly mu obě věže rodného
Hasenburku. Babka sledovala jeho zrak a řekla s úsměškem.
"Jdi, pane rytíři, a pamatuj na mé proroctví. Zablýskne se ještě hvězda tvoje, ale bude to jen vzplanutí louče
před zhasnutím. Budeš míti jediného syna, ale ten zemře již bez potomků. Bude slavným, ale všecka sláva a
bohatství bude mu břemenem, jehož rád se zhostí. Potomci tvoji půjdou s papeženci proti vlastnímu králi, ale
zle se na nich vlastizrada vymstí. Bohatství i rodinné poklady mezi prsty se jim rozejdou a žebrati budou
jako poslední chudák u cesty. Dcera, poslední tvého pyšného rodu, bude oplakávati smutný jeho konec a
opuštěné rozvaliny tvého hradu budou jediným svědectvím potomkům o zaniklé slávě a smutném konci
tvého rodu."
Dávno zmlkl skřek čarodějnice, dávno dozněl v zelené hloubi lesa její skřípavý výsměch a pan rytíř stál ještě
v dumách a hleděl do dáli na svůj hrad, který již do večerní mlhy se halil.
Byla již noc, když do hradu dojel. Od té doby navždy zmizel úsměv s jeho tváře a výchova synka Zbyňka
byla mu jedinou starostí.Když studené tělo jeho roku 1438 kladli do rodinné hrobky, rozhořela se hvězda
rodu pánů z Zajíců v jeho synu naposled, aby docela uhasla. V cizích službách vykrváceli potomci a poslední
svého rodu, paní Kateřina, dcera pana Jaroslava z Hasenburku, zemřela roku 1698 jako žebračka.
Bílá paní, duch její bloudí o půlnoci v rozvalinách hradu dodnes.

yl parný den srpnový a v srpnu podvečer, když zapadne slunce a člověk se usadí vysoko
mezi nebem a zemí, bývá prsoum nejvolněji .A v takový podvečer do stoupil jsem temene
černého, zvětralého Hanžburku v českém Poohří.  Teprve ve chvilce povšiml jsem si
starce, jenž seděl na skalnatém výběžku pod čtverhrannou věží, jako by zdejší hrad byl
jeho hradem a on v tom hradě samovládným králem. Vedle něho ležely housle o dvou
toliko strunách. Seznámili jsme se spolu brzy. Mám ten zvyk, že velmi rád hovořím se
starými lidmi. "Bývám tu noc jako noc, od jara do zimy! Hm! Což nyní ! Ale byly, pane,
časy, že by tu byl nikdo nepřenocoval, dělej co dělej, i kdyby mu byli slibovali
Libochovský zámek !" " A proč?" otázal jsem se hovorného kmeta. A stařec začal
vypravovati.

(podle lidového vyprávění sepsal spisovatel Třebízský)

"O tomhle zámku říkají, že jej rozbil Žižka. Ale není to pravda. Hanžburk zašel sám. Kdy, to nevím. Ale
rozpadl se, jako se rozplynula sláva jeho pánů. Přivedli prý to až na hůl. Povídá se, že si páni Zajícové
připíjeli s Košťálovskými po drátech. S českými králi bývali často na meče a vždycky se jim lépe líbívala
cizina než domácí krb. Na jejich hradech bývalo hlučno jako na Hradčanech a čeští páni posílali syny své na
zdejší zámek, aby se tu učili dvornosti. A proto byli ti Zajícové Hrdí nadmíru. Řeklli král: ano, Zajícové
řekli na Hanžburku: ne. A dcery provdávali za první české pány. Ale pan Mikuláš myslil ještě výše než na
korouhevní erb; sasští vojvodové bývali jeho nejvítanějšími hostmi a některému z nich by byl dal dceru
nejraději. Že by byla jeho Lucie své srdce už rozdělila s mladým Košťálovcem, ani ve snách mu nenapadlo,
protože na Košťálově neměli časem nic než holé zdi a museli býti živi jako vládykové z toho, co jim Pánbůh
na polích nadělil. Pan Mikuláš měl sice svou dceru příliš rád, ale na vojvodskou korunu si také už příliš
navykl a odvykati těmhle snům, bylo by mu jako sebrat se z Hanžburku a bydleti někde v kmetcím dvoře.
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A ono již to bývá, že ukolébáli se člověk těmi nejpěknějšími sny, probudí se náhle a zočí před sebou mrzutou
skutečnost. Panu Mikulášovi se vedlo také tak. Už určil den zasnoubení a k tomu dni sezval panstva z široka
daleka. Přijeli cizinci i z říše a syn saského kurfiřta  ženich  se dostavil v průvodu četného rytířstva, protože
Hanžburský pán uchystal na dnešek skvělý turnaj.  Pan Mikuláš teprve dnešním jitrem si zašel k slečně Lucii,
přinesl ji osobně skvostný šat, samé perly a samý drahokam, ale s novými šaty zprávu, že bude ode dneška
nevěstou pana Albrechta Saského a že k erbu Zajíců se přidruží saský volenecký znak.
" A kdyby k našemu znaku i císařská koruna měla se přidružiti, musil by ses vzdáti těch nadějí !"
Pevně a odhodlaně pravila dcera jeho.
Pan Mikuláš se zarazil.
"A tys mne, otče můj, zamlouval beze mne?"
"Bez tebe, dcero má, protože vím, žes otce poslouchala jaktěživa a že ho poslechneš i dnes, když tě povýší
nade všecky české rody, i nad samé Rožmberky."
"A kdyby ses byl zmýlil, otče můj, a kdybych řekla já, že nechci býti povýšena nade všecky rody české a nad
Rožmberky nejméně?"
" Nebyla bys ani mou dcerou !"
" Že bys mohl svou krev zapříti, tatíčku můj ?"
"Nemluvme více o tom a važ si štěstí, kteréž tě čeká!" "A nemohuli a nepodámli ruky cizinci ?"
Pan Mikuláš se podíval na svou dceru ostře, třikrát změnil barvu v obličeji, rty se mu chvěly a zdálo se, že se o
něj pokouší závrať.
"A komu že by ses uvolila podat svou ruku?"
"Ptáš se, otče, upřímně?"
"Upřímně, dcero má!"
"Věslavu Košťálovskému  jedinému, tatíčku !"
A s těmi slovy se vrhla slečna Lucie otci do náručí. Ale pan Mikuláš se jí zlehounka vymkl a kvapně odešel.
V hradě se hemžila již síla rytířstva a ještě každou minutu oznamoval roh hlásného nové a nové hosty. A když
dali hlasatelé znamení k sedáni a na lešení usedla slečna Lucie oděna v nádherný šat, pan ženich první se pustil
v boj a za ním ostatní knížata. Ale neznámý rytíř jednoho po druhém vyrážel ze sedla a nevěstě se rděly tváře
nejjemnějším červcem a oči se jí leskly svitem jitřenky, protože tušila, kdo je neznámý rytíř, před nímž se
dosud každé kopí sklonilo. Saští páni nevěděli, kam se studem podíti, ženich se k dceři páně Mikulášově ani
neodvážil, protože vítězova cena se dostane jinému  šťastnějšímu. Pan Mikuláš seděl tiše, jako by v něm
nebylo života: toliko oči jeho svědčily, že je v něm života až příliš.
"Daru nevěstina jste, jasný pane, nepříznivým osudem zbaven, ale ruky její, myslím, že nikoliv!"
A s těmito slovy dal pan Mikuláš znamení k ukončeni sedání.
"S cenou vítězovou podám, otče můj, udatnému rytíři i srdce své, ať je kdokoliv."
"Sejměte hledí, pane rytíři !" poroučel pan Mikuláš.
Vítěz uposlechl okamžitě; na obličeji všech projevil se úžas, s úžasem u jedněch vztek, u druhých záští, u
jiných posměch, radost na málokterém.
Byl to Věslav z Košťálova.
"Dcera má podává vám, udatný rytíři, s vítězovou cenou i své srdce. Svoluji k tomu, ale pod touto podmínkou
.. ."
V zástupech se rozhostilo ticho, jako bývá v našich dnech na zdejším hradě den ode dne, týden od týdne, rok
od roku.
"Vydáte se na cesty a z těch cest přivedete mi na řetěze živého draka, podobného tomu, jemuž na
Hradčanském zámku svatý Jiří proráží jícen kopím."
Mladý rytíř se uklonil, podíval se na nevěstu, jež zbělela jako sníh. Pan Mikuláš vstal a hlasatel dával znamení
k hostině ve veliké síni rytířské ...
A již druhý den odjížděl na bujném oři od Třebenic pan Věslav, v oknech hradových se objevila slečna a dívala
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se za odjíždějícím s očima plnýma bohatých slz. A když zajel za vrchy, klesla nazpět, zabědovala, a když
přikvapily do komnaty služky, nalezly ji ve mdlobách.
Daleko široko po českých krajích se roznesla zpráva o nemilosrdném panu Mikulášovi, všechen lid litoval z
těch dobrých duší svých Košťálovského Věslava.
A prosili Pánaboha, aby se vrátil s drakem živ a zdráv. Jediné panstvo přálo ubohému ze srdce ještěrčího
všecko zlé, proč že se odvážil pozdvihnouti oči k dceři prvního českého bohatýra.
Den plynul za dnem s Oharkou do Labe a s Labem do moře, měsíc za měsícem míjel nad starými věžmi
hanžburskými, přešlo léto, přešla zima, už začaly táti sněhy, okolní vrchy se odívaly v svěžestnou zeleň,
přilétali skřivánci z dalekých krajin zámořských a vlaštovinky obletovaly cimbuří hrdého hradu  ale o mladém
rytíři nepřinesla zprávu ani jediná. Nikde o něm ani slechu ani pohádky.
Dcera páně Mikulášova se tratila vůčihledě.
Zmírala znenáhla, jako když se do vábné květiny zahryzne červ a hlodá ji, ohlodává, až dohryzne. Do hradu
přijížděli lékaři až z Vlach, ti nejvyhlášenější, ale odjížděli s nepořízenou vrtíce hlavami.
Pan Mikuláš začal v Budyni stavěti nový, ještě nádhernější zámek, protože na Hanžburku bylo mu smutno až k
zoufání.
A když po třetí přiletěly vlaštovinky, obletěly hrad a usedly na chvilinku do oken, bylo to jedno okno otevřeno,
tím oknem ulétala bílá holubice k nebi tak vysoko, jak nedoletěla ještě žádná vlaštovice, a s holubicí duše
Lucinčina ...
Byl podzimek sedmý od těch dob a večer už hezky chladno. Poslední tažní ptáci odletěli za moře. Už se šeřilo,
když se blížil k Hanžburku volným krokem vysoký muž s vousem až po pás a v podivném oděvu. Vlekl cosi
za sebou, jakési ohromné těleso. Šel s hlavou sklopenou a zraky upřenými do cesty, jež zarůstala trávníkem. A
kudy šel, vybíhali lidé ze stavení, ale okamžitě se zase schovávali a znamenali svá čela křížem, protože se
vracel Věslav z Košťálova pro nevěstu a že vedl na řetěze živého draka, navlas podobného tomu, jemuž sv. Jiří
na Hradčanském zámku rozráží kopím chřtán.
Hradní brána byla již zavřena. Poutník bušil na těžká, železem pobitá vrata už po druhé a teprve nyní otevřel
vrátník bránu ve vratech.
"Jedeme na nocleh, necháš nás tu?"
"Na Hanžburku nikdo nebydlí," odpověděl opět vrátník, ale ještě nevrleji a zas chystal se zatarasiti branku
závorou, protože se toho neznámého, dotíravého muže bál.
"Neznáš mne? Jsem Věslav z Košťálova, přicházím upomenouti pana Mikuláše na jeho slib."
"Pan Mikuláš bydlí na Budyni, slečna Lucie leží zde ve skleněné rakvi ve veliké rytířské síni, a já jsem jejím
hlídačem."
A ještě hovořil, když rozevřel bránu Věslavovi dokořán, a když uviděl za ním krotce kráčeti netvora kolik sáhů
dlouhého,div že duši nevypustil, i křížem poznamenati se zapomněl proti všem zlým úkladům.
Opravdu nebylo na hradě živé duše. Hanžburk se podobal ohromné hrobce. Dveře do rytířské síně byly
otevřeny, uprostřed na marách vystavena rakev, zvenčí kovová a uvnitř s křišťálu.
Kolem rakve hořelo šest mnoholiberních voskovic a v rakvi s rukama křížem přes prsa přeloženýma mladá
dívka s lehounkým úsměvem na rtech a ve tvářích s výrazem nebeského pokoje a na hlavě s myrtovým
věncem.
Poutník udělal na skleněném víku tři kříže, políbil rakev, poklekl na mramorové dlažbě a dal se do modlení.
Strašlivý jeho průvodčí ulehl na prahu síně jako na stráži.
A když dole ve vsi dohučel roh ponocného jedenáctou, zdálo se mu, že víko rakve odstává, že mladá dívka
oživuje, že se probouzí z hlubokého snu, že jí s tváří mizí umrlčí bledost, zraky že nabývají opět někdejšího
svitu, že se vznáší již znenáhla nad jeho hlavou, z labutích ňader že se jí prýští krev a na mramorové dlažbě že
se ty krůpěje krve mění v kvítky červené jako krev, jakýchž nikde v celém okolí neroste, a že dívka ty kvítky
sbírá, uvijí u věnec a tím věncem věnčí jeho skráně se slovy, jež hlaholí hudbou, přivádějící krev v prudké
proudění: "Hle!  Náš věnec svatební!" a náhle že cítí její objetí, na rtech svých její rty a kolem ramenou svých
její lokte...



Poutník se ráno z rytířské síně nevracel. Stařec vrátník pokropil se svěcenou vodou, do rukou vzal růženec,
křížek přitiskl ke rtům a nahoře přesvědčil ho jediný pohled zpovzdáli o všem.
Věslav objímal rakev oběma rukama, přímo nad hlavou nebožky měl položenou svou hlavu, svíce hořely jako
zvečera, jedině že poutník už o sobě nevěděl, že duše jeho dlela za oblaky a na prahu rytířské síně že střežil
pána svého netvor, jakéhož v Čechách uvykli si vídati toliko na obrazech svatého Jiří.
Vrátník zavřel opatrně hlavni bránu a šel do Budyně k panu Mikulášovi.
"Slyšel jste, pane, jak váli v noci větrové? Na hradě to fičelo všemi okny, nezdříml jsem celou noc, ve vašich
pokojích jsou všecka okna rozbita a nábytek převrhán."
Takto dopověděl střežitel nebožky slečny Lucie, co slyšel a viděl za noci minulé a dnes ráno.
Pan Mikuláš na to neřekl ani jediného slova; toliko ruce měl sepjaty, rty sevřené křečovitě chvěly se mu, jako
by se plížila na něho zimnice a oči upíral k starému kříži na protější stěně, jejž sám papež poslal prý před lety
jednomu s jeho předků z Říma za to, že stál věrně po boku krále Zikmunda. A potom dal na mše svaté za duše
své dcery a Věslava ve všech kostelích na panstvích svých a do Říma poslal značnou sumu žluťáků na získáni
odpustků.  Drak z rytířské síně se nehnul, dokud nezcepeněl. Střežil věrně svého pána i po smrti, když jej
uložili vedle slečny Lucie. A někde si povídají že je to týž drak, kterýž visí dodneška na řetězích na radnici v
Budyni pro věčnou památku.
Od těch dob Hanžburk pustl, rozpadával se kus po kuse, nejdříve střechy, po střechách trámy, s trámy cimbuří,
s cimbuřím klenutí, s klenutím nádherné komnaty, až zbyly už jen dvě věže a nepatrné zdi, ačkoliv tyhle stojí
dodneška pevně, jako by byly z litiny.
Říkají, že zdejší hrad rozbil Žižka. Ale jděte kamkoliv a uvidíteli rozbořeniny, ptejte se, kdo to udělal a všude
vám řeknou, že Žižka.
Hanžburk zašel sám, zrovna tak jako sláva jeho někdejších pánů. Přivedli to skorem na mošnu. Chtěli se
naučiti, jak se dělá zlato a naučili se, jak se rozhazuje zlato . . . " Tak vypravoval mi kmet. A když dokončil,
zase se tak bystře na mne podíval, opět se usmál tak šelmovsky a pokračoval:
"V mých dětských letech by se tu byl nezpozdil nikdo ani do soumraku, natoť pak aby tu byl přenocoval.
Pokaždé, když dohučel v Klapém roh jedenáctou, vyplynula nad hradem mladá dívka s rozpuštěnými vlasy, v
bílém svatebním rouše, vznášela se níž a níže, z prsou se jí prýštili potůčkové krve a když dopadli do rumův a
na skály, vyrůstaly z těch rumův a s těch skal červené krvavé kvítky a ráno prý je tu děti sbírávaly, hrávaly si s
nimi, pletly z nich věnce, ale nikdy nedopletly, protože se jim pod rukama rozdrobily. A prvním zahučením
dvanácté zmizelo zase tajemné zjevení v oblacích."
Stařec utichl a zadíval se k nebi.

Historie města Libochovice a okolí, část druhá  Příloha občasníku "Zaječiny" T.O.Bílý zajíc Libochovice © 2011



a krásných nocí jarního slunovratu, když z hlubokého modra nebes třpytné hvězdy lijí
stříbrné nitky světla do mlh údolí, bloudí ve zříceninách Hasenburku Bílá paní
nešťastného rodu Zajíců.
Na prsa skloněna jest ustaraná hlava její a z hrudi těžké vzdechy smutku a nekonečného
žalu nesou se ztichlým krajem. A za každým vzdechem z očí po bílé tváři slza skane a
zapadne na prsa, ze kterých vytryskne kapka rudé krve, zahoří ve světle hvězd jako ten
granát zdejšího kraje a sletí do rozvalin hradu.
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Když zlaté paprsky ranního slunce protrhají závoje mlh, vyroste všude tam, kam rudá kapka krve z prsou Bílé
paní zapadla, krvavý kvítek hvozdíku. Nikde jinde v širém kraji daleko kol a kol nerostou takové podivné
květy.
Tak poslední svého rodu  paní Kateřina  oplakává smutný osud slavné a silné větve pánů Zajíců, jejíž haluze
vydaly tolik krásných květů a která musela uschnouti proto, že se odcizila a zradila krev toho lidu, ze kterého
vzešla.

KKtteerraakk nnaa HHaazzmmbbuurrkkuu vvzznniikkaajjíí rruuddéé kkvvěěttyy

KKtteerraakk ppaassááččeekk nnaaššeell nnaa HHaazzmmbbuurrkkuu ppookkllaadd
a Hasenburku pásli jednou pasáci dobytek, Byla jim dlouhá chvíle a umyslili si ji ukrátiti
tím, že podívají se, jak to ve věži vypadá. Všichni až na jednoho byli s návrhem
srozuměni. Metali los, kdo se má do věže spustiti a los padl právě na toho, který byl proti
návrhu. Jen s odporem dal se dolů po provaze spustiti. Řekli mu, aby až bude chtíti, aby
ho vytáhli, zatáhnul za provaz.
Když ani znamení nedával, ani na volání neodpovídal, hnali domů.
Druhý den ráno, když stáda na Hasenburk zase vyháněli, běžel jim druh od Hasenburku

naproti. Měl plné ruce nových zlatých peněz a vypravoval jim, že když do sklepení přišel, viděl hromadu
zlatých peněz a u nich bílou paní, která se jej ptala, co chce. Když jí vše vypověděl, řekla mu, aby si nabral
zlata, kolik si přeje; potom vše zmizelo.
Ráno probudit se na místě, kde seděli. Teď chtěli všichni dáti se spustiti do sklepení. Konečně shodli se na
tom, že ten se do věže spustí, který na tu myšlenku včera přišel.
Spustili jej tedy dolů, ale nikdy se již nevrátil.

KKtteerraakk BBíílláá ppaanníí uuččiitteellsskkéémmuu cchhttěěllaa ppoommooccii
ři jižním okraji českého středohoří se rozkládá starobylé městečko Třebenice.
Opřená o svahy kopců hledí do kraje přes koruny nespočetných ovocných stromů. Jak
předsunutá stráž, strmá Bílá a černá věž pověstmi opředeného Hazmburku. Od nepaměti
vábí snílky, básníky i výtvarníky. Učitelský pomocník na třebenické škole o tom se
ujetím vyprávěl dětem, že ani nedutaly. Sám žil jako kůl v plotě, opuštěný a chudý. Snil o
lepším životě, ale den co den se probouzel do syrové skutečnosti. S hladem usínal a s
hladem také vstával. Jednou zůstal přes noc u libochovického pana řídícího a řeč se brzy
stočila i na slavný rod Zajíců z Hazmburka.



Říká se prý mezi lidmi, že každoročně v nocích jarního slunovratu prochází zříceninami Hazmburku Bílá
paní. Hlavu má hluboce skloněnou, tvář bledou a z hrudi jí vycházejí těžké vzdechy, jež se nesou v noci do
kraje. Je to paní Kateřina, poslední svého měšťanského rodu, které připadl věčný úkol  bloudit po místech
dřívější radosti a slávy a oplakávat smutný osud rodu Zajíců. Za každým vzdechem jí z očí skane slza a mění
se hned v kapky rudé krve, tak podobné zdejším drahokamům. Slza po slze zapadá do rozvalin hradu a všude
tam, kde zapadly slzy bolesti, kvítky hvozdíků rozevřou krvavé plátky vstříc teplu a životu. Třebenický
pomocník byl vyprávěním tak uchvácen, že si ráno přivstal vystoupil na vrcholek Hazmburku, Sotva tam
vystoupil, začervenaly se v kapičkách rosy kvítky rudých hvozdíků. Ve své světničce pak večer usnul a ve
snách mu zjevila Bílá paní: "Je mi tě líto pro tvoji chudobu, pomohu ti. Než udeří půlnoc, jdi na Hazmburk a
vstup do starých sklepení. Tam najdeš pomoc. Ale to ti říkám, až půjdeš tam a až se budeš vracet, neohlížej
se!" Pomocník se probudil a poslouchal roh ponocného. Když dopočítal jedenáctého zatroubení, vyskočil a
pospíchal na Hazmburk..Běžel silnicí ke Klapýmu sotva dechu popadal. Křivolakými schody pak sestoupil do
nejhlubšího sklepení. Sotva ušel pár kroků, zaleskla se před ním hromada zlata, osvícená bledými měsíčními
paprsky. Shýbl se a již chtěl plnit kapsy tímto bohatstvím, ale lituje, že nemá u sebe žádný vak. V tom zaslechl
hrčení kočáru. Zapomněl na varování Bílé paní, ohlédl se a spatřil překrásné spřežení koní. Kočár se leskl
překrásným vykládáním a livrejovaný kočí třímal v rukou opratě. V kočáře spatřil pana vrchního, který na něj
upíral přísný pohled. Pomocník se zalekl vrchnosti, hluboce se uklonil a najednou se ocitl ve svém chudém
pokoji. V tu chvíli zakokrhal první kohout. Vyhlédl z okna a spatřil měsíc skrytý za kostelní věží.
Zdaleka poutá bájný Hazmburk svými věžemi. Kdo vystoupí na vrchol a spatří rozvaliny kdysi nedobytných
hradeb i pukliny, jimiž sporé světlo proniká do podzemí. Není tu zlata ani Bílé paní ani kočáru. Jen rudé květy
hvozdíku zůstaly jako němý svědek dob, jež dávno čas odvál.
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A právě tak jako císaři, i Zbyňku Zajíci slibovali vynalezení elixíru věčného života nebo vyrobení zlata. Na
Budyni se také hledal kámen mudrců, přicházely tu na svět všelijaké dryjáky a zázračné masti, ale především
se kutálely tolary ze Zbyňkova měšce. Většina těch alchymistů byli totiž šarlatáni a podvodníci; jakmile
vylákali na šlechtici peníze, hned s nimi upláchli, anebo je rozházeli na své pokusy. Zbytečně také Jana
Zbyňka nabádal rytíř Bavor z Hustiřan, aby tu chásku vyhnal karabáčem. Toho totiž alchymisté připravili o
poslední škorně a jen z milosti přátel šel k stáru žitím.
Pan Zajíc neposlechl. Mysl se mu pomátla vidinou zlatých prutů a zadlužil se natolik, že roku 1613 přišel o
všechny své statky do posledního. Věřitelé dali odhadnout jeho zboží v Budyni, Žabovřeskách, Nížebohách,
Vrbce, Kostelci, Roudníku i ve Lhotském dvoře, a když tak vyrovnal mnohatisícové dluhy, nezůstala mu
jediná kopa tolarů. Teprve nyní si uvědomil, kam ho neblahá vášeň dovedla. Bylo však pozdě, jeho rod se již
nikdy nepozvedl a Jan Zbyněk se zármutku dlouho nepřežil. Umřel v roce 1616 a že mu bylo souzeno pykat
za svůj nerozum až do konce, nezůstalo peněz ani na to, aby ho pohřbili v oblíbené Budyni, jak si ze srdce
přál. Nakonec pana Zbyňka i pro úctu k rodu pochovali z útrpnosti v klášteře svatého Jakuba na Starém městě
Pražském.

KKtteerraakk JJaann ZZbbyynněěkk ZZaajjíícc ppřřiiššeell nnaa mmiizziinnuu
ejen císař Rudolf, ale i někteří čeští páni byli milovníky věd a umění. Z nich potom Jan
Zbyněk: Zajíc propadl alchymii natolik, že se nechal připravit o celé jmění, a byl
pochován jako chudák ve svatojakubském klášteře. Slavný rod Zajíců nikdy nepatřil mezi
nuznou šlechtu, a když se Jan Zbyněk ujímal dědictví v Budyni, měl věru dost, co pro
něho ctihodní konšelé našetřili. Snad proto žil na svém panství tak okázale. Rád zval
věhlasné muže toho věku; ano i Bartoloměj Paprocký a Tycho de Brahe u něho pobývali,
ale alchymisty se to na Budyni jen hemžilo.



K úžasným pokladům Nového světa měly přístup jen vybrané námořní mocnosti. Jejich vládcové však
pohříchu indiánské zlato brzo rozfrcali na výzbroj vojska ve válkách se svými sousedy. Moci tak zvednout ze
země kámen a proměnit ho v ryzí hrudku!
Kupodivu jak snili hlavně bohatí. Jan Zbyněk Zajíc patřil k předním českým pánům a vedl v Budyni nad Ohří
velkolepý život .Dveře si u něho podávali významní astronomové i spisovatelé. Bylo pro ně ctí dedikovat mu
své dílo. Pán na Budyni si mohl pohostinnost dovolit. Z jeho statků mu plynuly tučné příjmy. Naneštěstí začal
závistivě pokukovat po laboratořích císaře Rudolfa II., kde se tužily desítky slavných či bezvýznamných
alchymistů. Poddaní sice pracovali pilně, ale jejich tempo se nedalo srovnat s předpokládanou rychlostí
reakce kovů v baňce. Jan Zbyněk prahl po tom, aby mu sklepení zaplnily zlaté pruty získané bez větší
námahy a hlavně bez starostí se sedláky.
Do Budyně přenesli své nádobíčko alchymisté, které sem přilákal slib skvělých odměn. Patřili mezi
nedostižné virtuózy v oddalování splnění úkolů. Důvěřivý pan Zajíc jim pokaždé zvyšoval apanáž, když
zatoužili po nové, vzácné přísadě pro výrobu kamene mudrců, jímž donutí bezcenné rudy proměnit se v
zářivé zlato.
Snad zítra, třeba už dnes. Jan Zbyněk se nedokázal této lákavé vyhlídky vzdát. Má zastavit pokusy teď, kdy
už možná stojí jen krůček od úspěchu? Ne, ne a stokrát ne. Výnosy panství tuto zběsilost nedokázaly pokrýt.
Majitel Budyně se zadlužoval u všech svých šlechtických přátel a známých. Zpočátku jen při upomínkách
vesele mával rukou. Jak lehce se mu všechno splatí, až bude mít svůj alchymistický kov. Nebylo náhodou, že
o století později Reyher nepopisoval hromady zlaťáků vzniklých v laboratořích, ale jen jednotlivé unikátní
kousky ražené spíš pro potěchu sponzorů výzkumů. Zázrak se nekonal. Kámen mudrců, který by mohl přinést
i další ceněnou hodnotu  věčné mládí. nikdo neobjevil. Ani nemohl. Což ovšem fanatický Jan Zbyněk do
poslední chvíle nechtěl připustit. Věřitelům nakonec došla trpělivost a bezvýchodné bádání na Budyni
zarazili.
Pan Zajíc dopadl ze zlatavých oblaků tvrdě na zem. Ani prodej veškerého majetku nestačil na uhrazení jeho
dluhů. Z této rány se jeho potomci již nikdy nevzpamatovali. Jan Zbyněk svůj ukrytý poklad nenašel, a když
o tři roky později zemřel, nezbylo mu ani na rakev. Z milosrdenství a z úcty k jeho kdysi tak slavnému rodu
byl pohřben ne mezi žebráky, nýbrž v jednom z pražských klášterů.
Snaha o transmutaci kovů však nebyla jen byznysem pro vykuky. Původ alchymie totiž spočívá v rituálech
pravěkých kovářů a metalurgů.
Výroba železa, mědi či bronzu byla tak fascinujícím vynálezem, že se zpočátku jistě bez určité dávky
posvátné bázně neobešla. Kámen při tavbě opravdu získával novou kvalitu pro uživatele. Tradiční
alchymistické spisy později obsahovaly nejen mlhavé náznaky o kameni mudrců, ale také praktické postupy v
této oblasti. Jejich obliba tedy nezanikla se zlatým třeštěním Rudolfova císařského dvora. Znovu začaly
zaplňovat šlechtické knihovny v době, kdy nadějné příjmy představovalo zakládáni hutí a železáren.
Největší proslulost v Čechách získali především ti alchymisté, kteří se ani nesnažili nějaké zlato vyrobit.
Upozornili na sebe naopak svou dovedností, jak ho vylákat z kapes panovníka a šlechticů. Vedle nich ale
nenápadně laborovali muži, kteří to mysleli upřímně. Jim se často při pokusech zdařilo opravdu něco objevit.
I když to zrovna nebyl drahý kov. Jiní při této osobní konfrontaci s tajemnem narazili na zajímavé léčebné
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KKtteerraakk JJaann ZZaajjíícc cchhttěěll vvyyrroobbiitt kkáámmeenn mmuuddrrccůů
tihodný Samuel Reyher byl profesorem práva na univerzitě v Kielu a jistě tam požíval
velké vážnosti. Přesto napsal pozoruhodný bestseller, který uváděl čtenáře do světa
tajemna a nevysvětlitelna. V roce 1692 mu totiž vyšla kniha o mincích z takzvaného
alchymistického kovu, tedy zlata a stříbra vyrobeného pomocí rtuti z obyčejných kovů.
Tento způsob zbohatnutí naplňoval naději celé generace alchymistů a hlavně jejich
mecenášů. Hvězda alchymie výrazně stoupla v době, kdy evropská naleziště drahých
kovů byla prakticky vyčerpána.



prostředky. Jednopytlové hodnoceni si nezaslouží. I když pod vlivem svých milovaných knih leckdy radili
mírně řečeno zajímavé léčebné kůry. Alchymisté totiž viděli kolem sebe svět plný podobností. Vycházeli z
toho, že moudrá příroda upozorňuje lidi různými tvary na vhodné prostředky. Zřejmě se řídí heslem chytrému
napověz. A tak třeba na bolest zubů podle této teorie je nejúčinnější používat borová semínka. Vždyť jejich
podobnost s řezáky je očividná. Škoda, že Jana Zbyňka Zajíce jen nebolely zuby. Kdyby na ně nezabraly
alchymistické lektvary, šlo by je ještě pořád vytrhnout. Takhle se ale při hledání levného zdroje zlata zcela
zruinoval.
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Jak se obrátil, stáli před ním tři starci v šedých řízách s dlouhými bílými vousy a jeden z nich, na černé tabuli
na zdi visící, křídou dvě čáry udělal. Strachy Míchal zkoprněl. Jeden ze starců usmál se však na něho a řekl
mírně "Vezmi si, co's natočil a až nebudeš míti, přijď si zase; to si však dobře pamatuj! Víno je jen pro tebe a
pro tvou rodinu. Ani kapky jinému dáti nesmíš!" Nežli se Štrajnc vzpamatoval, starci zmizeli. Pokřižoval se a
utíkal i s vínem domů.
Když byly džbány prázdné, dlouho se rozmýšlel; konečně však dodal si odvahy a šel pro nové víno. Potom
chodil již do hradního sklepa jako do svého.
Tak přišlo léto a přiblížil se podzim a s ním posvícení. Všude, jak ode dávna ve městě bylo v obyčeji,
připravovali se na slavný tento den. Také Štrajnc sezval celé příbuzenstvo. Posvícenskou husu a koláče
zapíjeli tentokráte hradním vínem. Hosté nadarmo hádali a doléhali, aby jim pověděl, odkud má tento lahodný
mok. Neřekl. O ničem jiném se po posvícení v městečku nemluvilo, než o tom, jaké výborné víno má Štrajnc
a závistiví šeptali si různé domněnky o jeho původu tak dlouho, až se to páni na radnici dověděli a předvolali
jej k výslechu. Byl obviněn, že jest s podloudníky ve spojení. Ulekl se milý Míchal a nevěda kudy kam,
prozradil odkud víno je. Páni nevěřili a řekli, aby svou výpověď skutkem dokázal a hned nové víno donesl.
Sebral se Michal, vzal prázdné džbány a pospíchal, by si je na Hasenburce naplnil.
A zase, jako když po prvé džbány plnil, uviděl, když od sudu ke schodům zamířil, před sebou tři starce s
černou fabulí, plnou čárek. Jeden z nich počítal čárky a když byl hotov, přeškrtl křídou celý účet, odpočítal z
hromádky třicet zlaťáků a hodil je překvapenému Štrajncovi do čepice. Druhý vzal jeho dva džbány a vylil
obsah jejich na zem, vynesl je ze sklepa a postavil před vchodem. Mezi tím třetí hněvivě naň pohlédl, pohrozil
mu rukou a uchopiv jej za ramena, vystrčil jej ze sklepa. Dveře se za ním zavřely a on strachem upadl do
mdlob.
Když se z mrákot probudil, byla noc a úplněk svítil. Vítr časem zasténal a v Bílé věži sýc volal své smutné
"Půjď". Hodiny na kostele ve Klapém odbíjely půlnoc. Když poslední úder ztrácel se ve zříceninách, viděl
Míchal, jak z Bílé věže vystupuje pohřební průvod.
Napřed tmavé postavy s černou rakví a za rakví jeho žena a děti. Bez hluku šinul se přízrak k Černé věži.
Vlasy mu hrůzou na hlavě vstávaly, tělo roztřásla zimnice. Vzchopil se a jako šílený uháněl k domovu.

KKtteerraakk MMiicchhaall ŠŠttrraajjnncc nnaaššeell vviinnnnýý sskklleepp
nnaa HHaazzmmbbuurrkkuu

dysi šel Míchal Štrajnc, měšťan libochovický, za obchodem do Třebenic. Byl krásný letní
den. Když kráčel kolem Hasenburku, zachtělo se mu podívati se zase jednou nahoru.
Bloudil sem tam zříceninami, až přišel do podzemního sklepa, kterého nikdy před tím
neviděl. Sestoupil dolů a uzřel dlouhou řadu sudů ; u největšího byla nasazena pípa.
Nemohl odolati, nastavil dlaň, otočil pípou a ochutnal. Bylo v něm výborné víno ; napil
se do syta a občerstven vyšel a pokračoval ve své cestě. Když své záležitosti vyřídil,
napadlo ho, že by mohl ženě i dětem toho posilujícího moku přinésti. Koupil dva řádné
džbány a vracel se touže cestou domů. Sklep byl dosud otevřen. Naplnil oba džbány a
zamířil ke schodům.



Divili se konšelé, když jim druhého dne svou příhodu vyprávěl a zlaťáky ukazoval a nevěřili. Vybrali některé
ze svého středu, aby hned místo ohledali. Ti vrátili se brzo zpět. Nenašli sklepa, ba ani stopy po něm. U
zbořené zdi hradební ležely prázdné džbány a v trávě našli několik zlatých mincí, právě takových, jako
Štrajnc do sezení přinesl. Ještě téhož dne ulehl Michal a za deset dní nesli tělo jeho ke hřbitovu  vidění stalo
se skutkem.
Džbány, se kterými Michal Štrajnc do vinného sklepa na Hasenburce chodil pro víno, ještě před dvěma sty
léty na radnici v Libochovicích ukazovali.
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Nejednou mu panský správce Jan Havel vyčetl, že místo zahrad hlídá slavičí hnízda. A byla to pravda, když
slavík začal zpívat, tu naslouchal Šimon tak, že mohly děti a mlsní lidé sníst všechny třešně.
Jednou, trochu dřívěji proti obyčeji, vracel se Šimon z obchůzky po zahradách a zůstal stát překvapen u dveří
své chaloupky. Dveře síně byly dokořán a ze světnice uvnitř slyšel podivný šramot. Šimon nikdy nezavíral;
nebylo tam nic jiného, než čtyři kousky rozviklaného nábytku. Popošel dovnitř. A tu žasnul. Na stole stály
dvě židle a na těch prováděla jakási malá komediantka kotrmelce. Tu Šimonovi zůstala ústa stát do kořán.
„Hej satane, co tu tropíš?“ děl Šimon. Skok – a malá komediantka celá udýchaná ve špinavém trikotu stála
před ním. „Kdo jsi?“ ptal se rozhněván.
„Nebudete mě bít? Né!“
„Odkud jsi?“
„Utekla jsem cizím komediantům. Tedy rodičům né. – Ty prý mi dávno zemřeli.“

KKtteerraakk žžeennaa zz KKllaappééhhoo vviidděěllaa oohhýýnneekk
ednou v noci vracela se žena z Klapého do Třebenic. Když přišla na Třebenický mostek,
dostala takovou ránu do zad, že až vykřikla. Protože ale nikoho kolem sebe neviděla,
dostala strach a běžela, co mohla. Když utíkala kolem hřbitova, uzřela ohýnek na zemi a
vedle něho dva velké černé psy. Vyhnula se jim velkým obloukem a byla ráda, že zdráva
domů doběhla.
Když ráno sousedkám vyprávěla, co viděla, řekla jedna z nich:
"Kmotra, to byl jistě poklad a psi jej hlídali. Měla jste jim kousek chleba aneb aspoň
drobty z kapsy hoditi a poklad byl by váš."
Šly se tam hned podívati, ale po ohýnku a po psech ani stopy.

OO EEvviiččccee aa ssllaavvííkkoovvii
roce 1760 stála nedaleko Poplzského mlýna chýžka, ve které bydlel hlídač panských
zahrad Šimon z Duban. Bylo zde krásně. Opodál šeptala Oharka různé pohádky. Na
březích v křoviskách pěl slavík. Bylo tam prý mnoho slavíků v křoviskách, ale žádný tak
krásně nezpíval, jako tento co zpíval u blízkého mlýna při stráni.
Starý Šimon nemyslel jen aby uhlídal panské zahrady, ale hlídal i šedivého pěvce. Tuze si
ho vážil, jistě tak jako své medaile, kterou nosil na prsou a kterou by nedal za celý svět.
Šimon byl sám, bez rodiny, bez přátel; to vše mu nahradil slavíček. Upomínky na mládí,
na rodinu, spokojenost i lásku k bídě.

(Pověst z Poplz z roku 1760)



„Hm – proč jsi jim utekla?“ „Musela jsem chodit po provaze a večer místo jídla jsem byla bita. V noci jel
nějaký vozka, já mu naskočila do vozu. Ráno jsem vstala a odešla. Dělala jsem dětem na návsi kotrmelce a
oni mi daly najíst.“
„Jak se jmenuješ?“
„Evička.“
„No a teď se kliď!“
„Nechte mě tu alespoň do zítřka.“
„Né, jen se kliď.“ Malá komediantka polonahá a bosá odcházela.
„Rodiče nemá, místo otce hlad, místo matky bídu.“ Bručel si Šimon pod vousy. Rozhodl se. Vyběhl ven a
zavolal Evičku zpět. A tak bydleli spolu.
Když se začali zase červenat třešně, vyšli si spolu ke stráni k mlýnu. Šimon měl schovanku rád, opravdu rád.
Nejdříve ji naučil modlit. Zašel do mlýna, kde pro ni vyprosil nějaké šatečky. Večer si Šimon zapálil svou
dřevěnku a šli poslouchat slavíka. „Bože, ten krásně tluče, viď děvenko.“ Řekl Šimon utíraje si svůj zaslzený
zrak. Bůh ví, jaká to síla ve zpěvu slavičím, že dovede i drsnému člověku slzy vylouditi.
A tu se na blízku ozvaly kroky. Poplzský mlynář.
„Jdu si k vám odpočinout. I já rád poslouchám toho slavíčka. Ani nevíte Šimone, co bych za to dal, kdyby ten
slavík se mě uhnízdil na mém mlýně, věřím, ale ke mlýnu slavík nejde.“
„Tento je poněkud větší než ostatní slavíci a na hrdélku má na světlém peří rudou trojhrannou skvrnu. Na
vojně jsem slyšel, že takový slavík přinese pro celý kraj štěstí, kde se zahnízdí. A ten člověk, který dostane
jeho srdéčko, má do sedmého pokolení štěstí ohromné.“ Dokončil Šimon.
A tu se mlynář zamyslel, ano i Evička naslouchala se zatajeným dechem. Za chvilku odešla, pak i Poplzský
mlynář se Šimonem se rozešli. Bylo již šero. Šimon se ve světnici se ptal „Evičko, spíš?“. Když se
neozývala, šel k postýlce a Evička tam nebyla. Běžel před chaloupku a najednou viděl, jak se ve křoví
zablesklo a hned na to se ozvala rána.
„Co to je?“ Vykřikl Šimon zděšeně a utíkal ke křoviskům a viděl jak z křovisek vyšla postava. „Kdo to je?“
blesklo mu hlavou. Nyní někdo prchal a mířil k Oharce. Šimon vyběhl za postavou a zakrátko ji dohonil. Byl
to Poplzský mlynář s ručnicí.
„To jste vy, pane mlynáři?“
„Ano, střílel jsem po slavíku tam ve křoví.“
Šimon ho chtěl zadržet, ale mlynář mu utekl. Šimon utíkal zpět ke křoví, kde ke svému zděšení spatřil
zakrvácené dětské tělíčko. –
„Evičko, Evičko co se ti stalo?“
„Já nevím, chtěla jsem vám chytit toho slavíka, abyste byl šťasten, když jste se mě strýčku ujal; ……… pálí
mne na prsou ……“.
Zemřela Šimonovi v náruči.
„Proč jsem jen vyprávěl tu pohádku o srdci slavíka. Chtěli jste být oba šťastni – ty i Poplzský mlynář.“
Zabědoval Šimon.
A tu duše schovanky již letěla daleko a navždy – jako ten slavík z poplzských houštin ve starém mlýně.
Šimon pochoval svou schovanku pod křovisky u Oharky, aby nikdo nevěděl, a aby zachránil život dobrého
mlynáře, který později beztak zešílel.
Lidem Šimon řekl, že mu Evička odešla, že neví kam.
Uplynul rok. Nový párek slavíků uhnízdil se nad hrobem malé Evičky, křoviny zarostly a opodál Oharka
bublala dál stejnou smutnou píseň Evičce. Mnoho let tam slavíci krásně zpívali a sice až do té doby, kdy to
krásné idylické zákoutí u starého mlýna zmizelo neboť se stavěl nový most a Oharka byla svedena v jiný
směr.
Nezmizela však pověst o Evičce a zpěvu slavíka.
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vody rozvodněné řeky, a když pak odkvetou fialky,
petrklíče i konvalinky a na šírých lánech rozvlní se
obilí, tenkrát spatří poutník, který půjde do našeho
kraje směrem od Evaně, Brníkova nebo Horek, obraz
spanilý, mánesovského koloritu. Však Mánes sám,
putuje kdysi od Peruce do libochovického zámku,
zastavil se před tímto selankovitým pohledem,
vroubeným celým věncem modrých hor na obzoru a
jeho tužka načrtla tento líbezný pohled.
A v tomto krásném kraji Čech jako král zakleté říše
zvedá se k nebi Hazmburk a pohádka obchází jeho
ztepilé boky, zírajíc do kraje.
Pohádka, která tudy bloudí, je česká Pohádka. V
jejích očích krásných a usměvavých jest elegický
smutek. Takový smutek padne na duši poutníka na
všech těch čedičových velikánech našeho Středohoří,
kde z bývalé slávy zůstaly pusté zříceniny. Učení lidé
tvrdí o těchto horách, že je kdysi dávno vyvrhlo
žhavé nitro země. Nyní jejich obraz naplňuje duši jen
pocitem marnosti.
V poledním žáru zelená údolí na břehu Ohře a Labe
skrývají rusalky a zdánlivý šelest listů je vlastně
jejich šepotem, jemuž lidé nerozumí. Zdá se však, že
rozumějí mu slavíci, odpovídajíce mu lahodným
hlasem. Večer pak, když rudé nebe západu bledne,
přecházejíc v jantar a smaltovou modř, vypluje kdesi
za silhuetou Řípu měsíc, zprvu krvavý a veliký, pak
oranžový a posléze jako rtuť stříbrný, zašumí les i
trávy na bocích Hazmburku, zavolá sova ze
zbořeniště a osamělému poutníku se zjeví
nejkrásnější z dívek, které kdy zřel  panna Lucie z
Hazmburka.
V poledním žáru zelená údolí na břehu Ohře a Labe
skrývají rusalky a zdánlivý šelest listů je vlastně
jejich šepotem, jemuž lidé nerozumí. Zdá se však, že
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JJaarroossllaavv KKřřeenneekk -- HHÁÁZZMMBBUURRSSKKÁÁ SSAAŇŇ
(Pohádka o lásce z romantické doby rytířstva  psáno: 1923)

náte onu kotlinu
podstředohorskou, jíž protéká
Ohře a které vévodí krásný
Hazmburk o dvou mohutných
věžích ?
V žírné půdě zraje tu úroda, v
hájích voní sněženky již v
ranném jaru, jedvaže opadly

II.. rozumějí mu slavíci, odpovídajíce mu lahodným
hlasem. Večer pak, když rudé nebe západu bledne,
přecházejíc v jantar a smaltovou modř, vypluje kdesi
za silhuetou Řípu měsíc, zprvu krvavý a veliký, pak
oranžový a posléze jako rtuť stříbrný, zašumí les i
trávy na bocích Hazmburku, zavolá sova ze
zbořeniště a osamělému poutníku se zjeví
nejkrásnější z dívek, které kdy zřel  panna Lucie z
Hazmburka.
V poledním žáru zelená údolí na břehu Ohře a Labe
skrývají rusalky a zdánlivý šelest listů je vlastně
jejich šepotem, jemuž lidé nerozumí. Zdá se však, že
rozumějí mu slavíci, odpovídajíce mu lahodným
hlasem. Večer pak, když rudé nebe západu bledne,
přecházejíc v jantar a smaltovou modř, vypluje kdesi
za silhuetou Řípu měsíc, zprvu krvavý a veliký, pak
oranžový a posléze jako rtuť stříbrný, zašumí les i
trávy na bocích Hazmburku, zavolá sova ze
zbořeniště a osamělému poutníku se zjeví
nejkrásnější z dívek, které kdy zřel  panna Lucie z
Hazmburka.
Jedenkráte, před léty a léty, v srpnovém podvečeru
vypravoval o ní stařeček ovčák chorému snílku,
který tak miloval svoje rodné Čechy  Beneši
Třebízskému. A lidé minulých generací dokonce prý
vídávali, když ponocný v Klapém odtroubil
jedenáctou, na cimbuří Hazmburku onen spanilý
dívčí zjev, o jehož smutném životě vám bude
vyprávěti tato pohádka.

IIII..
ítr, který šuměl dalekou širokou
kotlinou mezi hradem
Košťálovem a Hazmburkem,
pohrával kadeřemi mladého
osamělce, který seděl na pokraji
lesa pod Hazmburkem, kryt k
zemi skloněnou větví jedle a
díval se upřeně vzhůru,
nespouštěje očí s malého okénka.
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Za ním ještě asi spala mladá panna Lucie, dcera
Mikuláše Zajíce, vznešeného a přísného pána na
Hazmburku.
Řekli byste, patříte na osamělého poutníka na pokraji
lesa : krásný jinoch ! Oděn v jednoduchý přiléhavý
modrý šat, na sametovém baretu sokolí péro, v oku
lesk citu i odvahy  to byl Věslav z Košťálova.
Bylo krátce před východem slunce.
Modrý flór, který lehounce kryl celou krajinu, řídnul
a jakoby se tratil v jitřním větru, zatím co jeho lem
růžověl stále znatelněji, až posléze byl proťat na
východě ohnivou žhavou skvrnou  vrcholkem
vystupujícího slunce. Zprvu zalily se nachem
vrcholky hor s krásnými hrady, pak zvolna lila se
záře do údolí, vítána šumícími hvozdy a celým
mořem vonných bílých pěn rozkvetlých stromů.
Dlouho již slunce zlatilo celý hrad Hazmburk, a
okénko Luciino se ještě neotevřelo.
Věslavovi v hrudi bouřilo neklidné srdce. Podivný
cit přetékal jeho srdcem tak jako pohárem
nevybouřené mladé víno.
Kolik dní a nocí vysedal na tomto místě, jak často
hledal příležitost, aby mohl sebemenším znamením
přivolati někoho, kdo by mu dal zprávu o ní, k níž
cítil tolik lásky, že vlastní život připadal mu
bezcenným mimo ní. Dnes rozrušení Věslavovo bylo
mnohem mocnější, neboť včera lapil Luciina
miláčka, něžnou bílou holubici a na stužku připjal jí
svitek březové kůry, na kterém několika řádky vylíčil
Lucii svůj milostný plamen, stravující jeho srdce.
Vylíčil svoji touhu, svá muka i cit a okénko její
komnaty nazval  jediným okénkem Hazmburku,
jímž zírá srdce a krása. Malichernou pýchu, slávu a
zlato nazýval prchavým dýmem a přál si buď býti
milován anebo zhrzen, ne však zůstaven zoufalé
bolesti svého srdce, které mučí nejistota ze všeho
nejvíce. Byl jist, že nikdo jeho nesmírnou touhu ze
srdce mu nevyrve a kdyby jí umíral, bude ona věčná.
Lucie tedy dnes již věděla bezpečně o jeho lásce.
Snad pohněval smělý hoch její vznešený cit, snad je
uražena bezprostředním vyznáním jeho lásky ?
Hradní okénko Luciiny komnaty dnes zůstávalo
uzavřené. Neotevřelo se ani hýřivému jarnímu
slunci, ani vlaštovkám, které kolem arkýřů kroužily,
ani lačným zrakům trpícího Věslava, jemuž tichý
černý stín našeptával, že všecka jeho sladká naděje
řítí se v propast.

Znaven a rozlítostněn usedl na kořen stromu, hlavu
zabořenu v dlaních.
Myšlenky jeho se tříštily a zápasily navzájem : příval
pochyb a mužného ovládání střídal se s měkkostí
milostných citů. Ke konci zdálo se mu, že nedůstojno
je rytíře, jemuž údělem má býti šlechetnost
ozbrojená mečem v tvrdé paži  dáti se ovládnouti
city, které podobají se oněm obláčkům, které právě
plují po modrém nebi nad Hazmburkem. Pozvednuv
hlavu, zůstal Věslav jako bleskem zasažen. Hrozný
pocit, že snad smysly jej matou, zkrátil mu dech a
zadrhnul hrdlo.
Několik kroků opodál stála Lucie v řasném růžovém
šatě, usmívajíc se jeho rozpakům. Dívala se na
Věslava pohledem, plným nevinného dětství a něhy.
"Věslave," řekla po chvíli mlčení," jste zajisté
šlechetný rytíř a jste i krásný hoch. Já byla jsem
divně zmatena, čtouc slova, která jste mně poslal po
mé holubičce a učinila jsem nejvíce, co může dívka
mého stavu učiniti, jdeli za hlasem svého srdce, bez
ohledu na dvůr tam nahoře. Nepřišla jsem jitřiti
vašeho velikého citu, avšak chci vás odvésti od
pošetilého i nebezpečného podnikání. Hleďte, není
mně lhostejný váš osud. Vaše láska však nikdy
nedojde cíle. Má vůle nepatří mému srdci. Vysvětlím
vám zkrátka : ta, jež by mi snad pomoci mohla, má
drahá matka, spí již dávno věčný sen a otec můj jest
mužně tvrdý, říkají, že pyšný ...Je hrdý na svůj rod.
Nedbá na to, po čem touží mé srdce, chce sám
nalézti mi budoucího chotě a právě nyní chystá se
odjeti do Německa, aby sezval mocné rytíře a knížata
na náš hrad a z nich vyvolil pro mne ženicha ...
Odpusťte, krásný hochu, mému zdánlivému bezcitu a
tvrdosti mých slov. Srdce mé vám více neříká, ne
proto, že nemá co, ale proto, že  nesmí. Buďte
sbohem !"
Lucie kynula rukou Věslavovi a obrátila se na
zpáteční cestu do hradu, Věslav však padl jí k nohám
a zapřísahával ji, aby neodcházela dříve, dokud i on
nebude moci jí říci několik slov o sobě.
Lucie, polekána, zprvu váhala, ale posléze zlatou
mlhou mládí i jí zjevil se v hloubi očí jinochových
onen veliký a čistý plamen, který vychází z ryzího
srdce a podmaňuje si bezvýhradně srdce příbuzné.
Zatím na hradě nastal shon. Služebné, které
napomáhaly své vládkyni v odvážném plánu,
vyvolávaly ulekaně smluvená znamení. Okénko v



Historie města Libochovice a okolí, část druhá  Příloha občasníku "Zaječiny" T.O.Bílý zajíc Libochovice © 2011

komnatě Luciině se otevřelo a v něm objevila se na
chvíli tvrdá šedivá hlava Mikuláše Zajíce. Byl
nejvyšší čas k odchodu.
" Neodcházej, prchněme spolu ! " zasténal Věslav,
leč dívka jen teskně odmítajíc posunkem hlavy,
rozběhla se strmou lesní stezkou ke hradu. Po
několika krocích zadívala se zpět k Věslavovi,
jakoby znovu zaváhala. Věslav byl již u ní.
" S bohem, miláčku, " zašeptala a oči zalily se
slzami. Hlava klesla jí na rameno Věslavovo a rty
jejich se setkaly. Již však mihl se jen její růžový šat
mezi stromy a Věslav zůstal sám, dívaje se jakoby
mlhou kolem sebe po pustém lese.

IIIIII..
bzor po západu slunce krvavý již
pohasínal a nadešel již večer,
když stanul Věslav u brány
Košťálova. Ani nevěděl jak a
kudy došel od Hazmburku ke
Košťálovu. Jak se tu tak, jak bylo
dříve, když jeho srdce chvělo se
blouznivým plamenem dosud
nepoznané lásky.Jakoby dávno ztracené a zapomněné radosti se

vzkřísily a přiletěly na křídlech fantasie a
nejkrásnějších snů. Zdálo se mu, že všechen jeho
minulý život byl temným stínem; teď vystupuje z
něho v jas a konečně  dojde i svého cíle; musí jej
dojíti ! Dobýt si Lucie ! Zvítězit nad Hazmburky !
Mikuláš Zajíc, otec její a vladyka Petr, otec
Věslavův, nežili v přátelství. Slovansky snivá,
srdečná a prostá duše Petrova byla cizí panovačné a
střízlivé duši Zajíců z Hazmburka.
Vladyka Petr nedbal o celou německou říši, o
poklady, trůny a prchlavou slávu tohoto světa; jemu
více platil rodný kout selankovitých Čech a ryzí víra
v bratrská srdce a ve vlastní sílu národa. Však jeho
ocelová paže, byloli toho třeba, nesla udatně do boje
válečný štít tak poctivě ozubený šrámy jako jsou
štíty hrdinů.
Věslav byl rozhodnut: Vše za Lucii ! Vše za lásku
nesmrtelnou ! Přece však pocítil trochu zmatku v
srdci, když přistupoval ke svému otci.
Byla noc tichá a hluboká. Na nebi stál jasný měsíc a
chvílemi zašuměly lípy na Košťálově, chvílemi

rozezvučel zpěv slavíka ticho rokliny.
Pod lipami u dubového stolu seděl šedivý vladyka
Petr u konvice vína, dívaje se po ozářeném kraji.
Onoho večera vyznal Věslav svému otci lásku k
Lucii.
Mlčky naslouchal stařec vladyka Petr a kdo by viděl
zblízka jeho tvář, zdálo by se mu, že utrpení ryje
hluboké vrásky do zachmuřeného čela. Však jakoby
z kamene, nepohnut, seděl ve svém křesle a když
Věslav skončil a čekal slova odpovědi, zatřpytila se
slza v oku starcově a stekla do bílého vousu,
čechraného lehkým vánkem.
" Jsi blouznivý hoch," pronesl tichým hlasem za
chvíli, "opojila tě láska, tak jako každého z nás za
oněch sladkých mladických let. Kdo může jí býti
soudcem? Jaká překážka, stavíc se jí v cestu, je dosti
veliká, aby zvrátila její cíl? Oh, hochu můj !
Naslouchaje tvým slovům, tak prostým a vroucím 
jako kdybych tvoji matku zřel a celé líbezné svoje
jinošství."
Vladyka pozvedl pohár ke rtům, aby zapudil měkký
cit, nedůstojný chrabrého bojovníka.
" Je mrtva, tvoje matka, jsou mrtvi bratři a hle,
nepodobáli se náš jindy tak veselý hrad, hrobce, kde
spí vzpomínky. Ba, snad jen polnice k boji mohla by
oživiti krev našich pustých prsou a pak vyjeli
bychom ze brány Košťálova, zapomenouce svých
lidských strastí a v paži znovu zajiskřila by síla, tak
jako dříve bývávalo a jako otců našich byl úděl, když
drzý loupežník na naši zemi vztahoval spáry. Však,
tam !" zvolal vladyka Petr a vztyčil se prudce v
křesle, " tam, synu můj, kde se tyčí pyšné věže
Hazmburku, tam zakládá se a sluní to hnízdo dračí,
které ne hrdost naši, ale býlí a rozkladnou plevel
rozsévá po vlasti české, tam cizácké mravy a
cizáckou pýchu staví vysoko na odiv porobenému
prostému českému lidu ! Tam, Věslave, nechci tě
zřít, leč jako vítěze ! Ale nikdy nechtěl bych se dožíti
té potupy, abys ty prosil zpupného Mikuláše o ruku
Luciinu, buť ona byla by sama nejspanilejším
květem ! Miluji tebe, synu můj, a půjdešli do boje,
chci býti tobě po boku, avšak, kdybys poskvrnil v
šílenství své lásky čest rodu našeho tím, že hrdé
srdce bys pohodil ,zůstaneš sám a nikdy již 
nesměli bychom se sejíti na tomto; rodu našemu
drahém místě, ve hradě Košťálově ! Já však věřím v
tebe, Věslave ! Jeli tvá láska tak velká a jeli sestrou
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sestrou co do velikosti lásce Luciině a ty jako
chrabrý vítěz uvedeš bílou svoji holubici na náš hrad,
pak náručí moje zaplesá tobě i ji vstříc, v
nevyhladitelné otcovské lásce."
Hazmburk v přísvitu měsíčním vystupoval z rovin
Poohří jako tajuplný obr a oči otce a syna zíraly naň,
zatím co srdce obou chvěla se podivným zmatkem.

IIVV..
inulo léto a Věslavovi přineslo
nejhlubší žal. Schůzka s Lucií
byla vyzrazena, hrad střežen a
nikde cesty, kterou by mohl
milující jinoch aspoň slůvka od
ní zvěděti anebo dáti jí zprávu.
Mučivá tíseň úzkostí a pochyb
svírala jeho srdce.Za noci bloudil přestrojen v lesích kolem hradu a

vyzvídal na potulných kupcích, kteří bývali na
Hazmburk vpouštěni, vyzvídal na zbrojnoších,
vysílaných s listinami a vzkazy do světa, ale o panně
Lucii nedověděl se praničeho, a tak pokaždé
zmučenější vracel se na Košťálov a zdálo se, že již i
slova lásky a útěchy jeho starého otce míjejí srdce
Věslavovo, těžce raněné.
Přišla jeseň. Vzduchem tichým a teplým plula bílá
vlákna pavučí a listnaté lesy zahořely měděně, zlatě a
ohnivě.
Někdy nebesa zaplnila se mraky, zafičel ostrý
severák a déšť zdlouhavý a zimomřivý činil cesty
neschůdnými a jednotvárným svým spádem vnášel
nesmírný stesk a šedost do srdcí lidí.
Na hradě již házeli smolná polena do rozzářených
krbů, po zdařilých lovech konali hody, zvouce
potulné umělce, herce, hudebníky, zpěváky a kejklíře
do rytířských sálů, kde hořely svíce.
Když pak oblaka se rozestoupila a slunná jeseň tiše
vlála snivým, tichým krajem, pak opět sjíždělo se
panstvo k rytířským hrám a bývala klání.
A toho právě podzimu pan Mikuláš z Hazmburku
pořádal veliký turnaj, na kterém měli se zastkvěti
nejchrabřejší z pánů německých, mezi nimiž 
vyprávělo se  bude i saský kurfirst Albrecht, který se
uchází o ruku spanilé Lucie. Přípravy děly se slavně
a okázale a lid s obdivem sledoval průvody rytířstva,
sjíždějícího se z daleka ke hradu Hazmburku, na

jehož cimbuří vlály prapory a stáli minstrelové,
dujíce na počest hostí v pozlacené surmy. Turnaj
měly uzavříti hradní slavnosti, rozvržené na celý
týden.
Po honech v lesích hazmburských byl hodokvas.
Tehdy jedenkráte, když den snášel se k večeru, byl
ohlášen hodovníkům potulný truvér, který prý
panstvu chce pěti o lásce.
Byl vpuštěn.
V hodovní síni nebyly dosud rozžaty svíce, neboť
poslední odlesk zapadajícího slunce padal sem
barevnými okny. Pěvec vešel pevným a pružným
krokem; zůstal státi nedaleko vchodu. Oděn byl v
černý šat, temný plášť, tvář jeho byla zarostlá a vlas
v bohatých kadeřích splýval mu po šíji. Loutnu v
jedné ruce, ve druhé široký klobouk, hluboce se
uklonil hodovníkům a jal se plným a lahodným
hlasem zpívati svoji píseň. Byly to rythmy měkké a
vzletné, vypravující o mladistvé lásce a jejím plodu,
lidském štěstí, které jedovatý had či saň zahubí
dechem morovým a zoufalý milenec, který je násilně
zbaven své milenky, bloudí od dědiny k dědině, od
města k městu, od hradu ku hradu, a nikde
nedovedou mu říci, co se stalo s jeho láskou. Nežádá
uznání za svůj zpěv, nežádá darů, jen soucitu a
odpovědi, jinak že propadne šílenství.
V síni zavládlo ticho, všichni naslouchali zpěvu,
uchváceni především jeho lahodou a pravdivostí citu;
dámy dojaty a Lucie, která nespouštěla očí ze rtů
pěvcových, stírala slzu za slzou, kanoucí jí po líci.
Když pěvec ukončil, povstal pan Mikuláš a oslovil
jej : " Je zvykem, že hradu pán podá číš pěvci, který
zpívá o činech hrdinných a dáma tomu, který
přítomné krásné paní milostnou písní dojal. Tys
probudil v nás divnou náladu. Nicméně bolest,
kterou jsi v písni vyzpíval, zdá se být tak niterná a
osobitá, že něžná Lucie, dcera a chlouba má,
naslouchajíc tobě, hle, jata byla skutečným žalem.
Nuže, nechť ona podá tobě číši ! Však, aby přípitek
trysknul v duchu jasném a jarém, jak toho žádají
naše slavnosti, chci vám všem, vzácní hosté moji,
oznámiti blahou zvěst, až pozvedneme číše
hypokrasu. Ty, pěvče melancholický, až, osaměv,
zamyslíš se nad vlastním během žití, přej sobě méně
citu, však více síly !
Nuž, pryč teď stíny chmurných nocí ! Vy, služebníci,
světlo rozžehněte!"
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Všichni povstali k přípitku a Lucie s pohárem blížila
se k truvéru. Jedvaže však ruka její vztáhla se k
němu, aby mu podala pohár vína, jakoby bleskem
schvácena, klesla náhle s ostrým výkřikem k zemi.
Nastal shon a zmatek; Lucii, ležící ve mdlobách,
odnesli do její komnaty. Nikdo nedovedl si vysvětliti
příčiny, avšak marně též hledali záhadného truvéra.
Zmizel, jako když se s ním země propadne, ale
Lucie, procitajíc z mdloby, šeptala tichounce : "
Věslave ! "

VV..
inula noc, ve které neklidným
spánkem spal pan Mikuláš.
Příhoda s tajemným pěvcem, ve
kterém toliko Lucie poznala
Věslava, kalila jeho mysl a zdála
se mu býti nedobrou předzvěstí.
Když z rána vešel k
shromážděnému rytířstvu,

omluvil svoji dceru churavostí zcela přechodnou a
rozhodl, že den klání jest nezměněn. Pak vešel v
komnatu své dcery.  Ležela na loži, bledá, jakoby
ničím již nemohla býti vyburcována k životu.
Lhostejna ke všemu, co jí otec vyprávěl, dívala se jen
okénkem do kraje ke Košťálovu.
Vlídně a pozorně připravoval ji otec k dnešní
závěrečné slavnosti, které ona musí nutně být
přítomna. Poukazoval na své bohatství i stáří a přál
si, aby Lucie moudře a prozřetelně volila svého
ženicha, nastávajícího majitele hradu Hazmburka.
Přeje si a věří pevně, že jím bude saský kurfirst
Albrecht, neboť přislíbí při turnaji tomu svoji dceru,
kdo bude vítězem v boji a nikdo dosud nepředčil v
klání rytíře Albrechta.
Nyní jakoby teprve pochopila nebohá dívka smysl
otcových slov. Vztýčila se na loži a zvolala
Mikulášovi v tvář : " Uposlechnu vašeho přání, otče,
ale vězte, vezmeteli mně vše a podřídíteli veškero
mé jednání své neúprosné vůli, předc nikdy
nevezmete mně moji lásku, která roste v mém srdci a
kterou nelze seberozumnějšími důvody překonati.
Miluji Věslava z Košťálova a neznám moci, která by
tento cit vyrvala z mých prsou ! "
S pocitem zmatku a výrazem chmurné nevole

vyslechl pan Mikuláš výkřik zpovědi mladého srdce
Luciina. Přikládal však více váhy dceřině churavému
podráždění a nevěřil, že promluvilo tu srdce až k
smrti odhodlané. Rozhodne kolbiště, řekl si a pak v
cizině, po boku vznešeného manžela, zapomene žena
kurfirstova na chudého syna košťálovského vladyky.
" Je ti především třeba klidu, milá dcero, jakož i mně
jej popřej v těchto velkých dnech. Co přeje ti tvůj
otec, jest jen tvoje štěstí, ale mládí zmítavé, jako
víno kvasící, nerado se dává vésti, a kypí, kypí jen
srdcem rozjitřeným, rozvahou opovrhujíc a v každé
radě starých vidí přežitek, tíhu, ba nástrahu a
mnohdy, přicházejíc k rozumu svízelnými oklikami,
hrozí se slovíčka : pozdě ! Ty, Lucie, vždy byla jsi
poslušna svého otce a vím, že zůstaneš jí i dnes.
Uklidni se ! Pomysli na hrdost a čest svého rodu. Při
slavnosti klání na shledanou ! "
Jitřní vánek pohrával prapory, vlajícími z věží hradu
Hazmburka, který tonul v jasné záplavě slunce a
celičký hlučel a kypěl ruchem svátečním,
slavnostním.
V podhradí zvonila kladiva o kovadliny, upravovány
koňské postroje ; sloužící hemžili se ve stájích a v
nádvoří. U brány, která zůstala onoho dne otevřena,
noví a noví hosté byli vítáni. Rytíři shromažďovali se
ve skupinách, hovoříce a vítajíce se vzájemně.
Služebné věnovali se svým paním. Jako v úle bylo v
kuchyni a sklepmistrova tvář hořela po vychutnání
nejlepších vín hazmburských a polabských, která
měla se vyrovnati vínům rýnským.
Obyvatelům podhradí i venkovanům vykázáno místo
na hlavním nádvoří, kde se měl konati turnaj, kdežto
měšťanstvo, zbrojnoši a šlechta měli vypravenu a
okrášlenu balustrádu, jejíž střed tvořila tribuna s
modrým a zlatým baldachýnem  tam měl usednout
pán hradu s Lucií a hosty.
U branky, jíž za turnaje vjížděli rytíři, stál na
vyvýšeném místě hlasatel.
Zde bylo zatím ještě prázdno, ale již v předhradí a v
parkánech počínal nezvyklý ruch a na malé logii
cvičili se hudebníci pro doprovod k turnaji. Pro ně
bylo zřízeno vysoké lešení, kryté jako všecka ostatní
vyvýšená místa, splývavými, těžkými látkami, na
nichž zlatem vyšit znak pánů z Hazmburka : kanec a
zajíc.
Zvolna počala se zaplňovati místa pro diváky ; rytíři
odešli k strojení a četné měšťanstvo přicházelo na
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svá místa, cizí šlechta umístněna podle hodností na
tribuně. V průvodu hostů nejvzácnějších přicházel
posléze pan Zajíc Mikuláš s krasavicí Lucií, jejíž tvář
však byla bledá, prozrazujíc nesmírný smutek.
Shromáždění ztichalo a zraky všech zastavovali se na
vznešené dvojici, usedající pod blankytným
baldachýnem.
V té chvíli rozhlaholily se surmy a rohy, hlásíce
počátek boje.
Gothickou brankou, jak vítr proletěl rytíř na plavém
hřebci, zdobeném postrojí z brokátu, zlata, stříbra a
perel. V lesklém brnění, dřevcem v ruce, zajel před
pána hradu a sestupuje s koně, poklonil se hluboce
panně Lucii, zatím co herold provolal jméno saského
kurfirsta Albrechta, který bíti se bude s každým, kdo
si troufá jej přemoci, a nepřemožen, má se státi
chotěm Luciiním. Již však se po druhé rozezvučí
fanfáry a s kropířem barvy ohně a rudým fafrnochem
vjede mohutný rytíř na černém koni doprostřed
kolbiště. Jeho kapalín zářil čistým zlatem a celé
brnění jakoby ulito z ocele. Když herold ohlásil
hraběte z Flussingenu, pozvedl tento nad hlavu svůj
štít, dřevcem opsal vzdušný kruh, načež, hluboce
skláněje se, zvolal mohutným hlasem : " Ve jménu
paní srdce mého ! " Pak, zapřevše oba rytíři dřevce,
zamířili prudkou jízdou druh proti druhu. Zápas byl
tuhý, avšak již při třetím střetnutí vítězí kurfirst
Albrecht a vyráží svého soka ze sedla. Ozve se jásot
nesmírný a lid podivuje se statnosti rekově, který
zůstává na kolbišti, očekávaje dalších soků.
A jistě nebyli to rytíři bez jména a slávy, ba mnozí z
nich bezpočet vítězství v turnajích si vydobyli, však
Albrecht, jakoby obdařen démonickou mocí,
přemáhá jednoho po druhém a jeho síla jako by
vyrůstala v nadšeném jásotu všech přihlížejících boji.
Pan Mikuláš neskrblil podivem a jeho tvář plála
brunátnou radostí, jen Lucie skrývala za
mramorovou maskou své bledé tváře utrpení,
kterému nedovedl porozumět nikdo z těchto zástupů
nadšených udatným cizím rytířem.
Po krátké přestávce pokračovalo se v turnaji. Kurfirst
Albrecht pokynul hlasateli a dal vyvolati k rytířstvu,
že přichází chvíle rozhodnutí, kdy kurfirst saský
vyzývá každého, kdo je hrd na svůj stav, rod a sílu,
aby vjel sem na kolbiště.
Pán hradu Mikuláš dá svoji dceru, nejspanilejší z
panen světa, toliko vítězi. Nuže, kdo troufá si na něm

vydobýti onoho vítězství ? Nastala chvíle ticha,
načež hlasatel, pozvedaje ruku nad hlavu, zvolal : "
Neznámý rytíř přijel na hrad. Jména nechce říci, však
chce se bít toliko s kurfirstem Albrechtem ! "
" Nechť jen vjede na kolbiště ! " ostře zvolal kurfirst,
podrážděn smělostí neznámého.
Jako když vítr zaduje v pole makovic, tak vlnily se
hlavy diváků ve zvědavosti, kdo objeví se v brance.
Nastalo ticho.
" Neznámý rytíř ! " zvolal po chvíli herold.
Na krásném koni vjel rytíř v jednoduchém brnění.
Bez cetek, bez stříbra a zlata, skorem nuzně
vyhlížející prostřed té veškeré nádhery, prostý, dle
krásný soulad obestíral koně i jezdce. Z šedých oblak
vystoupil jasný paprsek a svezl se po tajemném
jezdci v okamžiku, když tento zastavil před
baldachýnem a po krátkém mlčení zvolal : " Pro
pannu Lucii ! "
Zachvěla se dívka v podivné předtuše, avšak v tom
již jezdec prudce obrátil koně a mířil proti svému
soku.
Utkání bylo prudké, ale i tentokráte zdálo se, že rytíř
nepochodí. Však při třetím výpadu kurfirst povážlivě
zakolísal. Nastalo neobyčejné napětí. Tisíce srdcí
přálo vítězství neznámému rytíři, aby byla schlazena
zpupnost kurfirstova. Lucii dmula se bouřlivě prsa
vzrušením i obavou, pan Mikuláš povstal sleduje
napjatě a chmurně obrat v zápase, co výkřiky diváků
zaznívaly od úst k ústům.
V tom neznámý rytíř změří ostražitě odstup od
soupeře, pak rozjíždí se prudce a dřevcem pevně
zapřeným a v okamžiku neobyčejnou ranou vyráží
kurfirsta ze sedla. Jezdec i kůň leží na zemi, zatím co
lid propuká v bouřlivý jásot, který duní a hlučí
nádvořím a snáší se daleko do kraje.
Mezitím co odnášeli omdlévajícího kurfirsta z
kolbiště, hlásí se všichni přítomní němečtí rytíři ke
klání s neznámým hrdinou.
Však jaký div ! Cizí rytíř vyzvání přijímá a jednoho
po druhém sráží s koně a přemáhá s jarou silou a
křepkostí nevídanou a když nikdo již se neodvažuje
vstoupiti s ním v boj, prohlašuje herold klání za
skončené. Za vřavy, výkřiků a zvuků fanfár blíží se
vítěz zvolna k tribuně s baldachýnem, kde nastává
zmatený vzruch. Všichni hoří nedočkavostí spatřiti
tváří v tvář tajemného reka. Lucie chví se šťastným
tušením, však chmurně, jako kamenný sloup stojí tu
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Mikuláš, kynoucí rytíři, aby sňal přilbici. Jaké
překvapení zmocní se davů, když spatří  Věslava z
Košťálova ! Nastalé ticho přerve ostrý výkřik Luciin.
Služebné obklopí dívku, klesající v mdlobě a kvapně
ji odnášejí do hradu.
Za hlubokého ticha zahovoří takto pan Mikuláš k
Věslavovi : " Ve jménu dcery mé jste se bil slavně,
rytíři ! Z její rukou dar vám vskutku náleží. Dcera
má o své újmě vám dala své srdce, já pak mám vám
dáti její ruku. Boj vskutku tuhý vybojoval jste před
našimi zraky a patřil na vás výkvět rytířstva, ba i
mnohý okusil prudkosti vašeho dřevce. Kde chybí
krev rodu, jest ještě místo pro zásluhy. Svět prý dnes
trouchniví a jakás hrozná saň, či jedovatý drak jeho
srdce požírá, rozkládá jeho citu prameny a je
otravuje. Prý slídí po Čechách, rozleptává co v lidu
pevného. Lid v sílu nevěří, je jenom zmatku plenem,
zpupné cizáctvo jej sráží k podnoží a reka prý není,
jenž sani sťal by hlavu !  Tak přec básník potulný
zpíval v našem hradě?. ...a věru  zdálo se, že
odvážný měl hled ....Můj zeti budoucí ! Já podmínku
vám kladu ! Když velká vaše láska, je každá oběť
malá ! Chci vyzkoušet, zda je vaše láska opravdová !
Vždyť mnohdy obloudí nás mládí prudký cit ;
chceteli Lucii zvát paní svou, jděte do světa a zabte
tu saň ! Co, reku vítězný, je pro vás nesnází?
Neb, lépe ! Lapte ji a s přemoženou přijďte sem na
náš hrad, ať vidíme, jak vypadá ten netvor.
Nechť svatý Jiří provází vás po cestě ! Bůh s vámi,
rytíři, a na shledanou pak ! "
A nedbajíce mnoho Věslava, opouštěli hrdě vzácní
hosté s hradním pánem v čele kolbiště. Lid byl
zmaten Mikulášovou řečí hladkou a jízlivou a
odsuzoval jeho jednání vůči statečnému jinochu.
Nesmírná odvaha a víra plnila však srdce Věslavovo.
Obklopen hradními paními, které zvěstovaly mu, že
Lucie procitla z mdloby a volá jeho jméno, rozhodl
se pevně, že musí k posledu zvítězit ! " Vzkažte mé
nejdražší, že saň potřu. A pak se vrátím na Hazmburk
pro svoji nevěstu !"
Vsedl na koně a vyjel do světa z bran.

VVII..
lhy podzimní zastíraly
středohorský kraj. K poledni
slunce prodralo se jejich clonu a
tenkráte celá širá krajina od
Košťálova po Říp, po Bezděz a
Rálsko i hory lounské  zazářila
ve své spanilosti, podbarvené
smutkem odumírání. Když země
vydala plody, jde spát.

Na vinicích dozrávaly hrozny a pod loubím krčem na
březích Labe usedali poutníci a snílkové u rudé číše
vína, odhadujíce pouť svého života anebo
vzpomínajíce na zašlá léta, ať dobrá či zlá, vždy
jímavá ...Zde kupci zastavovali svoje vozy a protože
mnoho projeli zemí, krajů a měst, vyprávěli o
zázracích světa a polabský kout nazývali líbeznou
selankou, přirovnávajíce zdejší víno k vínům břehů
rýnských.
Večer přijel do krčmy  jejíž pavlač byla vyzdvižena
jako vlaštovčí hnízdo nad řekou  rytíř na koni. Bylo
již velmi šero, neboť slunce dávno zapadlo.
Rytíř dlouho rozhlížel se kolkolem, jakoby jeho oči
dovedly pronikati temnotou, pak přivázal koně před
krčmou a vešel.
Byl oděn v brnění, jímž se odívají rytíři při turnajích,
jeho oko bylo hluboké, pronikavé a neskonale
měkké, tvář bledá a tak mužně krásná, že všichni v
krčmě ztichli, patříce se zpytavou otázkou cizinci
vstříc. Až starý zbrojnoš zašeptal hostům : " Toť
Věslav z Košťálova ! " Pak dali všichni hlavy
dohromady a zbrojnoš, který sám byl přítomen
slavnému klání na Hazmburku, vypravoval potichu
příběh Věslavův.
Všichni podivně kroutili hlavami, až mladý písmák
zvolal nadšeně : " Hle, velký vítěz a slavný hrdina !
Co jemu bude překážkou? Toť český svatý Jiří ! " A
pozvedl pohár, jakoby chtěl připíti zajímavému
cizinci, ten však, duchem nepřítomen, hlavu v rukou,
seděl ponořen v myšlenky, tak jakoby byl v krčmě
sám.
" Inu," říkali rozšafní měštěnínové a kupci, "jest to
tedy člověk hodný politování, je výstřední a Bůh mu
pomoz ! Napijme se na svoje zdraví ! "
Zatím Věslav vzpomínal na Lucii, na svého starého
otce, na rodný Košťálov a na turnaj hazmburský.



Historie města Libochovice a okolí, část druhá  Příloha občasníku "Zaječiny" T.O.Bílý zajíc Libochovice © 2011

Kolik tam českých šlechticů, zemanů a měšťanů
slunilo se v lesku Mikulášovy slávy ! Co
povýšeneckého býlí rozlezlo se po Čechách ! Rytíři
ztratili víru ve svoji sílu, zemanstvo neví pro koho
oře a sklízí, měšťané přijímají vše, co je zvyk a mrav
doby a malý lid je spoután, zatlačen na níži
prosebníka. Jeho heslem nyní : z čí ruky dostanu
chléb, ten je mým pánem ; chci, abych nehladověl,
chci, abych mohl spát po těžké práci, chci, abych
mohl žíti se ženou a dětmi v zimě u teplého krbu.
Šlechta kuje rozbroje a jakoby se přežila, přesytila,
přemrzela ve své rodné zemi. V nejistotě a zmatku,
který se šíří všade, vystupují z temnot hlasatelé
rozvratu, asketi a sektáři, vášnivci pro spravedlnost
Kristovu i blouznivci o jediném království božím a
bratrství všeho lidstva. A slyšíli Němec, že
slovanská duše propadá víře v bratrství a království
míru božího, usměje se posupně, neboť chápe, že je
vhodná doba brousiti meč  Saň, saň ! Otrávila
zdravé české duše ! Ropucha sedla na pramen. Štír,
had, drak, ještěr, jakkoli chcete je nazývati, hrnou se
do bílých dědin, usedají u portálů městských domů,
přelézají hradby panských sídel, otravují vzduch a
požírají srdce českého lidu. Hlavou Věslavovou vířil
ještě šum turnaje. Jeho oči viděly zpanštělé české
rytířstvo a hloupé papouškující měšťanstvo. Ucítil
bolest z představy, že Lucie, srdce tak čisté a duše
volná, je zakleta v tento žalář klamu, pokrytectví a
pýchy. Jako stříbrná holubice v azurném nebi vedla
jej vzpomínka k ní a sílila jeho víru ve vítězství.
Tušil její srdce v každém tepu srdce vlastního a věřil
v jeho věrnost a vytrvalost. Kterak se štítil malých
věcí a malých vychytralých lidí !
Sklenice vína, kterou mu přinesla dívka na stůl, stála
nedotčena. Jeho myšlenky rozepluly se na zlatém
oblaku za milenkou.
" Jsou někteří lidé," vykládal starý písař od
vrchnosti, " blouzniví, lišící se od nás lidí prostých a
rozumných. Oni věčně musí tlouci hlavou o zeď,
aniž čeho nabudou. Pohrdají hmotným úspěchem,
pošetilci, a za vidinami a mlhami se honí. Jsou
obyčejně hrdí a troufají si vrchnosti se postavit. Oh,
ti buďto zmoudří ke stáru anebo zkrotnou v černých
komůrkách o hladu anebo s větrem o závod
bláznovské svoje šplechty po cestách roznášejí, věru,
někdy i dobře znějící písničky zpívají a rýmy
skládají o lásce, che, che, no, jakoby se tak sobě

vzájemně všichni podobali .." a písař mířil stranou
prstem po Věslavovi.
" Ne, braši," zaníceně volal zbrojnoš ke svým
posluchačům," to bylo nádherné ! Ten lehký rozjezd
a pak prudká rána ! Já býval bych vzkřiknul a
zaplakal radostí, když letěl kurfirst s koně na kolbiště
..."
Dcerka šenkýřova stála nepohnutě mezi dveřmi
komory a její oko zahloubalo se v postavu
romantického rytíře. Jistě že nechápala, co skličuje
jeho zdatná prsa, ale vlna něžného soucitu činila ji
rytíře blízkým a zajímavým. Zdálo se jí, že vidí dva
světy ; tam podnapilá nehorázná chasa, zde čistý
pevný rozlet ducha za nesmlouvavým ideálem. V
nějaké staré pověsti slýchala cosi podobného a zdálo
se jí často o tom za zimních noc, když meluzina
skučela na půdě, že sama je princeznou a udatný
krásný rytíř ji vysvobozuje z hrozného zajetí.
Zatím zbrojnoš s takovým zápalem líčil udatenství
rytířovo, že všichni naslouchali, nepřerušujíce jej a
vzrůstal jejich obdiv pro Věslava.
Šenkýř, zvěděv, že udatný rytíř bude jeho hostem,
upravil mu nejlepší světnici, koně jeho dobře ošetřil
a když spatřil ve své ruce zlaťáky, neskrblil
poklonami a úctou.
" Bůh ti dej klidné spaní," volal za Věslavem
zbrojnoš," a nezapomeň, pane, že i tvého meče
bychom potřebovali ; cizáckou tu chásku jím trochu
polechtat ! "
" A nevzdychej, pane, příliš, raději svaly cvič, " sípal
podnapilý kupec, " kdo by se pro ženu trápil? "
Písmák a po něm všichni ostatní připili konvicemi
rytíři na šťastnou cestu a na zdraví, zatím co jeho
kroky doznívaly již v předsíni a na dřevěných
schodech.
Ráno s vycházejícím sluncem odjížděl Věslav do
světa. Kraj byl celý růžový. Z podkrovního okénka
dívala se Rinka, dcera šenkýřova, a jitřní vítr
pohrával jejím volným rozpleteným vlasem.
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VVIIII..
adostné doby byly ty tam. Vítr
lkal ve hradě jako varhany a celý
kraj, kam mohl hlásný s věže
dohlédnout, byl již zasněžen.
Šedobílá oblaka sypala nový a
nový sníh a bizardní hřbety
závějí vyrůstaly na střechách, na
nádvoří a v podhradí.Bylo takové
tiché, smutné odpoledne ; jenchvílemi, v nárazech větru zdálo se, že sténání

meluziny přechází ve skutečné akordy varhan, jimiž
advent zpíval své vánoční koledy. Skutečně chvílemi
rozléhaly se zvuky varhanových píšťal chodbami a
zapadaly až v ticho komnaty, ve které ležela na
kožešinách, přikryta purpurovou pokrývkou, Lucie.
To hrál pan Mikuláš v kapli. Mimoděk vkládal v
akordy, při světle voskové svíce, svůj žal a zmatek,
které pozvolna vlínaly v jeho prsa tíhou
nevyslovitelnou a naleptávaly jeho tvrdé srdce.
Lucie ležela v těžkém polospánku nemocných a
zdálo se jí o jaru. Dým stoupal vesele a přímo k
nebesům a bílí holubi obletovali ozlacený hrad
Hazmburk. Zdálo se jí, že cítí vůni sněženek, jichž
kytici měl kdysi Věslav za pasem.
Fraucimóra, která ji opatrovala v nemoci, seděla v
polospánku teď u teplého krbu a černý kocour předl
spokojeně na medvědí kožešině u okna. Malá Kata,
dcerka kováře z podhradí, kterou si Lucie
zamilovala, seděla na okraji lůžka, ruce v klíně a
nespouštěla očí se své paní. Milovala Lucii více než
svoji matku a než svoje sourozence, neboť zdálo se
jí, že v této čisté překrásné princezně je právě tak
něco svatého a nadpřirozeného jako v Marii Panně,
která visela nad oltářem v hradní kapli. Katě bylo
třináct jar a nevěděla vůbec, co je život, toliko svým
citlivým chápáním jej měřila a tušila, že srdce její je
živeno teplem lásky Luciiny. Přemýšlela o tom,
kterak by zbavila svoji paní onoho krutého hoře,
které ztravovalo její sílu a její útlé tělo. Co chvíli z
těch hlubokých dětských očí Katiných vyplula slza a
volně stékala po tváři. Snad to byla samota, ticho a
tklivý zvuk varhan, které její smutek zvyšovaly.
V krbu svezlo se těžké ohořelé poleno s hromady a
probudilo fraucimóru i nemocnou.
" Jsi zde ještě, Kato?" zašeptala Lucie, berouc Katinu

dlaň do své.
"Je mně tě líto, ubohá, že marníš zde u mne svoje
mládí, zatím co děti v podhradí skotačí, staví
sněhové rytíře a bojují koulemi ze sněhu mezi sebou.
A když vidím tvoje oči tak smutné, zdá se mi, že
pláčeš pro můj život. Jdi, Kato, jdi mezi děti, ani ti
nesluší ošetřovati nemocnou, přeji tobě více radosti.
Myslím na tebe i na svoje dětství a chtěla bych, abys
byla hodně šťastna." Suchý kašel přerušil její slova a
Kata vztáhla bojácně k ústům svoji dlaň. Na bílých
lících Luciiných naskočil červený ruměnec.
" Padá ještě sníh?" zašeptala po chvíli.
" Již ustal, paní. Vítr rozehnal mračna a na západě
prozařují červánky."
" Hleďte, mé drahé, o něco vás prosím." Lucie
nazvedla se na loži a její oči rozevřely se zaníceně a
vroucně. " Chci, abyste mne donesly k onomu
stromu pod hradem, kde jsem se s Věslavem po prvé
setkala, a utrhnu si snítku a rozhlédnu se kolem a
budu tak šťastna, snad tak jako jsem bývala. A
uvidím v dálce naše hory a hrad Košťálov na stepilé
skále a kdo ví, zda neuvidím to vše naposled, ale, jak
to bude krásné !"
" Ach, paní má drahá," zahořekovala fraucimóra, "
jak ráda, jak tuze ráda bych vyhověla vašemu přání,
ale felčar zakázal každý pohyb a každou změnu
teploty. Co řekl by pán a velitel náš milostivý?
Nemožno, holubičko, takto si počínat, já vám
rozumím dobře, duše nejdražší, ale nejsmeliž
pouhými služebnicemi?"
Kata vyběhla z komnaty a za chvíli přivedla felčara.
Lucie prosila, plakala a felčar, hladě si vážně bradu,
posléze, uděliv ošetřujícím přísné rozkazy a pokyny,
svolil.
V krytých nosítkách, zabalenu a obloženu v
kožešinách, nesli služebníci Lucii, když byli dříve
cesty v závějích procházeli, z hradební brány ke kraji
lesa.
Tedy, zde to bylo ! Na kraji lesa stála krásná jedle a
podle ní vytrácela se pěšinka do houštin, kde sníh byl
navát na větvičkách i opuštěných ptačích hnízdech. I
spadané suché listí přikrýval. Jedle, na jejíž větve za
léta sedali ptáci a z jejíhož jehličí slunce ssálo vůni,
stála tu jako pomník nad hrobem mrtvého.
Červánky rozlily se po západě a vítr zcela ustal.
Lucie, hlavu ponořenu v polštářích, dívala se před
sebe, tam v onu stranu, kde k podvečerním nebesům
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zvedal se Košťálov. Obrysy hradu ostře promítaly se
na perleťově šedém nebi. Bílý a modrošedý
Košťálov podobal se v tom chladu vznešenému
přízraku. Nad sněhovými pláněmi poletovaly vrány,
jinak všude pusto a ticho, ani lesy nezašuměly. Lucií
zachvěl chlad, který jakoby se dotýkal až samotného
srdce.
Žije její miláček? Vrátí se? Nezapomněl svého slibu?
Nezapomněl své lásky? Anebo se snad nikdy již
nevrátí? Tato myšlenka byla horší smrti.
Museli ji donésti až těsně pod sklánějící se větve
stromu a Lucie ulomila svěží snítku, přitiskla ji k
srdci a oči její zazářily na chvíli jasem, tak jakoby
kdesi setkaly se s očima milovanýma.
Již však stál tu mrzutý felčar, bruče si do vousů, "že
je nutno se navrátit do hradu ! "
Hrad Hazmburk, Košťálov, Skalka i Hradišťany i
Oltařík a všecky pevnosti a sruby na vrcholcích
blízkých hor zabarvily se purpurem západu a slunce,
smeknouc se tenkým paprskem v nosítka, políbilo i
bílou, krásnou tvář panny Lucie.

VVIIIIII..
iž dávno roztály sněhy v údolích,
již dávno i na horách. A ptáci
přiletěli z jihu, keře obalily se
bělostí květů a laskavé slunce
rozjiskřilo srdce lidí, rozšumělo
je radostí jako mladým opojným
vínem.

Ale Lucie umírala . Nepomohl starý felčar,
nepomohla láska oddané Katušky, nepomohlo ani
kolegium slavných lékařů z Vlach, které pan Mikuláš
pozval na Hazmburk. Lucie umírala. Vlaštovky s
radostným švitorem stavěly svá hnízda na cimbuří a
kolem arkýřů, v podhradí skotačily vesele děti a
zpívaly jako každého jara, a skřivani lehce a jásavě
vznášeli se s písní nad polem, kde těžká práce
robotníků zdělávala zemi pro plody léta.
Přišlo jaro. Jedno z nejkrásnějších jar v
podstředohorském kraji. Hvozd zašuměl, zazpíval,
zazářil ve svěží zeleni.
Jen zbrojnoši v hradních síních, lučišníci v
parkánech, ba i starý hlásný ve hlásce a kastelán i
vrátný, sloužící i lid v podhradí, vše co žilo již léta

na hradě Mikuláše Zajíce, vše zesmutnělo, když od
rtů ke rtům nesla se zvěst : Lucie umírá !
To již nebyl hrdý statný rytíř Mikuláš, jenž chodíval
pevným krokem chodbami a dvory, jenž udílel přísné
a stručné rozkazy svým poddaným. Teď s hlavou
pochýlenou a srdcem rozťatým opouštěl svoji
ponurou komnatu jen do kaple anebo za večera na
cimbuří k branám, odkud zřel do dalekého kraje,
zacláněje si očí rukou. Lidé před ním ustupovali,
bojíce se rušiti jeho samotu, jejíž muka považovali za
trest spravedlivý.
Blížily se Velikonoce, kdy v blízkém městečku
Libochovicích a Třebenicích slaví večerní průvody
slavnost vzkříšení Vykupitele Světa i nového života
jara. Blížil se den onoho krásného svátku.
Lidé z Hazmburku snášeli rozkvetlé haluze i polní
kvítí. Celé řady jich vraceli se do hradu po západu
slunce. A byl takový nyvý večer modrý a vonný. Nad
rovinami v Poohří vycházel veliký měsíc, když
zazněl z hradu Hazmburku zvon, jenž zvukem
hrozným a truchlivým nesl se do tichého kraje a
oznamoval : Umřela Lucie ! Umřela Lucie ! Umřela
Lucie ! Lidé poklekli a pokřižovali se. Pak tiše a
volným krokem vcházeli do brány hradu, kde
převzala vládu smrt.

IIXX..
odjesenní mlhy rozptylovaly se v
odpoledním slunci, odhalujíce
pohled na Poohří. Háje podobny
barvou žloutnoucího listí mědi a
zlatu se obrážely barevnou
krásou v tichém toku Oharky,
která plyne od Křesýna k
Libochovicím. Byla dobaposvícení. Z komínů chaloupek stoupal dým,

zamlklou krajinou nesla se hudba venkovských
muzik a po cestách, spojujících blízké vsi, chodili
lidé více nežli jindy. Chodec, který by stanul onoho
odpoledne v místech, kde leží vesnička Horka, spatřil
by pohled zastřený lehoučkým mlžím. A netušil by
ani, kolik smutku je sevřeno v tuhých zdech hradu
Hazmburku, který vévodil této krajině na severu jako
zkamenělý duch.
K večeru, když tichem prochladlým a vlínajícím se
teskně v srdce poutníků již jen ojedinělých ozývalo
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se zdaleka venkovské veselí, blížil se polem příšerný
host.
Lidé, kteří se s ním setkali za soumraku, prchali
zděšeně, křižujíce se před domnělými čarami
ďáblovými. Jeho postava byla vztyčena, obličej
obrostlý dlouhým vlasem a vousem, tvář jako
kamenná a bledá, zírající stále jedním směrem. Na
těžkém řetěze vedl příšernou zelenou saň, která
supajíc a otevírajíc tlamu krvavě rudou, pozvolna
jako hrozný stín se šinula za vítězem, přemožitelem.
Na výspě nad Oharkou zastavil se tajemný rek a
zadíval se dlouze k Hazmburku. Pak pokračoval
přímo tímto směrem. Byla hluboká noc. Když došel
až k Hazmburku, zabušil na hradní bránu. Hrozné
ticho, v němž vnořen byl hrad, nevěstilo dobrých
zpráv. Trvalo chvíli, než matné světlo louče ozářilo
okénko nad branou a než kastelán o šedivé bradě,
vykloniv se za noci, zvolal : " Kdo ruší klid hradu
osamělého? "
" Otevři, rychle otevři a netaž se, však uvidíš ..."
" Jaký to známý hlas? Kdo jsi ty, ve jménu Boha !
Kdo jsi, jenž přicházíš sem za pusté noci? "
" Jsem Věslav z Košťálova ! "
Krokem chvějícím a zlomeným šel stařec Věslavu
vstříc. Zaskřípaly zámky, otevřena brána a jedvaže
žluté světlo lucerny ozářilo nočního hosta, zazněl
tichem a ozvěnou se vrátil od lesů zděšený výkřik
kastelánův.
Oči Věslavovy hořely horečně. Aniž dbal postrachu a
zmatku starcova, který očima údivu těkal z
netvorného ještěra na rytíře, nevěda jak vyjádřiti
veškeren děs i veškerou bolest, jíž přetékalo jeho
staré srdce  uchopil Věslav paži věrného kmeta s
výkřikem hrozného tušení zároveň : " Lucie ! Má
Lucie ! Mluv, starče, mluv ! Kde jest? " Jeho výkřiky
byly přerývány rychlým dechem a oči jeho svítily
horečnatým plamenem. Kastelán jakoby se zhroutil
pod tíhou žalu. Hlava mu klesla na prsa, ruce visely
bezvládně.
" Mrtva, drahý pane ! " zašeptal. " Všichni ji opustili,
jen já zůstal tady. Spí věčným snem v rytířské síni ve
skleněné rakvi. Tak spanilá a dobrá, jako bývala. "
Hlasitým štkaním přerušil stařec svá slova. Věslav
stál vzpřímen jako zkamenělý a zdálo se, že jediný
sval nepohnul se v jeho líci, zatím co krutá bolest
pohlcovala zvolna jeho zmučené srdce.

Po té pokynul kmetovi, aby ho dovedl k mrtvé.
Měsíc vyšel z mraků a bílým světlem polil opuštěné
nádvoří hradu, jímž kráčeli oni tři. Přežilý věrný
sluha dobra a krásy, milenec nesmrtelné lásky, snílek
a rek a  nepřemožitelná saň.
" Zde je hrobka," zašeptal stařec, chystaje se otevřít
vrata rytířského sálu.
" Nikoliv hrobka, nýbrž síň hodovní," promluvil
Věslav.
" Vládne zde smrt ! " zaúpěl kmet.
" Stín smrti zakryl zde prázdnotu lidských srdcí,
zapudil pýchu, vyklidil hrad pro nejčistčí milostnou
noc. Tvá duše, starče, jako holubice bílá odletí z
trosek kamení tohoto kletého sídla. Zbývá smrti
jedině tato kořist." Věslav ukázal na saň, svíjející se
u vchodu k rytířské síni. "Nenalezl jsem ji v
krajinách dalekých, divokých a pohádkových, ale ve
stoce lidské podlosti, v kalu lidské hlouposti, malosti
a naduté pýchy. Zištná, vychytralá, uhryzávala tam
lidská srdce a zeleným očkem zírala po těch, kteří ji
míjeli bez bojových citů, s hlavami skloněnými,
neboť ona byla moc, ona byla blahobyt a dárkyně
zlata. Majestát hlupců i ničemů. Mocná a vlivná kdys
 nyní nestvůrná saň, ropucha, drak a brzo jen pouhá
zdechlina ..."
Věslav se odmlčel a pak zvolal hlasem měkkým a
tichým : " Lucie ! Lucie, milenko, lásko moje ! "
" Šílený ! " zašeptal kastelán.
" Nuž, otevři, starče ! "
Zvolna otevíral kastelán dubové dveře rytířské síně,
kde mezi kvítím, chvojím a v záři osmiliberních
voskovic, stojících několika řadami, kolem skleněné
rakve, ležela mrtvá princezna. Bledá, s lehkým
ruměncem na tváři, byla jakoby spící, ve snu plném
smíru a lahody. Volným krokem blížil se k ní Věslav,
dívaje se upřeně v její tvář.
Hluboké půlnoční ticho vládlo opuštěným hradem,
jen lehký vánek, vnikaje otevřenými dveřmi do
rytířské síně, čechral svadlé květy a pohyboval
plameny svic.
Kastelán, považující Věslava za smyslů zbaveného,
díval se s nádvoří do sálu. Žhnoucí oči rytířovy
jakoby se zabodávaly v mrtvou. Jeho ruce
vztahovaly se zvolna k rakvi, pak uchopily skleněné
víko, sejmuly je a položily na zem.
Kastelán chtěl zabrániti počínání Věslavovu, ale v
tom již jako přimrazen zůstal státi u zdi.
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Jedva slyšitelně zprvu a stále mocněji volal Věslav
jméno Luciino, posléze vložil ruku na její bílé čelo a
hle ! Zdá se, že mrtvá otevírá oči, zdá se, že její rty
rozevírají se tak, jako když růže se v teplé noci
rozvíjí. Mrtvá povstává, Věslav kleká u její rakve.
Její hruď se pozvedá a tělo nabývá bývalé pružnosti
a krásy.
Zašel měsíc za mraky a zadul vichr, zhášeje svíce.
Pak jako když bouře nejhroznější zaburácí, otřásly se
zdi pevného hradu a kastelán, stařec vždy srdnatý a
nebojácný, přemožen hrůzou, prchal temnou
krajinou, aby zvěstoval na Budyni panu Mikuláši
hroznou onu zvěst. Prchaje lesy, ohlédl se stařec a
zdálo se mu, že vidí v černých mracích bílý světelný
sloup, stoupající od hradu přímo k nebesům.

XX..
kolo Budyně vine se ladnými
břehy řeka Oharka. V hustém
stromoví skryt, probělává nový
hrad. Nikoliv vysoko vyzývavě
vztyčený k nebesům jako
Hazmburk, nýbrž bílý, zemanský
zámek.
Dlí tam pan Mikuláš z Hazmburka.

Tam utekl před lidmi, před výčitkami i před žalem,
marně zpupností tlumeným. A jak plynula léta,
pozbýval tvrdý muž zvolna své žulové síly, svého
sebevědomí a vnitřní opory. Ba mnohdy za těžkých
nocí zjevovala se jeho vyděšeným zrakům dcera
Lucie, zírajíc bez hněvu, bez výčitky, jen s výrazem
nekonečně laskavým, ale bolestným. A tyto chvíle,
jakoby nalévaly zžíravou lučavku do chladného
kmetova srdce a nesmírnou úzkost volala hlasem
meluziny po opuštěných komnatách zámku
budyňského, hovoříc o vině a trestu. Krok Mikulášův
byl již vratký. Jeho vous a vlas sestříbřel a oči
zapadaly v temné důlky.
Neviděli byste jej již, kterak udílí přísné rozkazy, jak
píše zlatem na pergameny svá honosná pozvání k
zábavám, nespatřili byste jej na krásném koni, na
němž uhání krajinou anebo vyjíždí na lov, nenalezli
byste zaplněnou hodovní síň vzácnými hosty a
vznešenými paními, ani truvér nesměl by překročiti
práh hradu. Jen tu a tam starý druh směl vejít do
Mikulášovi komnaty, aby popil vína a potěšil

chřadnoucího přítele, jemuž nebylo již asi pomoci.
A bylo to právě v tu dobu, kdy Věslav vracel se s
přemoženou saní, kdy byli byste nalezli starce
zhrouceného u krbu ; v jeho rukou ležela bible. Ruce
kmetovy byly suché, bílé a chvějivé.
" Když se úzkostmi svírá ve mně duch můj, ty znáš
cestu mou, po kteréžkoli chodím, všade osidla mi
ukryli. Ohlédámli se na pravo, a patřím, není kdo by
mně znáti chtěl ; zhynulo útočiště mé, není, kdo by
se ujal o život můj. Pozorujž volání mého, nebo jsem
zemdlen přenáramně, vysvoboď mně od těch, jež
stíhají mně, neboť jsou silnější nežli já. Nechť mně
bije spravedlivý, přijmu to za dobrodiní a nechť
tresce mně, bude mi to olej nejčistčí, kterýž
neprorazí hlavy mé. Úzkost nesmírná sžírá mně,
pane ! " Tak četl v bibli. Ruce mu klesaly tak jako
síla vyprahlého srdce. To všecko byla slova a slova.
Nikde nebylo útěchy a jak dojíti k pravé pokoře,
nejsmeli pokornými? Pan Mikuláš zatvrzoval se
vůči sobě samému, nedovedl však nalézti cesty k
Bohu  člověku, nedovedl ze srdce konati skutky
dobré a nelze vykupovati si statky pozemskými
odměnu věčnou. Okno, jež hledělo k Hazmburku,
nikdy se neotvíralo a jeho tlustá kotoučovitá skla,
orámovaná olověnými proužky, nepropouštěla
pohledu do krajiny. Až dnes stařec zvolna, jako
zločinec na místě činu, uvolnil závory a otevíraje
okno, dlouho patřil tam k horám, kde se vypínal
Hazmburk k podzimnímu nebi. Vítr, který zavanul
do komnaty, omrazil pana Mikuláše, čechraje jeho
vlas a vous. Tvář starcova byla kamenná, ale kdo byl
by zblízka do ní pohleděl, byl by zpozoroval za touto
maskou celé hrozné peklo muk a utrpení, kterých
nebylo možno rozptýliti ani zdolati.
Když starý kastelán dorazil k ránu do Budyně, na
jejíž zahrady kladla se hustá mlha, zdála se jeho staré
hlavě událost minulé noci horečnatým snem a kdyby
nebýval tvrdým vysloužilcem, který v četných bojích
hluboké rány si utržil, věřil by, že se stal obětí čar a
mámení smyslů.
Na zámku byli překvapeni jeho ustrašeným zjevem
stejně jako jeho neočekávaným příchodem. Po
městečku rozneslo se, že na hradě straší a že sám
kastelán z Hazmburku prchá. Stařec chvátal však
toliko, aby vše vypověděl panu Mikuláši. On jediný
měl kdykoliv přístup k chřadnoucímu samotáři.
Když mu otevřeli mlčky dubové dveře gothické



předsíně, zvěděl starý kastelán, že pan Mikuláš dlel
dnes celou noc na modlitbách a dosud spí. Čekal
tedy, čekal dlouho trpělivě, pak naslouchal a znovu
čekal. Ale ani vzdechu ani krok neozvalo se v
komnatě. I přitisknul se starý kastelán ke dveřím a
tichounce je pootevřel.
Pod křížem, na kterém visel zmučený Kristus, leželo
zhroucené tělo kdysi mocného vládce na pyšném
hradě Hazmburku. V jeho tváři byl klid: byl mrtev.
V Budyni nad Ohří visí prý na radnici ona saň,
kterou přivedl Věslav z Košťálova na Hazmburk. Ba
i bílý něžný zámeček dívá se tam dosud z hustého
stromoví. Přeměněn, přestavěn, však dosud hostící
mnohé a mnohé zkazky. Otevřeteli jedno ze starých
oken ve výklenku komnaty, uvidíte ve výseku lesa
hrad Hazmburk. Jsou to již jen zříceniny, ale vévodí
dodnes majestátně celému kraji.

u Ústi a Lovosic, na spousty padlých bojovníků,
které jsi odnášelo ke hranicím německým? Líbezně
objímáš těla našich hor a dívámli se na tebe s
vrcholu Košťálova, vidím co chvíli přeplouti loď
tvým lehce zčeřeným zrcadlem, tak jako jsem
vídával za dětství, kdy ona dálka, do které plyneš,
byla tak nesmírná, záhadná, šedostříbrná a lákavá,
ach, tak lákavá ! A znovu slyším zvonec sutomského
kostelíčka a z Teplé cinkot kladiv a kovadlin kovářů.
Na široké míse jemně nadýchané roviny tamo sedí
modrý Říp, a hle, v oparu obzoru Bezděz i Rálsko.
A tebe, město, tam dole !  Obešel jsem tvoje uličky
a zahrady, vyhnul jsem se všem cizím lidem, jen po
jedné polní pěšince, kde kvete jetel, přišel jsem k
zídce tvého venkovského hřbitova : přeskočil ji a šel
hovořiti s těmi mrtvými, kteří tě milovali tak, jako já.
Byl to rozhovor smutný a přece jediný, kterého jsem
se mohl odvážiti,abych neporušil krásu vzpomínek a
pravdu minulosti.
I tebe, domove můj rodný, minul jsem potichu, aniž
bych byl mohl bez bolesti spojit svůj zrak s tvým
truchlivým torsem, z něhož dávno již vyprchala duše.
Kvetou ohnivé mochyně v křovinách pod
Košťálovem, každého podzimu jako šarlatové
lampiony svítí z prořídlých křovin, kde zůstala
hnízda, vychladlá jako krby opuštěných domů, jako
srdce bez přílivu lásky.
Tam nedaleko v rovině ční dvě chmurné věže
zříceniny hradu Hazmburka: černá a bílá.
I tam za chladných podzimních odpolední, když vítr
sviští v trávě a čechrá křoviska na kamenných
hrázích, prosvítají rudě mochyně.
Starci z minulých generací věřili, že v těchto rudých
plodech je sama krev panny Lucie, která časem
pravidelně se navrací z říše stínů k živým lidem
tohoto kraje.  Melancholičtí obři ! Mrtví na vašich
tvrdých bocích šeptají zkazky živým a vítr ve větvích
stromů vypráví pohádky minulých zašlých časů.
Romantický poutník, který zabloudí do našeho
městečka v pozdním letním odpoledni a vydá se,
když slunce zapadlo, k úbočí hradu Hazmburka,
pocítí podmanivé kouzlo oné pohádky, která bloudí
kol smutných hazmburských věží, černé a bílé.

Historie města Libochovice a okolí, část druhá  Příloha občasníku "Zaječiny" T.O.Bílý zajíc Libochovice © 2011

XXII..
omovino ze všech krajů světa
nejsladčí ! Kolikrát jsme tě
opouštěli a kolikrát jsme se k tobě
navraceli, přesvědčeni, že není
líbeznějšího koutku na celé
široširé zemi ! Malá uschlá
kytička komonice nebo svízele,
utržená kdysi za léta na tvémsvahu, Košťálove, a nalezená mezi žlutými listy a

obrázky někdy v zimě ve studentské mansardě
velkého města, vyvolávala v duši obrazy modré a
zlaté a tak mladicky krásné a radostné! Kam jste se
poděly, líbezné dny? Dnes jenom jakoby temný stín
melancholického poutníka šinul se zelenými lady,
kvetoucími zahradami a větrem zvlněnou travou na
vrcholcích hor, odkud je viděti na nejpožehnanější a
nejlyričtější kus našich rodných Čech.
Labe stříbrné, jež zrcadlíš v důstojném svém jasném
toku, kostelíky s prejzovými střechami, vinice
žernosecké, kostelík dubický. Radobýl, onu krásnou
homoli, u jejíž paty spí na litoměřickém hřbitově
Karel Hynek Mácha, básnická a tulácká duše : ty
snivý toku, jenž se lineš kolem Střekova a Lovoše,
Kubačky, Ostrého a Varhoště ...
Ty, Labe tiché, zda pamatuješ i na hrůzu krve,
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(Pověst z Křesína  Psáno: 1873.)

si čtvrt hodiny za Křesejnem stávala kdysi proti proudům Oharčiným osamotnělá
chýše rybářská. Čtyry její stěny byly sbity se silných dubových trámcův a zevnitř
před časy hlínou polepeny; však nyní by poutník jen rozpukaná dřeva zřel,
opláchnutá sněhem a deštěm bezpočtukráte. Došky na střeše sotva by byl kdo mohl
poznati: na prst vysoko byla mechem porostlá. Nemusil bydlitel kupovati slámu na
pošití. Také jí nekupoval, a zajisté ani jeho děd. Zkrátka: byla to chaloupka, jakých
je dosud na venkově množství. Za našich dob nazývají je v přepychu ti, jimž mnoho
Pánbůh nadělil, baráky a majetníky jich baráčníky.

Staré, věkovité, olše a vrby halily ji v temnozelený, zádumčivý svůj šat, jako by zastříti chtěly chudobu, jež
ode dávna zde byla snad domovem. Či proto ji zastíraly, aby z daleka již věštily, že neveselý to život pod
nimi?
Nepotřebovaly však olše a vrby rybárnu za Křesejnem zastírati; neměřili tam sice stříbrňáky na věrtele, ani
ženské nenosily šněrovačky zlatem lemované a bohatě protkávané čepečky; ale starý Rokos, jenž ji zdědil po
rodičích, přece dosud žebrat nechodil, ač nebyla to tenkráte taková hanba jako za našich dob, a nežil ještě
takový lid, jenž vyhání ze vrat poctivé žebráky, stařečky o holích, a psy je vyštvává.
Božího dárku měl na stará kolena dost a dvě takové křepelinky by byl ještě uživil, jako byla jeho Voršilka.
Leckterýs hezký sedlák již dávno půl statku jí zadával a ke statku, ke stu korců ještě srdce své.
Mohl Rokos dáti rybám pokoje, hodný by byl dostal výminek. „Vlny mi musejí hučeti hrana ku pohřbu, a ne
cepy bušiti a slepice krákorati, až mne budou vynášeti. Uhlídáte, že všecky ryby z mého panství přijdou mi na
pohřeb," smával se, když mu kdosi přicházel s podobnou.  „A dosud ani osmnáctekrát nešly ledy, co se
narodila Voršilka, a nebožka žena říkávala, když dceři rybářově, dřív než uběhne léto dvacáté, s hlavy sejmou
zelený věnec a vymění jej čepcem, že v roce si vodník přichází pro nevěstu. A to bych nerad, aby ji ten mokrý,
pán zavedl na křišťálové lože své. Zapřísahala mne žena na smrtelné posteli a nesmím jí pro památku její, pro
věčný pokoj, poslední prosbu odepříti."
Voršilka bývala ráda, že se opět na čas zbavila obtížných záletníků. Vždyť byla tak ráda u stařičkého otce, do
smrti nechtěla se od něho odloučiti. Kdo by jí pak vypravoval o lidech, již dávno před ní žili, jichž cest plných
trní a hloží dosud vlny Oharčiny nespláchly? Ke komu v náruč by se tulila, čí tváře zulíbala by pak, když
nebylo by jí přáno spočinouti na prsou oteckých  těch starých, věrných, na nichž přece nejlépe se odpočívá
hlavě dítěte?
„Až umru, Voršilko má, a zakopají mne na hřbitově, viď, že zůstaneš při tatíčkovi a za matku budeš mu
hospodařiti? Vím, že nahradíš mu mne, že budeš otci těšitelkou, andělem míru ve dnech soužení.  A vždycky
bude za večerů matka patřívati na Voršilku s hvězd a radovati se, že dobré dítě si vychovala," mluvívala
matička ku dcerušce, když pokašlávala a cítila, že blízko již je u cíle pouti své.  A což ty napuchřelé olše a ty
vrby, jež do vln až, jako starci klonily hlavy své?  Ty jí k mladému srdci přirostly. Když za večera šumívaly
své teskuplné zpěvy, jedině pod nimi vedle té dřevěné chýše cítila se domovem. A když sdružilo se s nimi
ještě hučení vln, temné, děsivé a zase klidné jako šepotání, nedalo jí, aby si nezazpívala. Však nebyla to píseň
jarotou nitro okouzlující, již bujná, dovádivá mládež v bezestarostném žití si zahouká, ale byla to slova na
šumot olší, hukot vln a jich šepotání  věrný ohlas těch němých a přece tak úchvatných zvuků, že s utajeným
dechem naslouchává jim vnímavé dítko přírody.
Voršilčin zpěv daleko unášely proudy Oharčiny až k Labským prahům a dále Labem za hory, v cizí již vlasť,

II..
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To poslouchávali nějak ti hoši ze sousedství, když rozhlaholil se pod olšemi u rybářské chýše čarovný její
hlas. I staří vyšli si leckdy za ves, aby poslechli onu holku podivínskou, jež s nikým nikdy nemívala, nikoho si
nevšímala a zašlali kam, skorem nemluvila. I vzpomínávali si ti usedlí sousedé, kteří nedbají více na lecjaké
tretky, zkazek z mladistvých let, kdy vypravoval jim starý rybák dávno již pochovaný, o vodních pannách, jež
na řekách vábívají kouzelnými zvuky jinochy, lepé mládce ve svůj klín, hluboko pod vody ve mramorové
paláce je unášívají, rdousí je tam a vyhazují čas po čase na povrch vln. Nevěřili tomu sice, ale přece zima jimi
zarepetala, bujněji začala stařecí krev tělem probíhati a kouzlem vábilo je to k řece, k olším dál. Což kdyby to
bylo cosi takového? Seschlé jsou tváře jejich, dávno pozbyly svěžesti mladické, ale "ďas tomu věř," povídali,
a když se setmělo a šero oudolinu přikrývalo, vraceli se k domovům.
Hochům však se nechtívalo na lůžko do temné komůrky; mnohý by byl rád luznou pěvkyni na prsa přivinul,
aby vssál do nitra svého kouzelné zvuky plynoucí ze rtů Voršilčiných a ukonejšil je, či více ještě rozháral?
Nebáli se hoši vodních dívek; kdo ví, nebyloli by se podařilo víle jakés vlouditi je ve vábný svůj klín. Zajisté
dál by se byli pustili, kdyby věděli, že nezpívá to rybářova Voršilka, že to písně oněch panen lepostných, jež
hluboko pod vodami obývají nádherné, skleněné paláce, a slasti, o jakých se ani nezdá smrtelníkům,
připravují jim v objetí svém a pak   . Na konec sotva pomyslili. Nebyli by ani vzpomněli v plamenném
rozechvění, že vyplynou jejich mrtvoly na povrch Oharčin, ani hrana že by jim nezvonili a zahrabali je kdesi v
koutku na hřbitově.
K chýši, ke starým napuchřelým olším se však blíže neodvážili. Umlkly by zpěvy Voršilčiny, nezněla by
podruhé oudolinou píseň její, jež závodívá se šumotem olší a hukotem vln. Do komůrky by se uzavřela a
hvězdám pěla v ložnici.
Úcta, jakáž jen po řídku bývá mezi výrostky v rozkvětu jinošských let a bezuzdné rozbujnělosti  ostýchavosť
zavládla jimi k Voršilce.
Půvabná to byla květina, jež vypučela na březích Oharčiných. Chudičké jen matičky ruka ji zalévala a
vypěstovala ve svěží, luzný květ, jako bývá lilije, na jejíchž lístkách bělostných ani skvrny nezřívá oko
pátravé a ruka se takořka zdráhá utrhnouti ji, aby ověnčila se skráně nevinou. Či onomu kvítku Vesny spíš by
se podobala, jarému dítku Květeny, jež rozkvétá pod zelenou, bující travou a vůní vábívá chodce v úkryt svůj?
Hradčanský dvůr nemusil by se styděti za Voršilku starého Rokosa, třeba jen v sukénce, plátěnce a ve lněném,
prostém šátečku kolem labutí šíje.
„Nezapomínává nebe na chudobu, třeba by jí zlatem nezasypalo," říkával rybák Křesejnský.

IIII..
ichounce plynula Oharka. Jako křišťál průhledna byla její hladina.
Na břehu u rybárny seděl starý Rokos zadumán. Dnes sotva by se mu byl zvedl lov
a tu smutno bývá brachům rybářům, kteří si vodu vyvolili nevěstou a dubový člunek
měkkým vystlaným lůžkem. Tak tiše, jako ty proudy dnes tajemným šumotem valily
se v dál, nevypadalo to asi v prsou rybákových. O tom svědčila jeho tvář, v níž
jasnými rysy zračila se rozechvělosť, která celým tělem jeho chvílemi zahýbala.
Rokos prozíral bystrým, sokolím okem až na dno řeky, jako by hnal se v duchu za
přeludem jakýmsi, hlouběji a hlouběji v touň Oharčinu unikajícím. Ale nebyly to

chmury běsných zlob, jež vysokým čelem jeho, četně věkem rozrytým, se přeháněly. Od nějakého času
usadily se naň stopy starosti a útrap života, podobající se tomu člunku jeho, mohutným lanem u pravěké vrby
upevněnému, jenž hned výše a mžikem zase do propasti se potácívá vlnami, když se klidná Oharka rozbouří.
Co chuďas protrpěl, než bedra se mu pokřivila a probělel vlas! Trpké, hořké, jako pelyněk byly dni pouti jeho.
Trnité věnce upletl mu mladý věk, bodavé, pod jejichž tíží nezřídka již mnohý dokrvácel.
Co let jen protrávil  smutných, bez útěchy  než si mohl družku, věrnou Leničku přivésti do chýše, pod
napuchřelé olše a věkovité vrby, jež kolem a kolem halí kolébku jeho v zelený, trudozvěstný háv!  O tom
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nikdo neumí vyprávěti, jen voda šepotavá a staleté kmeny podél ní. Jediné jim si pobědoval, požaloval hoře
své, a tu povždy zahučela Oharka mocněji, a olše, jež sázel jeho děd, zajisté již spráchnivěly, hlasitěji
zašuměly, odpovídajíce mu. Z velikého statku byla jeho Lenička, deset let odpírala rodičům, do vody že skočí
říkávala, s jinýmli ji k oltáři povedou než s Rokosem.
Desetkráte zabělely se vrchy sněhem, desetkrát odletěly vlaštovice, jediné společnice jeho v rybárně za jara a
letních večerův, a když se po jedenácté Vesna vracela a svatebním rouchem oděla hory, jež na levo v pozadí
vroubí oudolinu, kterou probíhá Oharka, poprvé za deset let si Rokos zavýskal. Vždyť si nevěstu domů vezl,
Páteckou Leničku. Dost dlouho se již mozolil a peněz těžce vydělaných, po groši nastřádaných, uschovával.
Všecky je dal tchánovi za dítě. Nesměl se dříve na Pátku ukázati, dokud nevysázel stříbrňáků na dubový stůl.
"V kolébce si již hrála Lenka s běláky, a nyní by ji měl tatík zadati do rybárny, aby se za několik měďákův
ode vsi ke vsi plahočila?  Ne, tak se nezahodím, aby dcera nejbohatšího sedláka na Pátku stala se podruhyní,
a děti její aby kdys naříkaly na dědka a proklínaly ho!  Přes práh nesmí rybářík více k nám, leda se čtvrtcí
stříbrných; dříve s ním nebude mluviti Pátecký Březina," horlíval tvrdý otec nevěstin.
A holka jeho se nevdávala, deset let čekala, až přišel Rokos z rybárny s penězi a odvezl si ji. Ale již nekvetla,
bylo jí už přes třicet, sešla během těch dlouhých dlouhých deseti let trapného čekání. Okřála sice poněkud u
vody; avšak podobala se stromku, jímž dosti malý větérek zaklátí až do kořene. Ale přece byl Rokos rád, když
ji přivinul na prsa; tu výskal a zpíval, až mu hrdlo sotva stačilo. A žena jeho bledá, potácející se jako stín,
tichounce se smávala; za jediný úsměv její byl by snad rybák zulíbal celý svět i starého tchána, jenž nikdy
více se k nim nehlásil, a Rokos k němu také ne. Dvanácte let prožil s ní v rybárně a s Voršilkou, jedináčkem,
již nadělily jim černé vrány táhnoucí k lesům nížinou.
Letos sedmý je to rok a sedmý v sedmi letech dnešek den, co Leničku, pochoval a s dívčinkou, sirotečkem,
samotinký ze hřbitova ubíral se k rybárně.
Proto seděl Rokos ve trudném zadumání u řeky. Vzpomínal blahých dnů, jež vodou uplynuly a jež marně
volával zpět. Po sedmkráte již zakmitla mu hlavou myšlénka, hrozná, hříšná, zdali by nebylo mu lépe dole
hluboko ve vlnách studených!
„Co má zde na tom bídném světě člověk, k němuž v kolébce hned zády se obrátila Štěstěna?" říkává chudina.
Však Rokos tak vždycky nemyslil. Měl dosti, když mu po boku sedávala Lenička a on hladíval vyschlé tváře
dobré ženy, pro niž deset let se lopotil a již starému tchánovi stříbrňáky zaplatil. Tím, po čemž druzí jako
červi, celý život se plazí, do pekla zašli by pro to a zplozenci jeho zapsali duši svou, vždycky pohrdal, a
kdyby jich byl věrtel Březina chtěl, ještě deset nových let by si byl přidal a ústům utrhl, aby dostal nevěstu.
Proto on také nikdy za peníze Voršilky neprodá, ale aby lecjaký poběhlík se vychloubal pokrevnictvím
Rokosovým, sotva by starý rybák nesl. 
Dnes ani Voršilka nezpívala. Marně čekali chlapci v pozdálí chýše na břehu. Do půlnoci mohli čekati a
nedočkali by se. Byla v komůrce, klečela na stoličce před křížkem, na němž ne velmi mistrovsky vydlabán byl
Spasitel, a modlila se. Vroucí, horoucí byla ta modlitba její. O tom růže, jež ruměnily se jí na lících svitem
měsíce, povídaly.
Vskutkuli se modlila? Kdo ví  kdo ví! Tak nemodlívají se děti za rodiče, tichounce jim srdce bušívá, když
věnují roditelům upomínku vřelou, vděčitou. Vždyť zdává se jim, jako by zase spočívaly v jejich objetí a tak
lehko, pokojno bývá dětem, jako nikdy ne.  Mohlali však za to mladá, nevinná dívka, že myslila na hocha, i
ve snách o něm blouznívala, že i v okamžicích, kdy k nebi ulétaly prosby její, nemohla ho zapomenouti?
Olše a vlny už jí nebyly družkami hlaholnými; zdálo se děvušce, že by se na něm prohřešila, kdyby opět
sedávala pod nimi a chlapcům zpívala.
Cosi podobného nenapadlo jí nikdy dříve, a kdyby nebyl přišel on, zajisté doposud by zvučely luzné pěvánky
na břehu u chýše rybářské.
Onen večer z jara, kdy šly ledy, sněhy tály na vrších, a onen mladý, neznámý poutník, dalekých krajů syn,
zabloudil k nim, jen se srdcem by jí vyrvali.
Ubožák!  Plakal tehdáž, nestyděl se před cizími za slzy, nechtěl je provésti, aby k útrpnosti a smilování
přivedl hostitele.
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Promoklý až na tělo, všecek umrzlý, klesl na lavičku u kamen a prosil o nocleh. A když s otcem sňali mu
hnědý, z hrubé látky plášť, dali jej usušiti a ona mu podala večeři, svařené mléko s chlebem, jen zrakem sice jí
poděkoval; ale černé oči jeho tolik vděků, tolik němých, ale srozumitelných slov jí povídaly, že rychle
odběhla ze světničky, aby neviděli hořeti tváře její a neslyšeli srdce tlukotati.
Před starosvaty nikdy se nečervenala, když přišli o ženiších povídat, ani když si zašel nápadník na vyhlídky
sám. Ale tehdáž by byli troud zapálili o její obličej, i oheň rozdělali bez křesadla a bez hubky. Do tmy se
posadila, do stínu, a když otec hovořil s nocležníkem, oči mohla nechati na osmahlých, krásných tvářích, jež
jako věnec zdobily dlouhé, černolesklé kadeře. Zračilo se v nich tolik dobroty, tolik dobré přímosti. A což ty
zvuky čisté, jasné jako kovu hlas, jež proudily se ze rtů kvetoucích? Lišilyť se poněkud ode mluvy, jíž matka
ukolébávala Voršilku, ale dobře jim rozuměla.
Libě, lahodivě to znělo v ústech mládce, dítěte kmene příbuzného, jež Tatry pozdravily, když poprvé uzřel
boží svět, a bory jejich zahučely mu první pozdravení na počesť. A když ráno odcházel a opět děkoval
měkkým, dojemným hlasem svým, zase zruměnily se tváře její. Nemohla toho ukryti a sklonila hlavinku. A
když zvala jej s otcem, aby, půjdeli kolem kdys, u nich zase se zastavil, a když mu ruku podávala a on ji
stiskl, cos podivného pocítila poprvé v životě; poznovu zapálily se líce její, že odešla do komůrky, okénkem
hleděla do dálky, až nebylo více viděti širák a hnědý, z hrubé látky plášť.  Třikrát se od těch dob zastavil v
rybárně Ondřej, mladý dráteník. Ale Voršilka se již cizího mládce nestyděla, ani se již nerděla. Přivykla mu;
dlouhý, bezkonečný, zdálo se, že jest jí čas, než se vždy vrátil k Oharce z rodných krajů svých. Ráda
slýchávala o daleké zemi, o vlasti Ondřejově, a když si o něm otec začal, s utajeným dechem naslouchala, jak
chválíval miláčka jejího, a nejednou se z řečí jeho domyslila, že by si přál, aby navždy zůstal u nich v rybárně.
 Vždycky, kdykoli se modlívala, připojila k modlitbám, jež matka ji učívala za dětských let. k upomínce za
roditelku a k otčenáši za tatíčka několik vřelých slov za Ondřeje, jenž daleko odtud žil, a kdo ví, vzpomínalli
si také on krásné děvušky na Poohří?  Po nějaké chvíli vyšla k otci, jenž pod olšemi dlel dosud, hlavu na prsa
mu položila a ucítila, že je mu nevolno a pod šerkovou kazajkou příliš nevolno.  Slzy vynutilo to dnes
Rokosovi, který jen třikráte plakal v životě: když otce a matku pohřbívali, a když rakev dvěma koni vyváželi,
příkrovem černým zahalenou, v níž bledá, studená, s rukama křížem přes prsa složenýma dřímala Lenička.
„Věř, Voršilko," promluvil rybář třesavým hlasem ku dítěti, „kdybys měla tolik zakoušeti, co otec tvůj po věk
života svého protrpěl, raději bych tě viděl hluboko zde v těch vlnách průhledných.  Dávno již by se byly ryby
rozdělily o tuk můj! Jen ty, dobré dítě, andělem strážným bývalas otci svému. Vždyť zůstala bys zde
samotinká na světě široširém a kdo ví, jestli by ti byli nestrhli s hlavy bídní lidé panenský vínek tvůj. Ondřej
daleko odtud; nemohl by Voršilku svalovitou , rukou uchrániti. Všecko, dceruško, vím; kam neprohlédlo by
oko Rokosovo. Nebude se otec zdráhati rukama požehnati vám. Ale věrna mu musíš býti, až do hrobu věrna,
jako mně byla matka tvá, nebožka Lenička. U památky její ti přísahám, dcero má, kleslali bys, vyhnal bych tě
ode prahu oteckého, nesměla bys se více ke mně znáti, jedináčka, vlastní krev bych proklel . . ."
„Rodičko Boží! Vy pochyboval byste o Voršilce? Pro Bůh, ustaňte, ustaňte!" urvala Voršilka otci další proud
řeči. Však pravice jeho byla dosud k nebi pozdvižena, ústa křečovitě se svírala a z očí šlehaly blesky hněvu,
jako by podrtiti chtěly prudkostí svou každého, kdoby se odvážil vzdorovati jim.
„Věř, dítě, jediný mžik by otec neváhal," pokračoval dál, „vyplniti hrozbu svou; nesnesl by toho, v prach by
se rozpadly oudy jeho sestárlé."  
Rybák začal teprve po hodné chvíli, ale již hlasem mírným, tichounkým. Zdálo se, že mu není dosud tak
klidno, pokojno, jako vodě, jež jim pod nohama téměř bez šepotu šuměla.
„Neděs se, drahoušku, na výstrahu ti to jen otec řekl; nikdy, aby to Bůh dal, nebudou klnouti Voršilce ústa
jeho, ale vždy jen žehnati a dobrořečiti. Upokoj se, poslechni otce a jdi na lůžko do komůrky. Rád bych zde
ještě chvilku zůstal o samotě a pomodlil se za tebe i matku tvou."
Pevněji přivinul ke hrudi Rokos dceru svou a políbil ji, a když odešla, až do půlnoci prodlel zde. Mrzel se na
sebe, že výhrůžkou svou červa zasadit v ňadra mladé děvušky. Tak nikdy ještě s ní nemluvil. Proč právě dnes,
v úmrtní den choti své? Nemůže se někdy člověk ubrániti zlověstné předtuše, jež železem ho svírá a jako vody
rozezlené proud ničí a zatápí ve vnitru city opačné, v nichž jindy nalézával klidu a pokoje.
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Nemohl si Rokos děsnou myšlénku zatajiti a utlumiti ji. Manželčin duch, zdálo se, že vnukl mu ji; vždyť dobří
lidé povždy, kdykoliv připadá den jejich úmrtí, duševně sbližují se s pozůstalými. A jakýmkoli způsobem
přátelům jevívají, kam zakázáno jest byť i jen pro okamžik nazírati smrtelníkům, zvláště žena muži a opačně,
nebo dětem rodiče. Tak říkají alespoň.
„Ne, nemůže to býti," zavolal po chvíli pevným, ustáleným hlasem Rokos. „Dnes ztratils hlavu, rybáku, a s
hlavou pověstnou moudrost, jíž tě tatík učíval a jež mnohým dobře již poradila. Proč kletbou hrozil's dítěti a
nedůvěru budil, kde nevládne dosud klam? Trne dítě, jen když slýchává o tom vypravovati. Nepamatuješ se,
Rokose, že sešla tak Bětka Jirotova, když starý vyháněl z domu syna nezdárného a proklínal ho a vyhrožoval
jí, že se také tak stane s ní, nebudeli mu po vůli a nevezmeli si Voborského?  Toho nezasloužilo dítě tvé, jdi
a hledej, naleznešli zdařilejší dcery kde; se svíčkou bys musil podobné pohledati.   Aby věrnou zůstala muži
zasnoubenému? Rokose, kdo otce i matku ctí a nezapomíná na Pánaboha, i čest si dovede zachovati."
Ani lístek nezašelestil na olších, ani vlnka nezašepotala, a starý rybák také nepromluvil více. Ale dobře mu
nebylo. Za to však lépe rybám v Rokosově revíru: dnes měly sváteční noc, každinký rok v úmrtní den rybářky
 Leničky. IIIIII..

řiblížil se podzimek. Jesení sežloutly svěží olše, zádumčivá zeleň jejich proměnila
se ve zlato; a když větrové ostřeji zaváli zachřestili vždy kmeny sehnutými, tak
starými, jako byla rybárna a Rokosův rod, a holé stály olše, nahé, bez pokrývky, a
pod nimi žloutly se zlaťáky  uvadlé lupení.
Každý den vycházela Voršilka za rybárnu na výšiny, jež vroubí od Pátku až do
Budyně pravý Oharčin břeh,  daleko k východu pozírala, až do večera tam
poseděla, ale se svěšenou hlavou vracela se vždy do chýšky otcovy.  Již zase viděla
tu a tam veliký, začernalý širák, hnědý, z hrubé látky plášť, ale Ondřej dosud

nepřicházel. I starému rybákovi to bylo podivno.
„Vždyť již tam dávno po žních a výdělek jich také v horách nečeká. Byl to hodný hoch, škoda by ho bylo,
věru škoda, kdyby ho kryla země!" myslíval si Rokos. Poslední dnové listopadoví pokryli již Poohří
bělounkým příkrovem. „Ten zajisté přečká vánoce," povídali si a měli také pravdu. Tři dni již nebylo slunce
ani viděti, chumelilo se k neprohlédnutí a večerem rozzuřila se ještě děsivěji prudká vichřice, tak prudká, že
nebylo podobné ani pamětníkův.
Staré olše před rybárnou až do sněhu shýbaly oholené hlavy a mžikem vymrskly se zase do výše, a tak pořád
se to opakovalo. Ale kořeny jejich byly hluboko v zemi pod celou chatrčí rozloženy; musil by vichr rybárnu
pozvednouti, kdyby olše chtěl vyvrátiti. A řeka tak divě hučela, že mráz projel oudy, naslouchalli kdo noční
hudbě živelné. Nahoře v porostlinách praskala drva a vyvrácené kmeny pekelným lomozem dovalily se dolů,
strhujíce s sebou břízky a doubce. A když k zemi dopadly, vždy to zatřáslo celou rybárnou.
„Pánbůh s námi," pokřižoval se Rokos a po něm Voršilka  „toť je horší, než když bije hrom. Pomoz, Bože,
těm, kdož jsou dnes bez přístřeší. Za celý svět bych nechtěl do té sloty ven, zvlášť kolem Oharky ne, ač jsem
na březích jejích sešedivěl."
„Tatíčku," zaúpěla Voršilka, když znovu v děsivém třeskotu svalil se jakýs kmen: až k samé rybárně se
dovalil, a zase tak ty větry zalomozily a řeka zahučela, že se zdálo, jako by jí to až ze dna vycházelo.
"Neboj se, dítě, koho Pánbůh chrání, nezahyne, byť se země propadala.  To vodník dnes dole tak lomozí.
Nepamatuji se, kdy by býval tak rozhorlen. Nám rybářům neudělá nic. My jej ctíme a necháváme na pokoji,
když vylézá za letního vedra na břehy a osušuje se. Ani rybářům, ani dětem jejich neuškodí. Jen jedenkráte
uškodil. Povím ti to, abys si to pamatovala. Za Pátkem bývala před léty rybárna. Nyní již není po ní ani
památky. Žil v ní také jako u nás starý s dcerou jedináčkem. Dceři říkali Marina. Byla prý to hrdá holka, ta
Marina. Na kopy mohla počítat ženichů, již přicházeli do rybárny. Ale Marina pohrávala si chvíli s každým a
když mělo přijíti do pravdy, ke svatbě, vysmála se mu do očí a říkala, že jiný ženich čeká na Marinu
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páteckou. Přišel druhý, a opět bylo tak. A starý míval radost ze své dcery, že o ni tak dbají a že si tak vybírá.
Ale lidé říkali, že kdo si dlouho vybírá, obyčejně přebere, a až dosavad tak říkají. Hezcí hoši, nejbohatší, po
celém okolí, mohli vyprávěti, jak jim Marina udělala; byli prý slepí, hluší v rybárně, když zadívali se do jejich
očí, jež se černaly jako uhel a pálily jako nejprudší žár. Jednou večer seděla Marina na břehu, pletla si vlasy v
umělé vrkoče a do vlasů vplétala krásné květinky, jež přinesl jí chlapec z panské zahrady. Ani si nevšímala, že
ji kdo pozoruje, a když pozdvihla oči, poprvé je sklopila před hochem a poprvé se začervenala. Zdali studem,
nevím. Ale byl to také hoch! Neviděla posud takového. Tváře mu jen kvetly, oči jen hořely a vlasy mu
splývaly až na ramena. Nemožno ani pověděti, jaká byla barva jejich. Přecházelyť ze žluta do plava a z plava
do zelena. Co byla šerková, ba i soukaná kazajka proti jeho kabátci, zelenému jako nejčistší dubový list,
lemem z ryzího zlata vroubenému! A což teprve když promluvil! Zdálo se jí, že hudba hraje v ústech jeho. Oči
mohla na něm nechati. "Jak je hezký," bezvolky jí vyjelo červenými rty, ale jen potichu; a zase sklopila hlavu
a opět se začervenala, po druhé před hochem. Neznámý sedl si až k ní a slova nepromluvil, ale Marina
neubíhala, a kdyby i byla chtěla, nemohla by. Přikoval ji zde. „Máš mne ráda, Marino?" tichounce zašeptal,
tak sladce, jako když slavíček šveholí, a nahnul se k dceři rybákově, aby jí viděl do očí. Všiml si dobře, jak
hoří líce její a jak se prsa dmou. „Neznám tě!" vyklouzlo jí zase z úst: „Však poznáš mne, Marino, hnedle
poznáš," usmál se neznámý a opět blíže si k ní přisedl a k sobě jí přivinul. "Půjdeš se mnou?"  "Toť víš, že
půjdu kraj světa za tebou."  "Půjdeš, Marino? krásné mám paláce, žádný král na zemi neviděl takových,
neřkuli aby bydlil v nich. Jsou křišťálové a podlaha v nich z mramoru nejdražšího, pokoje ze zlata a stříbra,
diamanty vykládané, poseté drahokamy jako krůpějemi vody. Půjdeš, Marino má?"  "Půjdu, řekla jsem již,"
zašeptala a zachvěla se, poprvé jí cosi napadlo o paláci křišťálovém, o mramorové podlaze v něm . . . "Ale
počkám na otce, bez jeho svolení"  "Však on dovolí. budeš paní velikou, královnou."  "Vezmeš ho s sebou
také do říše své?"  "Také ho vezmu, vás oba dva," ujišťoval ji ženich.
Opět se zachvěla Marina, jako by jí zalomcovala zimnice, "Ale studeno je na prsou tvých, jako led to chladí,"
zašeptala. "Alespoň ti uhasne oheň ve tvářích, horké nevěsty by říše má nesnesla."  Dívka se mu chtěla
vymknouti, ale jako železnými kleštěmi objal ji a přitiskl na prsa ledová poznovu.  "Tatíčku!" volala Marina;
ale ženich se zasmál úzkostlivosti nevěsty své. "Čeká již na dcerušku tatíček, v paláci mém, chystá lůžko k
líbánkám. Marně ho voláš. Půjdeme již," znovu se rozesmál; ale byl to ďábelský smích. I zmizel ženichovi s
tváří květ, oči jako brčál se zazelenaly a vlasy též, z nohavic a kabátce voda mu pokapávala. "Ježíš Marija!"
vykřikla Marina a mžikem zmizela pod vodou.  Za dva dni vyplynuly na povrch řeky dvě mrtvoly; byl to
rybák s Marinou. Oba měli na hrdle vytlačeny drápy a po těle modřiny. Vodník je zardousil. A lidé si povídali,
že Pánbůh potrestal starého rybáře, proč si lépe dceru nevychoval, a pro hrdou Marinu že si přišel vodní pán.
Já to také říkám. Pochovali je vedle rybárny, chýši zbořili, a nový rybák si vystavěl obydlí u samé vsi. 
Poctivým musí býti rybář a jeho rodina. Takovému nikdy vodník neublíží. Neboj se, Voršilko, vždyť nejsi jako
Marina, a otec tvůj také ne jako bývalý rybák pátecký."
Znovu cosi venku zalomozilo, jako by všechna drva na stráni valila se k rybárně, a vody zase tak děsivě
hučely, ba děsivěji než dřív.
„Tatíčku, toť hrozná noc," zabědovala Voršilka. „Opatruj, Bože, všecky, jež vichřice zastihla," odpověděl
Rokos a do krbu přiložil louče, již si byl vyštípal na zimu z pařezů. Vesele zaplápolal plamének, ale mžikem
se zase kalil, jako by chtěl uhasnouti. Ve světnici ticho. Toliko staré, dřevěné hodiny na zdi klapaly a v krbu
pokaždé prudčeji zapraskal plamének, když znovu rybák mastný kousek přiložil. Rokos vzal s police, pilku,
dláto s kladívkem, přisedl blíže ke světlu a dal se do práce. Zhotovoval novou vazenici.
Voršilka rozevřela na klíně velikou knihu, začala čísti modlitbu proti bouři a větrům, otec si každé slovo
opakoval za ní šeptem. Když byla asi uprostřed, zaklepal kdosi na okenici. Voršilka přestala i starý rybák se
pozdvihl, a když to znovu zaklepalo, šel otevřít. Nebál se zlodějů! Co by si také popadli u rybáře Rokosa.
"Někdo asi v chumelenici pobloudil!" pomyslil si starý a odstrčil dřevěnou závoru. Pozdní poutník oklepával
přede dvířkami se sebe sníh; bylť všecek bílý, jako by ho byli v mouce obalili.
„Jen pojďte, příteli, tak můžete učiniti až v síni," pobízel rybák příchozího do světnice. Ani se nezeptav, kdo
by to byl, odběhl nazpět a řekl Voršilce, aby připravila mléko, nakrájela chléb, a zase šel vstříc nocležníku,
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jenž zatím, v síni setřepával bílou kůru s oděvu. Ani hnouti se nechtěl ten sníh: Přimrzl. „Nechte jen, nechte;
však na kamnech musí dolů, zatrolenec," smál se Rokos.
„Požehnej a pozdrav Pánbůh!" zahovořil, sejímaje širák, když překročil práh světnice. „Dejž to  dejž,"
odpověděl rybář. ,,Vítám vás k nám, sundejte plášť, položte na kamna a sedněte. Dalo vám to dnes, viďte?
Totě nepohoda, ani se nepamatuji na takovou," hovořil starý a podával mu hrubou židlici, by se posadil.
„Ondřeji," zavolala Voršilka a jediným skokem byla u něho, ale mžikem zas odskočila, zastyděvši se před
otcem.
"I na moutě kuši, tys to, hochu? Ani by tě již byl starý Rokos nepoznal. Dlouho jsme tě čekali, ale dnes, věř,
že ne. Žes se jen do toho pustil, jde tu o život.  Nu, Voršilko, což ho nepřivítáš? Nestyď se mne, za zdvořilost
se nemusí nikdo styděti."
Se sklopenýma očima došla holka k němu a podala, mu ruku. Pevně, div že nevykřikla, stiskl jí jinoch pravici,
jež mžikem se rozehřála, ač mu zašlo za nehty a prstův ani dříve již necítil. Rokos mu sejmul s ramenou plášť,
vzal širák a obé pověsil na bidlo nad kamny.
„A nyní se posaď. A ty, Voršilko, přines mléko, aby pojedl a potom nám musí Ondřej povídati, kde tak dlouho
vězel. Já už myslil, že ti některá z těch vašich holek udělala! . . ." hovořil rybák.
"Vždyť sem teprve nedávno mléko postavila na oheň a za tu chvilku se mi ještě hrnec ani neohřál, dám zatím
něco jiného," švitořila Voršila a veběhla do síně. Ale mžikem byla zase ve světničce s chlebem a čerstvým
máslem na prkenném talíři.
„Milý strýčku, jsem sirotkem; dnes jsou to dvě neděle, co jsem pochoval matičku " povzdechl si jinoch, „to
víte, že bych zde byl jinak dřív." Nemohl chudák pro slzy dál.
„Tak, tak, hochu! to není dobrá novina; ale pomysli si, že tak byla vůle Boží, a bude ti lehčeji. Vím co je to,
dobře vím, nikdy na to nezapomenu, a ty také ne," hleděl ho starý potěšiti.
„Hned v září hotovil jsem se na cestu, jakmile jsem pomohl skliditi matičce trochu toho ovsa s ječmenem.
Když jsme kosili trávu a uklízeli na loub, nějaký nanic vítr chudinku ofoukl; sotva došla domů se stráně,
ulehla a od těch dob nebyla s postele. A nyní nemám, více žádného, jen, jen . . ." a dal se do pláče.
„Nu jen to řekni . . . .jen vás a Voršilku. Neplač, hochu, nepomůže ti to, raději se vždy pomodli, a to více
matičce prospěje; však netřeba tě napomínati. Rodička tvá nemusila se báti, když umírala, že si dobře syna
nevychovala. Neplač jen, víš, že říkají, když si pro rodiče dítě tuze naříká, že nemohou pokojně v hrobě spáti.
U nás budeš míti druhý domov."
„Celou chalupu jsem pronajal kmotrovi, nemohl jsem tam vydržeti, bylo mi tam teskno, že si ani nemůžete
pomysliti.  Povídal jsem o vás matince a o Voršilce, ráda slýchala o rybárně na Poohří, zvláště když ležela a
nemohla usnouti. Celou zdejší krajinu jsem ji musil vyobraziti a nesu vám strýčku, poslední pozdravení od
matičky, a Voršilce . . . požehnání." Šeptem jen pronesl poslední slovo.
Voršilka stála u ohně a bedlivě přikládala, aby brzy bylo mléko vařené. Ani jediné slovo jí neušlo, co Ondřej
povídal. A vždycky, když ozářily plaménky její tváře, zástěrkou si je zastřela, slzy utírajíc s nich. Stěží se jen
zdržela vzlykání.
„Jez jenom a upokoj se," pobízel Rokos jinocha, „jako doma musíš u nás býti, od srdce ti přejeme, zdá se mi,
že jsi se nám tam jaksi odcizil. Nu, však zase přivykneš." „Zaplať Pánbůh," pravil Ondřej, když si byl utřel
slzy rukávem, „na statku, kde jsem se v poledne zastavil, přes moc mne nutili, dali mi ještě na cestu; jsou tam
dobří lidé. Hned s otcem, když ještě byl živ a chodíval do Čech drátovati, vždy jsme tam bývali na noclehu a
on jim musil vypravovati pohádky. Ani pomyšlení nemám dosud."
„Věřím ti, věřím, když srdce bolí, nebývá mnoho chuti, ale trochu polévky ti nebude na škodu, alespoň se
zahřeješ." Jen několik lžic pojedl Ondřej, aby neřekli, že darem Božím pohrdá, a když odnesla Voršilka mísu a
chléb, usadili se kolem krbu. Rokos na lavici u kamen, Voršilka naproti a uprostřed Ondřej. Musil jim
vypravovati o cestě, kde vždy noclehoval, jací to byli lidé a jaké měli zvyky. Rád o tom Rokos slýchával a
Voršilka ještě radši. Ani zraků nespustila s Ondřeje. Dnes jí připadal onačejším, než když jej viděla naposled.
Hustší byl věnec černých vlasů, jenž lemoval mu snědý obličej, a živěji plály pod vysokým, hlaďounkým
čelem dvě jasné oči; avšak k slzám bylo dceři rybářově, když se mu do nich podívala. Povídaly jí, jak je
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mládci okolo srdce, ač všemožně snažil se to ukrýti. Ani jediný úsměv nepřeletěl mu rty. Nebývá do smíchu
dobrému dítěti, když před několika dny poslední hrudu hodilo na rakev matky roditelky; vždyť nikdo mu ji
nenahradí na světě, běda, že nikdo ne! Ta matka jinak mluvívá, jinak se usmívá na synáčka. Tak jako ona
nikdo nedovede.
Za vypravování přestalo dlátko Rokosovo ve mladém doubci dlabati, hlava šedivá mu klesla na prsa. Nebyl
zvyklý dlouho do noci sedávati.
„Nebuď tak smuten, Ondřeji, musila bych s tebou truchliti," těšila jej Voršilka, když zase mu zraky zavlhly.
„Nech mne jen, nechť se vypláču, nikde před lidmi jsem si ještě nepostěžoval, ani nezaplakal, u vás poprvé.
Matička říkávala, když otec umřel, a ona dlouho, dlouho plakávala, že se musí člověk vyplakati, jinak že by se
utrápil. Se slzami vyjde prý z prsou zármutek," povídal jí Ondřej.  „Věř, kdyby tebe nebylo, nikdy bych byl
nešel do Čech, ač jsou u vás dobří lidé a soucit mají s člověkem. Doma bych byl zůstal a každý den chodil na
její hrob. Nyní na něm bude asi vše zaváto; ale odhrabal bych sníh, odkryl ten růveček . . . U vás nejsou
takové hřbitovy. U toho našeho ční vysoká hora, vyšší než tady ta, na níž jsou ony rozvaliny. Dlouhá je ta
stráň, hustým lesem zarostlá, a pod ní u samé zdi vykopali jámu a na provazích spustili dolů prostou, černou
rakev; na víku měla bílý kříž . . . A když nastanou sněhy, chumelenice a větry, celý hřbitov zavějí, že není po
něm ani památky. Jen někde vyčnívají ze sněhu vrcholky dřevěných křížův; ale ten, jejž já postavil, nikdy
nezapadne. Je hodně vyšší než já a silný, že by se musil hezky vítr o něj opříti, aby ho vyvrátil.  Kdy tě zase,
matičko, tvůj Ondřej navštíví! Až ledová kůra na tvém hrobě roztaje a skřivánci vyletí z doubravin nade
hřbitov, aby jej pozdravili  pak zase bude u tebe dítě tvé a prvosenkami ozdobí lůžko roditelčino!"
„A já věnec jí z našich květin upletu. Víš, jak krásně rostou u nás na břehu a ve stráni; a ty zavěsíš jí jej na
kříž, viď že, Ondřeji?"
„Zavěsím, Voršilko, zavěsím," přisvědčil hoch a přivinul dívku na prsa; ale nepolíbil ji; nesluší se synovi,
celovati nevěstu, když matku nedávno pochoval.
„Otec ví o všem, miláčku, sám se o tom zmínil, ničeho nenamítal."
Jinoch pevněji děvušku přitiskl na prsa; a slzy, jež vyřinuly se mu s očí, pokropily tvář Voršilčinu,  v jediný
splynuly s jejími proud  tak jako duše jejich. „Zůstaneš u nás? Tatíček nám odkáže rybárnu a budešli po něm
křesejnským rybářem?"
Mládec zase neodpovídal. Venku to tak divoce zarachotilo, jako by rybárna se drtila. Dřevěná zeď, obrácená
naproti stráni, strašlivě zaduněla! Až sem se dovalil jakýs kmen, sražený vichrem nahoře, a v řece zase
zašplechtalo cos, bezpochyby drvo sřícené. A komínem zahvízdalo cos tak pronikavě, až plamen na krbu
uhasl.
„Meluzína" zašeptala Voršilka; šla do truhly pro trochu mouky, v komůrce pootevřela okénko a rozhodila ji do
větru.
I starý Rokos se třeskotem probudil. „Totě jako by se rvali dnes pekelníci!" pravil mna si oči a pohlédl na
hodiny, jež s jakousi lhostejností ke všemu odměřeně klapaly. "Dvanáct. Pro Pánaboha, děti, tak dlouho již?
Že jste mne nezbudili! Za nic již nestojí, když člověk stár, ani vlády nemá nad sebou. Nikdy nepřemohlo spaní
starého Rokosa, až letos poprvé. Nu, léta to přinášejí . . . Jdi, Voršilko, pro otep slámy, usteleš hochovi, bez
toho již dnes umdlen. To věřím, ta psota i obra schvátí," hovořil rybák vytahuje ze spoda dubové almary,
červeně natřené, poslamku, bělounkou jako ten sníh, jehož se venku s nebe jen sypalo. A když přinesla
Voršilka otep dlouhé, žitné slámy, rozvázala ji, urovnala, rozestřela poslamku a do hlav položila podušku
peřím jako nabitou, řekla „dobrou noc, s Pánembohem!"  políbila otci ruku a odešla do své komůrky.
Dlouho se modlil Ondřej než ulehl, a starému Rokosovi se to líbilo. 
K ránu sice vichřice přestala, i řeka se utišila; ale sněhu bylo tolik, že nebylo možno přes práh přejíti. Ondřej
však přece hodlal ven do sněhu, nechtěl obtěžovati hostitele, byl také chud, věděl, jak těžce se ten kousek
chleba vydělá, třeba na loďce. Až bude sám pracovati, pak arciť nemusí se zdráhati, ale dosud by se musil
styděti.
„U všech všudy, hochu, ani psa dnes nevyženou ven, neřkuli člověka, zůstaneš u nás, dokud se to trochu
nezmění. Brzy to asi umrzne, prošlapou pěšiny z vesnice, a pak můžeš jíti." rozhodl Rokos.
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Ondřej poslechl, pomohl rybářovi dělati vrše, a mladé ruce jeho dobře to uměly. Vydlabal mu veslo a držadlo
u něho tak uměle vyřezal, že se starý nemohl té práci dosti vynadiviti. „Bude to sváteční!" řekl.
Den utekl rychle; k večeru rozštípal Rokos louč na drobné kousky a narovnal plnou ošatku. A když se
setmělo, zaplál na krbu plamének. Rokos si sedl na lavici u kamen, naproti Voršilka a Ondřej uprostřed.
„Nu, dnes nám musíš vypravovati, když to tak, hezky umíš; Voršilka mi o tom pověděla. A já budu zase plésti
vazenici. Vidíš, tím se zaměstnávám za zimních večerův, a Voršilka čítává mi při tom buď z postily po matce
neb tam z té veliké knihy na polici, již jsem zdědil po nebožtíkovi otci a ten zase po dědovi. Povídá se v ní,
jak to u nás bývalo za nejdávnějších let. Někdy já sám v ní tak v neděli odpoledne po požehnání říkávám.
Skoro každý rybák na Poohří má takovou.  Nu, abych nezapomněl, začni tedy něco," pobízel rybák Ondřeje.
„Ani nevím, strýčku, o čem bych vám povídal. Skoro všechny pohádky pověděl jsem již Voršilce o Talafusu,
o Tátoši, o Pikulíkovi, o králi Matěji, o Svatoplukovi ...."
„O třech jeho synech a o prutech?" skočila mu Voršilka do řeči. „Jinou."
„Tu tedy. Neslyšela jsem ji ještě a tatíček také ne."
„Před dávnými léty," začal Ondřej, „královal na Velehradě Svatopluk. Až daleko za Kriváň dosahovalo
panství jeho. Naše Nitra jej také poslouchala. Ta byla jeho kolébkou. Když sestárl, odevzdal království synu
nejstaršímu a mladší dva měli jej poslouchati. Ale synové nezachovali se podle vůle otcovy. "Rádi byste mne
poslouchali, až vám bude zle a až bude na mém hrobě tráva růsti; ale potom bude již pozdě. Pamatujte si, že
Bůh neposlušné děti trestává." Ale synové přece jednali dle svého. I opustil tedy starý král velehradský dvůr,
odešel na horu Zábor u Nitry; koně, jenž ho sem dovezl, probodl, a meč, jímž byl opásán, zaryl hluboko do
země, aby ho nikdo nenašel.  S té hory daleko viděti po naší zemi, byl jsem na ní; ale Kriváň přece jen vyšší.
 A když tak zabil toho koně a zakopal meč, rozhlédl se po zemi, již šťastnou učinil, i lid, jenž v ní obýval, i
syny vlastní, jimž tak veliké dědictví zanechal, tu zjevila se mu náhle panna jakás, s vlasy rozpuštěnými, v
zeleném rouše zlatem protkávaném, podkasaná. Sotva že ji uzřel, Svatopluk pokřižoval se, aby mu
neuškodila. "Neboj se, králi," řekla mu, "žes byl dobrým vladařem a šťastnou učinil zemi svou i syny vlastní,
nikdy na tebe tvůj lid nezapomene. Až se mu nejhůře povede, nechť hledá tvůj meč, jejž jsi zde zakopal, a tím
vyžene nepřátele a vrátí se mu staré, blahé časy. Sama povím o něm potomkům tvým. Nyní však jdi k
poustevníkům, již bydlí na druhé straně hory, vezmi si jejich roucho, a mezi nimi dotrav dny svého života."
Když to pověděla, zmizela. Svatopluk byl jako u vytržení a teprve za chvíli poznal, že mluvil s královnou vil.
 Poslechl a odešel na druhou stranu hory k poustevníkům, svlékl své roucho, lesknavou zbroj, a oblékl habit
jejich. Dlouho žil mezi nimi, a když síly jeho ochably, přistoupil k mechovému loži, na němž ležel veliký
Svatopluk, stařec stříbrovlasý v rouše bílém jako sníh, a pravil k němu: „Neumřeš, Svatopluku, ale budeš spáti
dlouhá, dlouhá léta, a až se lidu tvému vrátí zase časy jako za tebe, procitneš, znovu budeš kralovati dlouho,
šťastně, a pak teprve se rozpadne tvé tělo v prach."
Svatopluk, nemoha snésti záři kolem starce, jenž u něho stál, zamhouřil oči, a když je zase otevřel, ani zmínky
nebylo po dědouškovi, a dvanáct poustevníků stálo kolem něho, modlících se za lehkou jeho smrť. Teprve
nyní prohlásil se jim, že je velehradský král. A zase zavřel oči, přišla na něho dřímota, a již jen jako by z
pozdálí zaslechl pohřební zpěvy nad tělem svým. Jako by živ byl, posadili jej mniši v jeskyni, zavalili jí
velikým kamenem a sotva že zavalili, nad celou stolicí nitranskou a nad Trenčínském zakrvilo se nebe, a
Maďaři ubíjeli u Břeclavi Moraváky a slovenský lid. Všecky tři syny Svatoplukovy pobili, celý slovácký kraj
zaplavili; ale na horu Zábor nad Nitrou se neodvážili. Svatopluk ve skále tam spal a dosud spí. Až nám bude
nejhůře, najdou prý tam jeho meč, a zase obnovena bude říše velehradská a sláva stolice nitranské i hradu
Trenčína.  Vidíte, od těch dob je chuda naše země, ani vlastních dětí svých neuživí. Musejí si za hory své pro
výdělek."
Ondřej dokončil svou povídku, setřel si s čela pot, horké, veliké krůpěje, a zamyslil se. Ani Voršilka, ani
Rokos nepromluvili.
„Od těch dob tedy chodíte do Čech a na Moravu?" zeptal se ho starý po chvíli.
„Od těch dob," smutně odpověděl mladý Slovákdráteník, svěsil hlavu na prsa a opět se zamyslil.
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„To jsem ještě neslyšel! Jakoby to byl tedy boží trest na potomky za otce?" opět se ho zeptal rybák.
„Snad; ale nevím. To vím, že neradi si povídají o bitvě břeclavské na Slovensku, a žádný krajan nevypravuje o
ní za hranicemi. Jinde bych toho také nepovídal. Starý Jura ze Záboří na spasení nesmrtelné duše se zaříkal, že
je na Záboře jeskyně, v jeskyni Svatopluk král, že čeká lepších dob, že se jednou zase probudí a opět bude
kralovati."
„Je to smutné, hochu, smutné; ale rád takové věci poslouchám. Nevím, co to, že lidé tak rádi slýchají
neveselé; ale když se jich dotknou nehody, pak neradi je snášejí, neradi, Rokos to ví," rozumoval starý rybář
hlavou pokyvuje.
„Tak se časy mění a tak tento svět běží!" polo nahlas, polo šeptem pronesl Ondřej poslední verš staré písně
slovácké, jež každé dítě v jeho horách zná.
„Dobře umíš vypravovati; ale nyní také já ti musím něco pověděti o našich vodnících. Včera povídal jsem
Voršilce o jednom a o Marině; však ona ti toho nezůstane dlužna.  Podivní hoši jsou ti vodníci. I na svatbu
chodívají k rybářům, a nemusí se rybák starati o věno dceři nevěstě. Na křest za kmotry se dostavují, a šťastny
bývají takové děti. A když hodný rybák umře, i na poslední cestě ho doprovázejí. U vás toho tolik dojista o
nich nevědí.  My se jich nebojíme. Mému otci prý často jeden pomáhával, když lovíval ryby, a hnedle měl
vždy plnou síť. V rybárnách zhusta bývají hostmi; ale, u mne nebyl ještě žádný. Abych pravdu řekl, nestojím
o jejich návštěvy.  Nu, poslouchejte tedy.  Kdesi u Budyně stávala rybárna, ale zpustlejší trochu, než je tahle
naše. Když vítr zafičel, vždy rybáka ve světnici navštívil, a rybářka choulívala se do koutka, aby jí nemrazilo,
a když pršelo nebo padal sníh, na záhrobci u nich také to cítili. V létě a z jara proseděla vždy rybářka dlouhé
večery s rybákem na břehu. Žalovali spolu Pánubohu na tu zlou bídu, co se od nich ani jinam nechtěla hnouti,
jako by ji přikovali. Nahmoždili se dost a dost, ale neměli přece nic. Bývá již tak; co je komu souzeno,
nezbaví se toho, byť dělal co dělal. Nevím, proč je to, takových věci nerad soudívám. Když také, tak jednou
seděli a zase naříkali, octl se před nimi mládenec jakýs, posadil se k nim a lahodným hlasem se jich otázal:
"Co si naříkáte, lidičky?"  "Jak bychom si zlatý panáčku, neměli naříkati; od rána do večera pracujeme, leda
tu chvilku nyní si odpočineme, a přece jen že se sotva nasytíme," odpověděl rybák. "Nevím, jak bude na stará
léta, až nebudu moci veslem vládnouti a žena na trh s rybami. Chudoba, věřte, pane, největší zlo, jež může
člověka potkati." Mládenec, jenž seděl naproti nim zrovna nad řekou, pokýval hlavou, přejel si rukou čelo,
zamyslil se a za chvilku pravil k nim: "Pomohu vám. Zde z toho sáčku peněz nikdy neubude; sáhneteli kdy
sáhnete, vždy vytáhnete zlaťáky. Ale nesmíte zapomínati, že jste bývali chudými. Sice zle by se vedlo vám." 
To pověděl a byl ten tam. Jen na řece dělala se kola, jako by se tam byl někdo potopil. Rybák s rybářkou ani
svým očím nevěřili, když zmizel mládenec, a v rukou drželi váček, plný, tak těžký, že jej starý oběma rukama
musil pozvednouti. Rozvázali jej, aby se přesvědčili o obsahu. Ale lesk vycházející z nitra je skorem oslepil.
Byly to samé nově ražené zlaťáky. "I na moutě kuši," zajásala rybářka, "již nebudeš, táto, musit bráti veslo ani
do rukou. Zaplať Pánbůh tomu štědrému dárci."  "Tak, ženo, neříkej; ten, jenž nám je dal, nepotřebuje
"zaplať Pánbůh", má jich tolik, že by naši vodu jimi mohl zastaviti. Byl to vodník; což neviděla jsi, jak
uklouzl pod vodu?" vysvětloval rybák ženě. "Nechť to byl kdo chtěl, vždy večer se za něho pomodlím před
spaním otčenáš."  "Co říkáš, ženo, abychom zkusili, zdali pravdu mluvil?"  "Neuškodí, odpověděla stará a
mžikem vyňala plninkou hrst ryzího zlata, a sotva že ruku vytáhla, opět byl váček jak by nabil.  A od toho
večera rybář více nerybařil. Hned druhý den šel do města a za nedlouho vypínala se za Budyní nová rybárna o
dvojím patře. Všude se divili, jak přišel budyňský rybář k bohatství, ale vrtívali nad tím jeho štěstím hlavou,
Hádali, jak se to asi mohlo státi. "Oč, že mu je vodník přinesl," říkali a uhádli. Ale do očí mu to neřekli. 
Stará se mermomocí chtěla odstěhovati do města, je prý to tam pohodlnější, ale rybák se nechtěl od řeky ani
hnouti. Vyrostl na jejím břehu a také zde umře, odbyl vždy ženu a ta musila takovým důvodům povoliti. Ale
nepamatovali si dobře, co jim řekl štědrý dárce naposled. Když přišel žebrák aneb nějaký chuďas, jemuž voda
odnesla chatrč, po každé ozývalo se za dveřmi v rybárně: "naděl vás Pánbůh!"  Jediná práce staré byla, že
neustále sahala do váčku a blýsknavé peníze ukládala na hromadu a měřila na čtvrtce.  Ale říká se: všeho do
času, a je to také svatá pravda. Jednou z večera  zuřila také taková bouře, jako za včerejší noci  přišel k nim
žebrák stařeček o berli s mošničkou. Sotva se již dobelhal ke prahu.
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"Buďte tak dobrý, rybáři, popřejte ubohému přístřeší," prosil chuďas. "Jděte dál, nemáme místa!" odbyl ho
rybákpán. "Deset vás již zde bylo dnes. To bych byl asi brzy na mizině. Nám také zadarmo žádný nic nedá." 
"Že nedá? Z čeho postavili jste si novou rybárnu, než z mého měšce, z čehož nastřádali jste si hromadu
zlaťáků, než z mého daru?" zahorlil staroušek.  "Z tvého měšce? ha, ha,"  zasmál se rybák  "vidíme, vidíme,
kde se to v něm vzalo? Pryč od mého prahu; než tě náš Dunaj vyprovodí. To by ještě scházelo, aby lecjaký
otrhanec mi mé jmění, jež jsem si mozoly nashromáždil, vyčítal! Povídám ti, jdi po dobrém, nenechám tě
zde."  Stařec neodpovídal, podepřel se na berličku a upřeně se zadíval na rybáka. "Dunaji," zahoukala
rybářka, starý zahvízdnul a mžikem ozval se štěkot velikého hafana, jejž rybák na žebráka štval. 
"Zapomněls, ty bídáku, co ti řekl za večera tehdáž onen mládenec, abys pamatoval sobě, žes také býval
chudým, jinak že zle se povede vám? Běda, žes si to nepamatoval," zahřímal dědoušek, zmizel a Oharka
zahučela, vystoupla z břehův a ve vodách zahvízdal mužík v zelenavém šatě se zelenými vlasy, že ohluchli
rybář s rybářkou a potopili se ve vlnách. Druhý den ani zmínky nebylo po rybárně, daleko ku Labi ji proudy
odnesly.    A co si u vás povídají o vodnících?" zeptal se Rokos Ondřeje, když dopověděl pohádku.
„U nás si vypravují o vodních pannách  říkají jim víly  "odtušil mladý dráteník. „Však ty také známe, ale
věř, o těch nerad povídám. Jsou to pravé diblice, tak hezké, že když je jednou hoch uvidí, musí za nimi a
musí, nedá mu to. A víšli pak, odkud se berou?  Když některá dcera rybářova ztratí zelený věnec, stane se po
smrti vodní pannou, a nepřál bych ti, abys je slyšel, když se sejdou s vodníky a svátky drží dole po vodou.
Bývá to trochu hůře na řekách než včera. Žádný rybák se na vodu neodváží. Nedělají pak rozdílu, kdo hodný a
kdo zlý; šmahem, kde koho lapí, rdousívají!"
„To vím, strýče; v Břeclavské stolici dosud si povídají o Haně rybářovic, jež také ztratila vínek z rozmariny a
po smrti stala se vílou. Běda, kdo zaslechne na řece smutný, ale divoký Hanin zpěv:
Rybáři, rybáři na tichém Dunaji, Či jste neviděli můj vínek zelený?"
Do posledního dne prý ho musí hledati na vodách a proto se ptává rybářů, zdali ho nenalezli, a pak je zatahuje
hluboko pod vody.  Každý rybák u nás umí píseň o vílách:
„Tam okolo Strečna
Cesta nebezpečná,
Pod zámkom sa skryly
V bielých plachtách Víly.
Na lukach vo Váhu
Často sa kúpajú;
Po poli širokom
Tancúvajíc skokom;
Koho raz pochytia
Tak ho dlůho vrtia,
Až pokial v ich hrsti
Dušu, nevypustí"
„A což jsou, strýče, ty vaše řeky proti proudům v našich stolicích. Jako bystřina ženou se Váh a Nitra dolů na
roviny, a hodímli kámen do jejich vod, s sebou ho nesou a nepustí dřív až v Dunaji. A ryb co je v nich, jako
písku v Oharce; ani byste neunesl jednu takovou, věru že ne," vypravoval Ondřej.
"Na moutě pravdu, kdybych nebyl tak stár, šel bych se tam podívat. Já viděl toliko Oharku a Labe u
Litoměřic."
"Což to; zvlášť Oharka, ta jde zticha, jako by jí ani nebylo; přebředu ji ani se neumáčím.
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Tak byste nesměl do Váhu, ten by Vás nesl jako pírko a nevyklouzl byste vlnám jeho. Jinak hřmotí ten náš
Váh; když se rozhřmotí, míli ho slyšeti."
„Však naše Oharka je také zlá, dosti zlá. Nezlobí se dlouho, ale když se rozzlobí, nepřeju si toho a ani ty si
toho nepřej. Modli se k pánu Bohu, aby byla vždycky tichá."
Dlouho hovořili dnes Rokos s Ondřejem, a když staré hodiny na zdi zaklepaly jedenáct, zase přinesla Voršilka
otep dlouhé, žitné slámy, urovnala ji, rozestřela poslamku a do hlav položila podušku. Řekla „dobrou noc",
políbila otci ruku a odešla do své komůrky.
Venku bylo jasno; ani zmínka po včerejší bouři. Měsíc stál nad samou rybárnou. Daleko bylo viděti z okénka
komůrky Voršilčiny; děvuška si neulehla, toliko odestlala a přistoupila k oknu. Tak se jí dnes líbila ta bílá, širá
pláň, již na severu uzavírala řada vrchů, také tak bílých, jako pole, jež zahalena byla čisťounkým příkrovem.
K vrchům, jež bělaly se Voršilce naproti jako duchové, o nichž báje lidu se vypravuje, že v rouše bílém
přicházívají v půlnoční hodinu  zahleděla se a zavzdychala. Byly to hluboké vzdechy; takovým nezvykla
dosud prsa její. Myslila na Hanu a zachvěla se při pomyšlení tom.  „Veliký to trest! Proč však stíhá jen děti
rybářů, či vina jejich větší než ostatcích? Hřích je to, veliký hřích!" a opět se zachvěla  „ale trest ještě větší.
Do soudného dne se plahočiti po řekách, býti lidem na postrach a žíti v nedobré památce v ústech všem i těm,
co se ani nepamatovali na dceru rybářovu . . .
Nikdy jí o tom otec nevypravoval; vždyť všecky ty pověsti, jež vznikly v rybárnách a z rybáren se rozšířily
okolím, jí povídával. Tak každý rybák činíval, a když nic jiného dětem nezanechal, aspoň měly po něm
rybářské pohádky. A byly na to pyšny, že je uměly! Z vesnic, jež ležely na řece, často se scházívali do rybáren,
nejen v neděli, ale i za zimních večerův, a rybák chtěj nechtěj musil povídati. Každou zimu byly sice tytéž, ale
přece rádi je slýchali. Jen že za rok vždy nějaká přibyla. Zadarmo však rybáři nepovídali. Přinášeli jim
bochník chleba, vejce, suché švestky a co bylo.
Rokos také povídával. Ze všech okolních dědin chodívají do křesejnské rybárny na pohádky. Uměl jich také
otec Voršilčin nejvíce. Ale když mu Dorotka zemřela, přestali k němu choditi. Nepřál si to také starý. 
Za hezkou teprve chvíli ulehla si Voršilka, ale i ve snu se jí zdálo o Haně.
„Rybáři, rybáři na tichém Dunaji.
Či jste neviděli můj vínek zelený?"
šeptala v dřímotách; zdálo se jí, že sama byla takovou pannou, že jí mocí strhli s hlavy věneček, do vod
zahodili a ona že jej do soudného dne musila hledati. Ráno, když vstala, povídala otci, jaké to měla nanic sny.
"Kdybys byla tou vílou, nebál bych se tě, na vody bych za tebou šel," smál se jí Ondřej. „A což kdybych ti
pak zaryla prsty do hrdla?" hrozila mu Voršilka.
Mlčte o tom, neradno mluviti o věcech takových. Neboj se, Voršilko; Bůh dá, že se toho nedočkáš, a ani ty,
Ondřeji. Proto se ti zdálo, že jsme o tom včera povídali. Po druhé budeme na noc o takových věcech mlčeti.
Dosud jsi toho neslyšela a dosud jsem ti toho mohl zatajiti."
„Nu, jen si to, tatíčku, nepředkládejte; vždyť se nebojím. Kdo by se snu bál!" vymlouvala dcera Rokosovi
jeho starosti.
Po prvé po třech dnech zasvítilo dnes ráno sluníčko. Sotva že vyšlo, navštívily jeho paprsky i rybárnu.
"Nebudu tě zdržovati," pravil starý Ondřejovi, když se chystal na cestu; „chcešli si nějaký ten peníz vydělati.
Ale raději bych byl, abys zůstal u nás tak a v lecčems nám pomohl. Když však chceš, jdi tedy s pánem
Bohem, na svátky tě čekáme, navrať se zdráv," podal mu ruku a Voršilka šla za rybárnu kousek s ním, a
teprve, když neviděla již širáku a hnědého pláště, vrátila se do rybárny.
Starý Rokos byl přece nějak znepokojen tím holčiným snem. Celé půldne nepromluvil, ani práce mu dnes
nešla, Voršilka však na to brzy zapomněla; vždyť si nikomu nedá vzíti s hlavy vínek panenský a proč se tedy
děsiti, že by se mohla státi vodníkovou nevěstou!
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IIVV..
ak se divili křesejnští hoši když viděli toho dráteníka z rybárny, jenž si vykračoval o
Boží hod vánoční na velkou! Byl to také junák! Štíhlý jako mladý doubek černé oči
se mu jen svítily, a jako havraní péra vinuly se mu až na košili bělounkou, z
nejčistšího konopí, lesklé kadeře. Zdaleka bylo mu viděti za kloboučkem kytici
zastřenou rouškou smuteční, přes ramena visel mu dolman. hnědý, nový plášť, měl
jej po druhé na sobě, a opíral se o lesknavou. stříbrem kovanou hůl, již zdědil po
otci. Starý Rokos šel s ním, měl z Ondřeje radost, že mu to tak slušelo, neviděl ho
dosud v ,,parádě", vždy jen v tom ošumělém plášti, omoklém klobouku

a se sukovitou dřínovkou.
„Jen ať se ta moudrá hlava nezmýlí, větroplachu svěří jediné dítě a hocha ze statku odbude jako
podružského." povídal druhům Jíra Votrubův, když šel Rokos s Ondřejem.
„Ta Voršilka jako Marina, o níž dosud povídají, že si vybírala, až si přebrala," zase začal Jíra, když si nikdo
nevšiml jeho poznámky.
"Jen se nezlob, víme, odkud věje." usmál se Havel Křížův  „tím Voršilku neuděláš ani lepší, ani horší, budeš
li ji pomlouvati. Rád jsi poslouchal, když zpívala pod olšemi. Nevíš, co jsi tehdáž říkával?"
„I mlč ty," durdil se Jíra, "můžeš tam jíti a uvidíš, co ti řekne."
"Zdvořile odbude a nevysmívá se, jako dělávala Marina. A jestli se tobě vysmála. zasloužils toho pro svou
hubu," prohodil Matýs z Vítkovic statku.  "Ale to mne mrzí. věřte, že dala přednost cizáku, poběhlíku. Ani
domova nemají ti drátaři, a majíli, žijou v děrách jako krtci. U všech všudy, budeš toho, Voršilo, litovat."
„A přijdeš ještě někdy ráda s pytlem k Jírovi," dopověděl mladý Votruba. „Mýlíš se, Jirko," zarazil jej Pavel
Dvořákův, „ta by zajisté raději skočila do vody, než aby šla po žebrotě. Starý Rokos přece tolik jedinému
dítěti nastřádal, aby mohlo býti živo, až jej sem odnesou. Víš, co nahromadil peněz za deset let, když pátecký
Březina mu nechtěl Lenku dáti?"
„Co se budeme o to, hoši, hádati; však by ji sám Jíra do nebe vychválil, kdyby se naň jen usmála, oč že, Jíro?"
pokoušel Havel Votrubu.
„Nezlob mne, Havle, povídám ti, sice budeme v sobě třeba u kostela," osopil se Jirka.
„A potom by tě strčil ryhtář na půl dne do trdlice;" odsekl Havel a tlupa se dala do hlasitého smíchu, až se
sousedé, již hovořili opodál, na ně ohlédli.
„Vidíš, Jíro, jak se na tebe táta kouká? Dej pozor, ať nějaké neslízneš, až přijdeš domů," pošeptal mu Matěj.
Jíra byl se všech nejmenší a když ho chtěli dobrati, řekli mu, že bývá doma ještě bit.
Votruba zuby jen zaskřípal. "Počkej, ty křivohubko, až se na tebe dostanu," vyhrožoval.
„Řebřík bys si musil přinésti a pak bys na mne mohl." A zase dali se druzí do smíchu, a Jíra vida nezbytí
sebral se a šel do kostela; beztoho již začali sezváněti. Ale v kostele viděl zase toho prožluklého dráteníka, a
hoši se zase chválně k němu postavili a poštuchovali ho. "Jíro, počkej si na něj. Až Půjdeš domů, vypověz
mu." opět šeptal Matěj Votrubovi do ucha.  Je to mládež! Ani v kostele nedali pokoje a Jirka zlosti všecek
zmodral. Kdo ví, jestli se jen jediný „otčenáš" dnes pomodlil.  Ale holky se také tuze nemodlily, leckterás
mrskla okem po stolici, u níž stál vedle Rokosa dráteník, zabrán ve vřelé modlitby. Ani oko jinam v kostele
nepozdvihl mimo na oltář a na kněze. A když šly z kostela, schválně otálely, aby se mohly dobře podívat na
Voršilčina ženicha. Ty, co nebyly na velké, vybíhaly ku dvířkám a štěrbinami pokukovaly za Ondřejem, až se
jim buchty v troubě popálily a polévka vykypěla.  Škádlivá Bětka z Hůrek schválně si počkala na chlapce a
smála se jim, že už nebudou více zpívati:
„Křesejnští mládenci jako v poli kvítí, Když ti jdou z kostela, líčka se jim svítí".
Ale i starým nebylo vhod, že dal rybák přednost dráteníku; zvlášť Votruba, jehož Jirka byl od těch dob, co
přišel z rybárny s nepořízenou, jako by mu někdo udělal. Sotva že dnes Rokosa pozdravili. Dobře si toho
rybák povšiml, usmál se jen a naschvál tím hlasitěji poděkoval.
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Po svátcích zase opustil Ondřej rybárnu a šel po výdělku. Mnoho tím drátováním nevydělal, ale k výživě to
postačovalo a při šetrnosti si přece něco zachoval do budoucího hospodářství. Rokos na něm nechtěl ničeho;
styděl by se však Ondřej, aby mu také nějakého groše nepřinesl. Chalupu ve svých horách prodá kmotrovi,
aby nepřišla do cizích rukou, a tak přece bude míti nějaký ten zános a nepřijde s holýma. 
Ve vrších začínalo již hučeti, dobré znamení, že nastane změna. Ledy na Oharce také popraskovaly a než
uplynul týden, projížděl se starý Rokos na hladině čisťounké, jako křišťál průhledné. Letos odešel led beze
všeho lomozu, „díky bohu", říkali v pobřežních vískách, „bývá to málokdy".  Přilétali již skřivánkové a brzo
za nimi vlaštovičky. Několik jich zakroužilo nad rybárnou, třikrát obletěly Rokosovu chýši, pozdravovaly ji a
střelou spustily se pod olšemi na střechu, do starých hnízd. Nalezly je novou slamou vystlané, vždy, když se
blížily dny březnové, vyprášil z nich rybák vrabčíky, vyčistil je a upravil zase hostům, již byli asi již na
cestách. „Až ty nebudou choditi do rybárny, bude u nás zle", říkával otec Rokosův, a syn si to také pamatoval.
„Nikdy jich nevyháněj, aniž jim škoď!" říkával Voršilce; ale nepotřeboval také říkati, vždyť často jim házela
do hnízda kousky Božího dárku. Staré samy doletovaly, z rukou braly do zobáčkův a odnášely mláďatům.
Také Ondřej vrátil se již z cesty. Krajané jeho byli skorem všickni pryč, ale jemu se letos jaksi domů nechtělo.
Dříve, ač neméně měl Voršilku rád, přece na křídlech vždy spěchal do svých nehostinných hor. Stará matička
chudáček ho tam očekávala; mohl se s kým děliti o výděleček z Moravy a z Čech. Jak se těšívala stařenka,
když se přiblížilo jaro a Kriváň se z běla do zelena převlékl! Co den chodívala na horu nad vísku, na vysokou,
rozzelenalou stráň, kozičky tam pásávala a dvě ovce, a daleko na západ poletovaly oči její, nepřicházelli již
Ondřej synáček.  Ubohá, pochovali ji, hnije již pod zemí a roste na ní tráva, vyrůstá šalvěj a kosatec. Nevidí
již Ondřeje.
„Dáte mi, strýče, až se vrátím, Voršilku za ženu?"  zajíkal se Ondřej, když byl na odchodu z rybárny. „Mlčel
jsem o tom dosud, nesluší se synovi prositi za ženu po smrti matčině před půl letem a před rokem bráti si ji".
Smutný byl dráteníkův hlas. Voršilka se zapýřila, do tváří vstoupila jí krev, a oči si zastřela zástěrkou.
„Rád tě mám, hochu, dobře si tě matička vychovala. nebude se musiti v hrobě obraceti, věru rád, jako
vlastního syna", tiše mluvil Rokos, a přál bych si, abys mi oči zatlačil; a což ty, Voršilko?"
"Vy víte, tatíčku", zašeptala holka a klesla mu na prsa.
"Nic nevím, nic, dítě, musíš tak říci před Ondřejem. Chtěla bys s ním býti až do smrti?"
„Až na věky, tatíčku".
„Nuže, děti, pán Bůh vám požehnej". Oba před rybářem klekli, a starému Rokosovi se až oči zarosily. Tak
upřímně dojista nepožehnal jemu a jeho Leničce pátecký Březina.
„Ať je vám na spásu a ku blahu nynější okamžik. Nikdy naň, děti, nezapomeňte, nikdy, a kdybyste
zapomněly, byl bych radši, abyste odpočívaly na dně Oharčině". Opět se zamlčel Rokos, snad si vzpomněl
onoho večera o úmrtní den choti své, kdy hrozil Voršilce, věrna že musí býti zasnoubenci, a opět se zlobil na
sebe jako tehdáž. Ba že již potratil hlavu a s hlavou pověstnou moudrosť, které ho tatík učíval a jež mnohým
dobře poradila. Zbrázdovatělým, čelem přeletěl mu mrak, ale děti nepozorovaly, co mu hlodá na duši. „Však
vím, že toho nebude; kdo se Boha bojí a ctí rodiče, nikdy nezapomene na snubní den" opět začal Rokos. „AŽ
se vrátíš z cesty, budeme svatbu strojiti v rybárně. Zatím tě, synu, Bůh provázej".
Ondřej políbil rybákovi ruku, a Voršilka ho šla vyprovodit. Hezký kus cesty šla s ním, až ku dřevěnému kříži,
jenž stál vysoko nad Oharkou na stráni. Zde mu dala svěžestný věnec, upletený z prvosenek a chudobek, jež
nasbírala v mýtinách. "Polož ho na hrob matičce a čerstvý jej tam dones, ať ti neuvadne." Za široký klobouk
připjala mu kytici rozmariny. „Jdi s Bohem, miláčku, a vrať se zdráv."  „A tobě, má Voršilko, ať zase tak
růžově kvetou líčka," zašeptal Ondřej a po prvé políbil svou nevěstu. Směl to již, dříve ne; vždyť byla nyní
jeho a nikdo mu ji nesmí více vzíti. Jak ho pálily ty její tváře  růžičky, jež kvetly celý rok, a ani jesení, ani
sněhovým pokrovem neuvadaly.  Brzy zmizel v hustém křoví, jímž byla stráň nad Oharkou větším dílem
porostlá.
A Voršilka nešla domů, sedla si pod dřevěný kříž, vedrem a zimou rozpukaný, a dala se do pláče. Jarní
větérek, jenž nahoře na stráni ještě dosti ostře vál, zapřel se o rozviklané dřevo, jež zaskřípalo, až se dívka
polekala. Ani nevěděla, proč ji tak ten skřípot poděsil.  Proč leká se holubice i toho nejnepatrnějšího chřestu,
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i šelestění lupénku? 
Voršilka seděla dnes dlouho na stráni pod křížem; tak milo jí bylo, tak lehko, když těkalo oko její od vísky k
vísce, s vrchu navrch, a jí bylo přece potřebí útěchy. Kéž nikdy by si sem nebyla šla pro ni, pod ten provětralý,
vedrem a zimou rozpukaný kříž! Zase to tak podivně nad ní zachřestilo za křížem, ohlédla se, ale mžikem
zase sklopila oči, tvář její se zaruměnila až do tmava, a osykou se zachvěla.
„Což se ti tak líbí, Voršilko, ta řada hor, že jsi se do nich zahleděla?" ozval se za ní jemný lahodný hlas.  Ale
holka neodpovídala; ještě níže na prsa hlavu sklonila. „Arciť je to půvabný obraz, jenž rozestírá se pod námi.
Podobného nenajde široko daleko,"  pokračoval.  „Odpusť, že jsem se odvážil rušiti tě v dumkách tvých. Ale
zjevu tvému nemohl jsem odolati. Připadly mi na mysl povídačky zdejšího lidu o svůdných děvách, jež
opouštějí své paláce a obluzují mladou krev. Hleď, nebál bych se takové děvice, věř, až do nejhlubších touní
bych za ní šel, Voršilko, proč jen na vesských záhonech kvetou podobné květiny!"
Voršilka již však nedoslechla posledních slov, plaše pohlédla na cizáka, jako hadem uštknuta zastřela si oči a
laňkou mladinkou, když zaslechne štěkot chrtů, pádila dolů se stráně. Jen jedenkráte se ohlédla, ale nyní
teprve jen letěla a nevyhýbala se ani kamení, ani hloží, jež se jí v cestu stavělo, střelhbitě přehoupla se vždy a
neustala, až doběhla na práh chýše otecké. Vlasy se jí rozpustily během a šátek na krku rozvázal. Divně jí
vlály ty plavé kadeře větrem; v skutku by byli řekli, kdyby ji tak viděli, že se ta vodní panna spouští dolů do
Oharky.
Štěstí, že Rokos byl kdesi na řece. Byl by se zalekl dcery své. Zbledla jako zeď, a oči zíraly kolem pomateně,
chvílemi utkvěly na stráni a viděly tam dosud onoho muže  mladíka, a zase si je zástěrou zakrývala; ale
nebyla s to, aby se ubránila těch černých, sžíravých hledů, jež vnikaly jí až do hloubí ňader, jako žhavé železo
pálíce. Slova mladíkova dosud jí v uších hučela, ne, nehučela, ale zdálo se jí, jako by slyšela jakousi vábivou
hudbu, v níž tolik kouzla leží, že unáší nitro svým hlaholem, rozpruzuje krev a divokou vášeň rozpoutává.
Marně si uši rukama stiskala, ještě mocněji, svůdněji hučelo jí v nich.
Ani ubohá necítila, že nohy a ruce jí krvácejí, že hluboko v chodidle jí vězí ostrý trn. Pod olšemi na čerstvém
svěžím trávníku si usedla, hlavu do něho položila, aby ochladila žár, jímž hořely jí tváře, a zase bělely se jako
mráček, jenž vysoko, vysoko plynul nad ní po obloze shlížeje se v tichounké Oharce.
Útrpně klonily nad ní staré olše své hlavy, holé ještě, a větřík, jenž si pohrával jejich větvemi, povídal jim, že
onen mladý pán pod křížem Voršilce udělal. Za chvíli teprve, když zadul vítr ostřeji, odfoukl jí s tváře
zástěrku a ovanul ji;  jako by ze sna vstala dcera rybářova, plaše zase pohlédla ke stráni. Ale již jen kříž čněl
nahoře samoten  střeže stráň a lidi, kteří si pod ní vystavěli obydlí.
Rybák se dosud nevrátil. Voršilka odešla do své komůrky, zavřela okénko, položila hlavu do peřin a plakala,
dlouho plakala. Ubohá Voršilka! Proč kanuly jí slzy po tvářích? Že Ondřej odešel, či že podívala se do těch
černých, plamenných zraků, jež tak utkvěly na ní pod křížem?
„Proč právě dnes odešel," bědovala dcera rybářova.
„Dnes se mi výborně podařil lov," pravil Rokos, když přišel k večeru. „Plnou síť jsem přinesl, div se
nepotrhala, a jaké to rybky! Hezkých pár grošů za ně, Voršilko, stržíme. Každý den kdyby byl takový, brzy
bych měl věrtel stříbrných. Ale věř, dítě, nestojím o ně. Dobře se nám vedlo bez nich a bohdá povede. Peníze
rušívají domácí pokoj a ten lepší než půl korce zlaťáků. Viď, že mám pravdu, ty křepeličko?  Jak daleko
vyprovodila jsi Ondřeje?"
„Pod kříž, tatíčku."
„Nu, nebylas daleko; utři si oči a neplač. Však on se ti zase brzy vrátí, modli se raději, aby se vrátil zdráv . . . "
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VV..
ad rybárnou přeletělo již několik neděl, olše, jež kolem dokola jí střehly, rozzelenaly
se zase, i vrby po břehu oživil máj a oděl v nový šat.
Jednou odpůldne odvazoval Rokos loďku přivázanou lanem u olše, u té
nejmohutnější.  Voršilka mu pomáhala, vynášejíc novou vazenici a vesla z komory.
„Hleďte, tatíčku, divoké husy, zrovna nad naší rybárnou," zvolala náhle ukazujíc
nahoru, odkudž vyrážel pronikavý křik. Rokos se pozdvihl, a jako bílým mrakem
letělo jich hejno nad samými olšemi. Zrovna nad rybárnou ve stráni mezi křovím se
usadily. „Chraň nás Bůh, již po třetí letos. Kudy letí všude nesou neštěstí. Je to staré

zkušené proroctví," polohlasitě promluvil, mocněji zaryl veslo do vod, a šipkou letěla loďka po řece.
Voršilka usadila se na drn pod olše a šila Ondřejovi svatební košili, uměle ji vyšívajíc červenými a modrými
nitkami. Chtěla jej překvapiti. Takovou nosí u nich hoši o svátcích, kdy se nejlépe oblekou.  Došívala ji.
Sama měla z toho radost, jak se jí to povedlo. Bude mu slušet, myslila si.
„Bílé husy, bílé,
Vysoko letíte,
Daleko vidíte,
Zatočte se kolem,
Nad milého dvorem."
Tichounce zpívala a olše tajemným šepotem Voršilce přizvukovaly.
„Husička divoká
Letěla s vysoka.
Vypila nám vodu
Z našeho potoka.
Tu čistou vypila,
Tu kalnou nechala.
Co jsem, už holečku,
Pro tebe vystála."
Ani nedopěla, když se rozezvučeny strání slaďounké zvuky; jemňounký jakýs roztoužený hlas je doprovázel.
Ale okamžikem proměnil se v temný, tesknuplný zpěv, tak dojemný, že to všemi žílami dívce pod olšemi
probíhalo.
„Vyletěla holubička ze skály,
Probudila černé oči ze spaní,
Kdyby byly černé oči nespaly.
Byly by tu holubičku dostaly."
Několikrát zahlaholila slova této písně dolů k rybárně. Zdálo se, že schválně vždy mocněji zavál šibalský
větřík, aby je Voršilka doslechla.
Jako přičarovaná seděla dcera rybářova vedle chatrče. Krev se jí hrnula proudy do tváře a zase bělost jako
lilije pokryla ji. Opět se tak chvěla jako tehdáž pode křížem, když uzřela ony dvě černé, palčivé oči, jichž
žárům sotva ušla do své komůrky.  Chvílemi divěji a divěji se to rozhučelo a mžikem zase tak tiše, tak
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milostně, že Voršilka košili odložila, jehlu zapíchla do bělounkého pláténka a poslouchala.  A když vše
nahoře utichlo, zatesknila. Do noci by se byla od olší sehnula.  Ale již zase jiná milostná píseň zavívala
odtamtud. Této však dobře nerozuměla. Byla příliš umělá. „Tak nedovedu já, ani Ondřej ne," pomyslila si.
Arciť, milá to byla píseň, vyzdobená jako marnivá žena, když jí léta upršela a ona si natře tváře líčidlem, cizí
kadeře vplete si na holou lebku, pokryje se drahokamy a třeba i zlatohlavem; ale ta tvá, Voršilko, a ta
Ondřejova byla krásnější, věř, mnohem krásnější, vycházela ze srdce, a tam ta na stráni nevím odkud. Řeklli
bych, že z nejhlubších útrob samého pekla, pravdu bych snad měl.
A přece tak pozorně Voršilka naslouchala, ani jediný zvuk se jí z paměti nevytratil, a když pěvec na stráni
umlkl, sama šepotala si nápěv. Dovedla ho; ale slov si nepamatovala. I otec když přišel, ještě se pohybovaly
její rty. Ba i když dnes usnula, zdálo se jí, že slyší onu podivnou hudbu se stráně.
Když ráno vstala, oblékla se, pomodlila a otevřela okénko, aby zase čerstvý vzduch navál do komůrky, zvenčí
náhle cosi zazvučelo.  Voršilka vyhlédla, a oči její utkvěly na skvostném nástroji hudebním, jenž pověšen byl
asi na okně a otevíráním sletěl do trávy. Vedle lýry ležela krásná kytice, uvitá z nejluznějších kvítků, jaké jen
mohou vyrůstati v panských zahradách; až oči jí přecházely, když povšimla si její pestroty. Rychle vyběhla z
komůrky a odstrčila závoru; ani okamžik se nerozmýšlela, opatrně zaobalila varyto do zástěrky a kytici
zastrčila si za šněrovačku. Mžikem byla zase v komůrce. Právě vycházelo slunce nad Řípem a kdyby červená
jeho zář byla mohla proniknouti stěny, řekl bych, že poruměnila líčka Voršilce, jež seděla na stoličce a s
patrnou zálibou prohlížela si noční dar.
Kytici postavila do hrnečku s vodou a umístila v okénku mezi svými květinami. Co byly proti této její
rozmarina a barvínek; jenž tak nevinně vinul se kolem nádobky a na tyčince do výše! Takovou měla
Ondřejovi dáti. „Schovám mu ji, až přijde, za klobouk připnu mu ji o svatbě"  šeptala  „a do těch dob
naučím se na strunách i zahraji mu pak:
„Vem si mne, můj milej, vem, vem, vem,
Hodná hospodyňka jsem, jsem, jsem."
Jen dotkla se prsty strun a ony zase tak jako včera se rozhlaholily a dlouho to dunělo, než umřely čarovné
zvuky varyta. A kdyby byl Rokos nevolal Voršilku a kravička nehlásila se o snídaní, do poledne by zde byla
seděla. Mžikem uschovala lýru do peřin nejspodněji a jakmile jen mohla, odběhla do komůrky; ani vynadívati
se nemohla, jak bylo vše vkusně vyzdobeno. Tak se to dřevo svítilo, že samu sebe v něm viděla.
Jen jednou jí zatanulo na mysli, nebyloli by lépe, aby na varyto přivázala kámen a hodila je do řeky; kytku
roztrhala a rozházela do větru. Ale jen jednou na to připadla. Byl to jen jakýs mráček, jenž sotva že se pojevil
na modrém nebi, zase se rozplynul.
Vždyť se nebude proto na ni Ondřej hněvati. Nikomu o to neříkala. Alespoň nebude se jí po něm stýskati.
Radost mu udělá, až vrátí se do rybárny a ona miláčkovi zahraje.
Když otec odpůldne s čeřenem odešel nahoru k Pátku, zase usedla Voršilka pod olše. Dnes vyšívala Ondřejovi
svatební šátek, opět červenými a modrými nitkami; práce však nešla jí tak jako včera. Myslila na onen dar,
však více ještě na neznámého dárce, přemítala  přemítala, jehla vypadla jí z ruky a bělounký šátek svezl se na
klín.
„Snad by to nebyl on," bezděky zašeptaly růžové rtíky její; vzpomněla si na onoho mladíka s tím černým,
sžíravým zrakem  dozajista byl ze zámku a snad i on to včera hrál?
Nachem pobarvila se její tvář, jako klubíčko červených nití, jež kutálelo se po trávě.
„Nepatří ti to,"  povídal jí kdos, jakýsi vnitřní hlas  „ani otci ses o tom nezmínila a ještě prohřešila bys se na
tom dobrém, tichém Ondřeji. Mohla bys si to odpustiti? Půjdu, pod kříž vše položím, i varyto i kytici. Na ono
ať větry hrajou, přivolají snad bývalého majetníka  dárce." Odkvapila do komůrky, vzala kytku z nádobky a
ze spoda peřin vyňala varyto.  "Co by si přece jen pomyslil Ondřej, že dary od jiných přijímám," povídala.
Hlavu zahalila šátkem, aby ji tak snadno nepoznali, pokropila se svěcenou vodou a vyšla ze síně.
Pestrá kytce beztoho již začínala vadnouti. Ona, již dala Ondřejovi, zajisté se mu dosud zelenala za
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kloboukem.
„Pojď, Běláčku, se mnou dnes půjdeš, vid že?" pravila Voršilka, a bělák na sáh do výše si vyskočil, že smí
vyprovoditi mladou velitelku svou. Tehdáž také si ho měla s sebou vzíti; dozajista by se byl neodvážil k ní
onen pán.
Sotva že vyšla, vzenčí okno do světnice zavřela a dvéře dala na řetízek, ozvaly se za ní kroky a bělák divoce
zavrčel.
"Bohyně Lada ti, krásná děvo, přejž svých vnad!" oslovil Voršilku příchozí. Týmž okamžikem zazvučely však
dole ve trávě struny a dále od nich ležela vadnoucí kytice, Voršilka se ulekla, jako kdyby bylo vedle ní
udeřilo; div že neklesla. Zavrávorala na zeď a opřela se o ni.
„Aj, panna také umělkyní?" opět se ozval tentýž hlas, jemný, slaďounký. Slyšela již jej jednou dcera rybářova,
tehdáž pode křížem.
„Odpusť, děvo, že polekal jsem tě, nebyl to můj úmysl. Či dar od věrného druha? Arciť, takové dary se co
nejvíce ukrývají."
„Pane," vyhrkla ze sebe Voršilka, ale nemohla dále studem a rozpačitostí. "Nebudu déle obtěžovati děvu
přítomností svou. Chci na druhý břeh, vodou přece nemohu, prokaž mi službu. . ."
„Musíte, pane, počkat, až otec přijde . . ."
„Ne, kvapím, a lepá přívoznice mi neodepře služeb svých. Nenahraditelné ztráty bych utrpěl, jen hodinu
kdybych zameškal."
Voršilka ani neodpověděla, šla ku břehu o odvázala lodici. Mžikem byl na člunu mladý pán, dvorně jí
podávaje lýru a kytici, jež byl zdvihl se země. Ale dcera rybářova toho nepřijala, ani očí nepozdvihla.  Co síly
měla, zapírala veslo do proudův; ale nechtělo se jí dařiti.
„Promineš, milostenko, okouzlenému půvabem tvým, nevinnou lež, jíž se dopustil. Nehodlám na druhý břeh,
věčně bych plouti chtěl s tebou, drahá má, po řece, a na proudech jejích kolébati se v náručí tvé.
Nenamáhejme se, poplujeme po proudu, půjde nám to rychleji." Mladík jí vymkl veslo z ruky, a jako rybka
jela lodice ku Křesejnu.
"Zadržte, pane, sice se oba potopíme v Oharce. Jsem s to tak učiniti. Svatá Panno, opatruj mne!" zaúpěla
Voršilka.
„Já tě, holubičko, budu opatrovati, s nebe je k nám hluboko, a než by strážkyně tvá sletěla, mohli bychom již
vodu píti," rouhavě mluvil mladý pán. Pravicí k prudšímu ještě běhu poháněl člun a levicí na prsa mladou
dívku přivinul.
„Běláku, běláku," volala Voršilka, ani necítíc planoucích tváří drzce, jenž těsněji a těsněji vinul ji v náruč
svou.
Bělák však nečekal volání paní své, bleskem proplul vodou k lodici a jako lítý vřítil se do vnitra. Ale mladý
pán též neotálel, vytrhl dlouhý, dvojostrý kordík a napřáhl jej k bodu smrtivému.
„Zakřikni jej!  Aneb mu ponořím ocel až do žaludku."
"Sem pojď, běláku  ke mně!" zasténala Voršilka. Bylo jí líto věrného zvířete, a mladý pán zase zastrčil kord
do pochvy.
„Obrátíme se ku tvému domovu, nechci, aby si se trápila a tvé růže změnily se v kvítí, jež roste na hrobech;
ale věř, že osten, jejž zabodla jsi do prsou mých očima svýma, nikdo více nevyrve, leda smrť. Pouští
bezlidnou bude bez tebe život můj, otcovský zámek chatrčí žebráckou, nebude v něm perly, jíž by se klaněli a
jež jediná by jej mohla oslniti leskem báječným. Zrezaví perla v písku, do vod ji větry zanesou, a mládec, jenž
ji hledat šel, zahyne hořem, utrápí se." Bědoval s hlavou svěšenou mladý pán a sáhl po varytu. Opět
rozezvučely se struny jeho vodami, jež zajisté takových zvuků neslyšely, co tekou od Smrčin údolím do
Polabí. Tak tesknobolně se ozývaly, že k pláči až bylo Voršilce. Nevěděla, že také krokodil pláče a kvílí v
houštinách jako dítě, omamuje chodce, aby ho přivábil v brloh svůj.
„Vidíš, děvo, tak do smrti bych hrál, do skal bych odešel a umřel bych tam vzpomínaje na dívku z Poohří, na
mladou rybářku." Smutně, tak smutně, jak uměl jen, promluvil, když přestal hráti.
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Zpozoroval v očích Voršilčiných slzy a rty mu přeletěl ďábelský úsměv. Oči jeho, jen sálaly ohněm a žárem,
že by se musil každý zachvěti před tím hadím, jeduplným hledem.
Výborný to byl již mistr, ač nemnoho přes dvacet let spočívalo na hlavě jeho! Vzorné asi měl učitele! . . .
„Voršilko, neodpuzuj mne, svévolně jedno srdce usmrtíš. Tak jste vy dívky, zlé, že nikdy nerozumíte příteli,
jenž vše by dovedl vám obětovati. V rozmařilosti metáte šípy své, usmrcujete a pak se vysmíváte. Kolik
věrných, dobrých životů pro vás pohynulo ! "
Voršilka mu dosud neodpovídala, chvěla se na celém těle, ani necítila se, a na mysl přiletěla jí pohádka o
Marině a vodnících.
Slyšela, že povídá o zámku, o pohodlí v něm, o poctě, již jí budou vzdávati, o hodech a radovánkách, a
nevěděla, že ji k sobě přivinul; ale nyní přece horké jeho tváře ucítila. Ubohá!
Bělák jen číhal, zdali paní jeho pokyne, aby se vrhl na svůdníka. Ale ta se ani nehýbala a věrné zvíře skučelo,
vylo, až to vlny s vrbami po březích opakovaly; ale Voršilka neslyšela.
Pomalu ploula lodička k rybárně, a když byli u břehu, mladý pán se vzchopil, přivázal ji u pařezu a vynesl z ní
dívku  bledou jako smrt.
Tváře jí umyl vodou, a modré oči její, tak krásně modré jako charpa, když poprvé v žitě za červnových dnů se
rozvije, se otevřely.
„Jsi to ty, Ondřeji?" zašeptala. „Jsem, holubičko, jsem!" „Tak brzo jsi se vrátil?"
„Tak brzo, hrdličko má!" „Budeme svatbu tedy strojiti?"
"Budeme, křepeličko, až se tam ty skály čedičové budou zelenati a pokvetou," vysmívavě jí odpovídal mladý
pán. 
„Buď zdráva, drahá má, brzo se vrátím, zítra snad." Sehnul se k ní, ale mžikem se zase vzpřímil, protože líce
její byly studené jako led; mladý pán se zachvěl, setřásl to se sebe a prchal nahoru do stráně.
„Ještě mi žádná neodolala; ale u té jsem se toho přece tak brzy nenadál. Divotvorné jsi ty dřevo a vy struny
zrovna čarodějnice," zašeptal a na prsa přivinul varyto, až dřevo zapraskalo a struny povolily. Tahle je růže
mezi trním proti ostatním. Věru nestyděl bych se za ni ani na zámku, ani na dvoře. Všude by mi ji záviděli.
Ale u čerta, je to přece jen pleva, planý květ a takový utrhnuli a zevrubněji prohlédnu, obyčejně odhazuji," s
jakousi hrdostí hovořil s sebou mladík, dobrý kvítek, podařený.
Nemusila se společnost, jíž náležel, styděti za něho. O rozličných šviháckých příhodách, v nichž on byl
hlavním činitelem, mohl by povídati.
Když se Rokos k večeru vrátil, seděla Voršilka pod olšemi. Shlédnuvši otce, jenž uvazoval opodál loďku,
sklopila zrak. Tváře její byly bílé, až do žluta skorem přecházely  jako bývá měsíc, když se pojeví na obloze
v úplňku. Vždyť červenavé lístečky na růžích drzá ruka utrhala a rozházela do větru. Aby ji blesk urazil,
anebo aby uschla jako větev na stromě!
Tentokráte neběžela otci naproti jako jindy, ani pro síť a pro čeřen, či pro vrše, jež Rokos vždy na noc domů
bral. Hrála si s kytkou, skorem uvadlou, pomáčenou jejími slzami; trhala z ní lístek po lístku, rozhazovala je, a
vítr roznášel vše po řece;  právě tak to činila jako mladý pán s jejími růžemi, jež však nerostou v sadech a z
nichž se také nedělá kytice.
Bělák jí seděl u nohou, tulil se k ní a vrčel. Ale Voršilka ani jednou dnes neřekla: „Běláčku, co pak děláš?"
Křečovitě byly sevřeny její rty, jako by je sama Morana byla uzamkla.
„Nevěř, holka, hochu nevěř,
Na řešátku vodu neměř."
Dala se náhle do zpěvu hlasem tak jednotvárným, temným, že se starý Rokos podivného toho hlasu ulekl; tak
dosud Voršilku neslyšel.
„Vzpamatuj se přece, holka. Jako bys byla uhranuta! Neviděl tě nikdo?" „Neviděl, tatíčku, neviděl," zase tak
jednozvukým hlasem odpověděla a vedla svou dál.
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„Nevěř, holka, hochu nevěř,
Na řešátku vodu neměř,"
opakovala, a opět oškubávala lístky z kytice a házela je do řeky. „Voršilko  dítě," pamatoval Rokos dceru
svou.
„Vy jste zde, tatíčku! Tak brzo jsem vás nečekala!"
"Já vím, že se mi, ty kuře, ještě zblázníš, a kdo pak mne bude na stará léta těšívat? Nemysli mi pořád na toho
Ondřeje; vždyť on se ti neztratí."
Voršilka vstala, šla podojit kravičku, připravit mléko a do mísy chleba nakrájet  tatíčkovi večeři.
Také pes se pozdvihl; ale dnes nevyskakoval tak vesele na rybáka, ani radostí neštěkal, jako jindy dělával.
Teprve ve světnici povšiml si Rokos bledých tváří a začervenalých očí dítěte; ale neptal se po ničem. Vyšel po
večeři ven podívat se na řeku, ale ta byla čistá jako pramen, jenž se prýštil z hor křemenem.
Po chvilce vrátil se do světnice; klekl, pomodlil se a ulehl, hodlaje as o půl noci prohlédnouti vazenice a vrše,
jež byl odpoledne k Pátku nastavěl.
Voršilka odestlala si také v komůrce, ale nelehla si. Zůstala u okénka, zahleděla se ven do jasné noci; ale kdo
ví, vidělali cos.
Protější vrchy vypadaly v temnomodru nočním jako duchové a běsi, střehoucí utichlou zemi; chvílemi zdálo
se, jako by vystupovaly z černavých mlh, kupíce se v děsivé obrazy a mráčky, jež poletovaly na nebi, zde jako
bílé labutě tiše, velebně plovoucí po hladině jezerní, tam zase jako zlověstné chmury či postavy báječné
potýkajíce se u vespolném zápase.
Ale modré oko Voršilčino ničeho si nevšímalo; pod okénky u samého břehu vypluly náhle divoké kachny,
potápěly se a mžikem opět vyjížděly nad vodu.
"Marino, Marino, to jsi ty?" zavolala z komůrky Voršilka  „brzy ti družka přibude, oba pak budeme plovati a
lákati hochy ve své paláce, toho černookého nejdříve; ali tak těsně jej k sobě přitisknu, že více nahoru
nevyjde," šepotala, klesla nazpět na lůžko a zakryla si oči oběma rukama. .
"Bože můj, Bože můj! Odpustíš mi vinu mou?" zabědovala tak úpěnlivě, tak žaluplně, že to otřáslo celou
rybárnou.
I starého otce probudila. Mžikem byl z postele a v komůrce u své dcery. „Voršilko  dítě!," úzkostlivě volal
Rokos a na stará prsa přivinul její horkou hlavu.
"Ulehni, dítě, tys ani nedřímla."
"To jste vy, tatíčku?"
"Jsem, dceruško, což pak mne neznáš?"
„Znám, tatíčku  ale, Bože můj, vy jste míval Voršilku."
„A dosud ji, dítě mám: vždyť ji držím na prsou," prohodil rybák, položil dceru do peřin, sedl si u postele a
hlavu si zapřel dlaněmi. Tak vždy sedával, když jakýsi mrak zakalil tichounký život jeho. Ale neplakal.
Voršilka ležela na posteli tiše, ale nedřímala. Mlhy, jež jako síť dosud halily její duši, počaly ponenáhlu
vystupovati a rozplývaly se.
„Ondřeji. Ondřeji," zabědovala.
„Nenaříkej, dítě, nepotěšil by se, nalezlli by Voršilku nemocnou, nestrojili byste svatbu . . ."
„Jak upřímná byla vždy ta slova tvá, prostinká, nehledal jsi jich, abys svedl jimi ubohou  tak tichá, srdečná, a
to oko tvé tak čistě na mne hledívalo, nekalilo se, nehořelo tak plamenem jako to jeho.  Ještě to cítím, jak
hluboko v prsou mne pálí, jako by oči jeho do srdce hlodaly; však budou ještě hlodati! Spravedlivý Bůh ho
potrestá, že tě o Voršilku připravil, že jí zelený vínek ukradl . . . Běda, běda, do soudného dne jej bude hledati
nevěsta tvá, jako Hana na Dunaji . . ."
„Kdo, kdo? nebohé dítě!" vyskočil náhle rybák se stoličky vedle postele; modlilť se k Bohorodičce za dceru
svou. Štěstí, že byla noc a Voršilka otcovy tváře neviděla.
„Bělák vám to, tatíčku, poví, roztrhati ho chtěl; ale já mu nedala, aby ho neprobodl ocelí. Bělák se nehnul a
dítě vaše "
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„Nešťastné dítě," zabědoval Rokos. „Pro rány Kristovy!"
„Mlčte, tatíčku, utište se; Ondřej to Voršilce odpustí, a přece budeme svatbu strojiti a nejtučnější parmu
chytíte na ten svátek náš, já sama ji upravím, zavařím do octa . . ."
„Pomodli se, Voršilko, a zanech takových myšlének; mne i tebe by o rozum připravily. Zelený vínek nikdo ti
nesmí s hlavy strhnouti, dokud Rokos bude žíti. K matičce Tuřanské se pomodli, aby tě zastínila pláštěm
svým."
Pak ji přikryl peřinou, hlavu její ovázal šátkem v řečité vodě namočeným a vyšel z komůrky.
Zase zatáhla se mysl Voršilčina černým závojem. Ani nevěděla, že otec odešel. Kdesi odbíjely hodiny;
dvanáctá dohučela a Rokos šel nahoru ku Pátku. Volným krokem, s hlavou k zemi sehnutou bral se ku předu.
Jindy zpívával:
„Chval každý duch Hospodina", když vyšel si k řece za noci. „Běda ti, dítě, kdyby mělo pravda býti, co jsi
mluvila ve snách či v horečném záchvatu. Pak by otec zapomněl, že měl kdy Voršilku.  Ale jdi, starý," vyčítal
si po chvíli, „někdo ji uhranul, a to je z toho. Katí oko měls jí udělati anebo na vodu naříkati a omýti jí. Však
usne, než se vrátím, a ráno bude bohdá zase dobře. Aby ti to Bůh, holka, dal a starému otci tvému!"
Tichounce plynula Oharka, slavíček, jenž klokotal v rokytí, utichl, když zaslechl kroky v povzdálí; ale za to
zakulichal ve stráni sýček, a kmotra sova několikrát po sobě zahoukala.
„Hezká to muzika!" zašeptal Rokos  „ale dnes je mi při ní nějak úzko. U všech ďasů!" A když kousek ušel
dál, zase slavíčka zaslechl, pozastavil se a poslouchal. Dlouho poslouchal.
„Rozplakal bych se ještě, a to Rokosovi scházelo. Tak tklivě zpívá ten ptáček, jako když jdou s funusem!"
prohodil rybák a až teprve u lodičky, u kořene spráchnivělé vrby přivázané, postanul. Odvázal ji a pustil se k
vidlicím, jež vyčnívaly z řeky uprostřed plotu spleteného z proutí a upevněného v pískové řečiště kolíky. Na
vidlici upevněna byla kladka, na kladce provaz, na němž dole na dně uvázána byla síť a v ní váček s mlatem 
rybí pochoutka.  Zde se zastavil, ani se na loďce nehýbal a veslo zapřel hluboko do řečiště. Chvílemi
zazvonil zlehýnka u kladky zvoneček. Nějaké malé rybce zachtělo se lahůdky. Nestála však Rokosovi za to,
aby kladku vyhodil do výše. Čekal, ale nedlouho. Pojednou zvonec prudce zazvonil, div se neutrhl, a kladka
až k samé vodě se snížila. Opět to trhlo provazem a celým plotem zahýbalo.  Týmže mžikem vytrhl rybák
síť; až provaz zapraskal, jak byla naplněna. Dvě veliké štiky a všecky skorem druhy obyvatelů proudův
Oharčiných ležely v síti trhajíce ji, že stěží ji jen rybák v rukou udržel. „Zaplať Pán Bůh, zase jste se jednou
napálily," zavolal radostně rybák. „Zítra je v Libochovicích trh, opět přibude několik stříbrňáků. Voršilko,
hezké ti věno otec dá!"
Vždy pro dítě jen Rokos ukládal grošíčky, nic pro sebe. Ve chvilince uháněla již lodička ke křesejnské
rybárně. U zátoky, kde se Oharka zahýbala v roh, málem by se byla potopila; Rokos však byl obratný plavec.
Co je na řece, nepřihodila se mu nehoda.  
Bylo již druhý den odpoledne a Rokos se z trhu nevracel. Měl toho arci skorem plnou loď; ale za celé půldne
se přece něco prodá, a křesejnský rybák se tuze se svým zbožím nedražil.
Zase seděla Voršilka pod olšemi, ale dnes ničím se nezabývala, Bělák se svěšenou hlavou jí ležel u nohou.
Opět se jí zmocnilo ono bezvládí; zdálo se, že duše její uletěla a tělo že se jen tak světem potácí jako kmen,
jehož kořeny okopali a větve osekali do hola.
Rokos dcery nepochopoval. Myslil, že je to dívčí touha, a tu že musí každá přestáti, dřív než se vdá. Vždyť
jeho Lenička, když ji otec nechtěl dáti rybákužebráku, smrtí by to byla zaplatila. „Nu, však ono to přejde,"
pravil sám k sobě, když šel do Libochovic.  „A to blouznění včerejší?"  Zavrtěl hlavou a mlčel.  Může
proniknouti k zemi třpyt hvězdy, když na celém obzoru široširém spočívají mlhy husté, černošedé?  A duší,
již zahalily mraky bouře, která svezla se nepředvídaně na srdce i mysl, nemůže také jiskra vyprysknouti, aby
rozehnala tmy. A kdyby vypryskla, podobal by se její svit zapadající hvězdě.
Ani olše dnes nešuměly. Oněměly jako ta dívka, jež seděla pod nimi. Tak mile halilo jejich loubí rybářskou
chýši, v níž se dosud tak klidně, tak spokojeně žilo, jako ve skalách, na poušti, kam lidská noha ani
nezapáchne, aby drzou rukou ničila svatý mír a vypudila jej.  Ba že bledá byla ta Voršilka! Kam se poděly
jedinou nocí růže s jejích tváří, kam zapadl nevinný vábivých očí lesk?
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Hluboko zapadl, přehluboko, nevyjde již jako slunce, které věčně vychází a věčně zapadá.
„Již zdráva, drahá má, holubičko má?" ozval se náhle zase ten jemný, úlisný hlas mladého pána; dostál slovu,
že ji brzy zase navštíví. Dnes obzvláště se nastrojil, hlavu jeho pokrýval černý baret s vlajícím pérem
pštrosím, kabátek měl z černého, lesklého aksamitu, tmavý hedvábný pláštík španělský houpal se mu na
ramenou, a uzounké spodky byly ze žlutého, tenounkého sukénka. Po boku jeho viselo dlouhé kordisko. Bělák
vyskočil, vzpřímil se na zadní nohy a divoce zavyl, vítaje neznámého hosta, Voršilka jako by ze sna
probuzena štěkotem psa pozdvihla oči, lehýnká červeň přeletěla líce její, ale mžikem sklopila hlavinku a
bohaté pletence vlasů splynuly jí na prsa.
Mladý pán usadil se na trávě vedle ní, pojal ruku její do své, přisedl blížeji a zahleděl se ve tvář Voršilčinu; ale
děvuška se ani nepohnula, ni jediným hnutím nedala znáti, že je duše v ní.
Zalekl se toho drzý záletník, pohrdlivě po chvilce se pousmál, odhrnul pláštík s ramenou, sňal varyto, jež se
mu houpalo na plecích, tichounce přejel několikráte struny, pak v ně mocně udeřil, až ozvěna dvakrát strání
bouřlivé zvuky opakovala. Začal zas onu píseň, jíž předevčírem prostinkou dívku tak omámil.
Jako by blesk projel jí všemi údy, vzchopila se Voršilka; strhla mu svůdný nástroj s ramenou a daleko jím
mrštila od sebe, že v mnohé kusy se lýra rozletěla. Mladík uchvátil ji však obrovskou paží, jsa zvířeckou vášní
rozhárán, a zase klesla ubohá v bezvládí.  Opět zavyl Bělák, divoce zavyl a střelou seděl na zlosynu. Však
týmže mžikem rozlehl se na břehu hrubý hlas, pronikavý, srdcelomný výkřik: „Běda, běda!" zaúpělo to, až se
olše kolem rybárny pohnuly.  "Nezdárné dítě! Leničko má!  Pryč, ty chlape bědný, samo peklo tě k nám
poslalo."
"Co ty, červe, ty se opovažuješ . . . " ale nedořekl, musil uskočiti; těžké veslo by mu bylo hlavu rozpoltilo,
škoda, že rybák chybil! „Běláku, huš!" křičel Rokos. Jako vzteklý vrhl se rybákův pes na pána; prudká rána
otřásla vzduchem, modravý dým zahalil na chvilku okolí, a když se povznesl nad rybárnu, leželo ubohé zvíře
v kaluži vlastní krve. Bělák ani nezaštěkl, jen jednou ještě sebou zatrhl. „Zaplatíš mi, bídníče, toho psa,"
zaječel Rokos a těžkou dřínkovkou vrhl se na vraha Bělákova; opět se zamodral dým, druhá rána sledovala,
ale kulka zaryla se v olši, v tu, pod níž ležela Voršilka.
„Vrátíš mi dítě mé!?"
„Nechci je, tam leží; vidíš nevinnou dceru svou? Myslíš, když utrhl jsem květ, že bažím po listí. Ty hlupče,
škoda, že ti hlava sešedivěla a přece nepřišels k rozumu." „Padouchu!" opět zahučel rybák, mrštil po něm
dřínem, ale nezasáhl ho.
Rokos stál zde chvíli bez hnutí, s rukama křížem založenýma přes prsa a s hlavou svěšenou, asi tak, jako když
ukradnou člověku vše, co měl, a ani sousta chleba, ani prášku mu nenechali.  Za chvilku vešel do rybárny,
prodlel tam několik okamžikův, a když zase vyšel ven, nesl pod paží uzel a položil ho vedle Voršilky.
„Voršilo"  zavolal otec temným hlasem, „Voršilo"  opakoval. Kalné oči její teprve nyní prozřely.
„Tatíčku!" zaúpěla dívka.
„Nikomu nejsem ode dneška otcem, vstaň a vezmi si věci své. Svázal jsem ti je již. Žádné výčitky ti nebudu
činiti; ale zapomeň, žes měla otce, že rybárna za Křesejnem je tvé rodiště, a já také zapomenu, že jsem měl
jediné dítě  nezdárné."
Voršilka povstala, opřela se o olši, v níž vězela kulka uchystaná otcovi; pohleděla na otce modrýma svýma
očima, zakalenýma, ale dosud vábivýma; vždyť i ta hvězda na nebi vábívá, když se k ní valí hukotem spousty
chmur, aby ji zakryly. „Tatíčku, slitování," zasténala.
„Nikomu nejsem otcem, nemohu s tebou pod jedním krovem dlíti. Pryč z rybárny, a nenuť otce, aby ruky své
na tebe pozdvihl. Nezvykl tomu Rokos. Zde jsou tvé věci, kus chleba přiložil jsem ti k nim a rybu, již jsi mi
uvařila."
Tolik hrozivého spočívalo v těch slovech starého rybáka; věděla Voršilka, že otec nežertuje, ani ji nestraší.
Sehnula se a vzala uzlík do pravice. „S Bohem, tatíčku." A chtěla ruku starci políbiti; ale Rokos ji od sebe
odstrčil, šel do rybárny a dvéře zastrčil závorou.
S pláčem opouštěla Voršilka kolébku svou, tu tichou chýši rybářskou, v níž se tak mile, tak spokojeně žilo pod
rozložitými olšemi. Jako stín plížila se po strání, vyvržena z krbu otcovského v cizí, zlý, nehostinný svět.
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Neznala ho, ani lidí v něm, málo mezi nimi bývala. Bála se jich skorem. A nyní musila mezi ně jako žebračka.
Tak náhle to na ni přišlo, jako bouře chodívá za letních dnů, když jediný jen mráček pojeví se na čistém nebi,
ale mžikem zhoubné černo se rozplývá a vichr drtí záhony, kvítky polamuje, zanáší zemi  kyprou půdu,
daleko, a kameny a drvy ničí květnici.
Zlomena byla květina, jež na březích Oharčiných vypučela, lístky z korunky urvala běsovská ruka a stebélko
až k zemi se schýlilo. Chudičké jen matičky ruka ji zalévala a přece vypěstovala svěží, luzný květ, takový,
jako bývá lilije, na níž ani skvrny nezřívá oko pátravé a zdráhá se takořka ruka utrhnouti ji, aby ověnčila si
skráně nevinou. Že zdráhá se? Viděli jste, zdráhalali se; ruka drzcova ničeho se nehrozí.
Bylo již k večeru, když došla Voršilka pode kříž nahoře na stráni. Usedla na kamenech, zarostlých mechem a
drnovím, mezi nimiž zasazen byl kříž.
Slunce zapadalo; rudá jeho zář, poslední, polila rybárnu svou červení a za malou chvilku zastřelo šero
oudolinu, již protéká Oharka.
V rybářské chaloupce pode strání nikdo nerozsvítil. Rokos seděl u pevného, dubového stolu. Hlavu měl
podepřenou o lokte, těžký dech, jenž vyrážel chvílemi z prsou jeho, povídal, že je dnes starému rybákovi
nedobře. Ba že nedobře! Tak mu nebylo, co uzřel Boží svět, zajisté ne. Pryč bylo z ňader rybákových nebe
jeho, jež si tak mile v nich vybudovalo stan; pryč ze srdce svatý mír, že se nikdy nevrátí. Nebohý Rokose! Tys
růži vypěstoval, že nemůže lépe zahradník své záhony ošetřovati! Cizí ji otrhal, a tys ji vyrval z kořene a
vyhodil ven do větru; kam ten ji zanese? Přemýšlel také tak rybák křesejnský? Děsně mu to asi vířilo v prsou.
„Jediné dítě jsi, Rokose, měl a nezvedlo se ti po tobě nebylo a po matce také ne.  Žádné jsi neměl, starochu,
nebij tak prudce srdce mé! Brzy dotlučeš, běda ti, kdybys chtělo dlouho ještě žíti!" mručel Rokos. „Co je ten
svět a život v něm! Proč mne nehodili do vody, když jsem se narodil? Co má chudý na zemi!   Nic, Rokose,
nic nemá. A přece tak tu chudobu vychvalují; říkají, že klenoty světa marny jsou, bez ceny, čisté srdce,
nevinné, to že platí.  Proto tak říkají, aby ta chudina nevstala a nevzala jim ty klenoty a neokusila také
jednou, jak je to, míti bohatství a srdce černé, prsa bez citu.  A máli něco ten chudý, vezmou mu to, ani
červené tváře mu nepřejou, a požíváli pokoje, přijdou a ukradnou mu jej ti bohatí zloději. Však jednou se to
strašně vymstí na vás. Rokos toho nedočká; ale přijde to jistě, jako že mne do Křesejna odnesou . . ."
Podivné myšlénky rodily se tomu rybákovi dnes ve hlavě, a když se mu to tam trochu utišilo, dal se do pláče.
Jaktěživ na hlas neplakal, ani když ho matka chovávala, vždyť mu říkávala. když povyrostl, že je to kluk
dřevěný. Ale čeho zakusil dnes, také nikdy nezkusil. Nikdy nevyhnal vlastní dítě a neodřekl se ho, až dnes
poprvé.
Slyšeli jste pláč, zoufanlivý nářek muže, jemuž věk hlavu pobělil, do čela vryl brázdy a zvráskovatěl tvář,
sežloutlou, uvadlou již? Nepřejte si slyšeti.
Hezkou chvíli proseděla Voršilka pode křížem; natrhala zeleného doubí, nasbírala kvítků, upletla z nich věnec
a zavěsila na kříž. „Až se vrátíš. Ondřeji, do Poohří," smutně zašeptala, „a zastavíš se zde, uvadne snad listí ve
věnci a Voršilka tvá také uvadne. Neproklínej jí, pomodli se za ni, aby jí Bůh odpustil. Každý lístek ve věnci,
každý kvítek na něm jedna slza pokropila, horká, palčivá. To dřevo zde ti poví, že Voršilka jej pověsila
Ondřejovi na památku. Ono ti jej uchová, třeba uvadlý.  Ty nezapomeneš na ni, vím to, povídej otci o dceři,
že není vinna, věř, že není. Vždyť ty květy, jež jsem natrhala a upletla do věnce, také za to nemohou, že jsem
je utrhala. Otče můj, otče můj . . . S Bohem, ty chýše, vy olše zelené! Noc zakryje hanbu mou, a až se rozední,
budu již daleko, kde mne lidé neznají."
Dole v rybárně zavrzly dvéře; vystoupila z nich černá, nevysoká postava. „Tatíčku," zaúpělo vzduchem se
stráně od kříže; ale mžikem zmizel zase Rokos ve dveřích, opět je zastrčil  před vlastním dítětem, kdyby se
snad vrátilo. Tvrdý otec!
Strání, jež téměř od Pátku až po Budyň tvoří pravý Oharčin břeh, kmitala se šerem nočním ženština a pod paží
nesla uzel. Hvězdy ukazovaly jí cestu do světa.
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VVII..
yl opět úmrtní den Leničky Rokosovy. Ráno vytáhl rybák z almary sváteční šat,
oblékl dlouhý, tmavomodrý kabát, natáhl žluté zvěřinky, vzal červenavou vestu, na
hlavu posadil si pangrotku a šel do kostela. Dal na modlení za dobrou choť, za celý
živý i mrtvý rod, po mši svaté usedl na nizounký hrob a hlavu si opět zapřel do
dlaní; pangrotku položil vedle do trávy.
„Pozdrav vás Bůh, Rokose!" ozval se vedle něho stařeček v dlouhém, černém rouše.
„Dejž to Bůh, velebný pane!" odpověděl rybák, „mám toho zapotřebí." „Nu, coč
pak?  Stýská se vám, již na tom světě?"

„Ba, věru, že stýská; když jsou zde léta a hlava začne šedivěti, nic není již po člověku."
„Pravda že, pravda; ale vám oslazuje stará léta Voršilka  dobré dítě!" „Oslazuje, velebný pane; jako pelyněk
oslazuje  hodné dítě," zahovořil Rokos podivným zvukem.  „Té bylo by také lépe, aby ji ryby hlodaly v
mém revíru."
"Neprohřešujte se, otče, a k tomu dnes. Divno je mi, že jsem ji neviděl v kostele." „Velebný pane, divnější by
vám bylo, kdybyste se dověděl,  ale ne, ani slova o ní více, zneuctil bych, ty dobrá matko, tvůj hrob, a ty bys
nemohla spáti. Nemám již dcery. Hodná má Voršilka umřela."
„Pravdali, co se proslýchá? I ke mně se to doneslo, že jste . . . Nu, dnes je bez toho pro vás sváteční den,
nechtěl byste mne navštíviti? Třeba hned."
Nerad, ale aby velebnému pánu, jehož si přece tak vážil, neodřekl, vstal, posadil si pangrotku na hlavu a šel s
panem farářem.
Bylo již poledne, když se vracel starý Rokos do své rybárny. Zvolna kráčel po břehu jako by kroky počítal.
Ruce měl založené křížem přes prsa a hlavu svěsenou. Nešlo mu nějak do hlavy, co pan farář povídal.
„Že jsem se přenáhlil a to dobré dítě tuze přísně, ani prý ne jako otec, potrestal . . Velebný pane, tomu Rokos
lépe rozumí. Vy umíte dobře kázati a lidi napomínati; ale škoda, že bída, již oni musejí trpěti, netkne se také
vás. Někdy ani zdání nemáte o svízelích, jež nás stíhají.  Poctivě to myslí ten kněz, věru poctivě, a kdyby byl
na mém místě a měl mou rybárnu, kdo ví, zdali by nejednal právě tak.  Napomínati, jak má člověk jednati,
když se na něho svezou bouře, a trpěti zla a psoty, jež ony přinášejí, je takový rozdíl, jako žíti v ráji a v pekle.
Váží si vás, velebný pane, starý Rokos; ale co vy jste mu radil, nikdy neudělá.  Voda, jež teče k vaší faře, také
se nikdy neobrátí  "
Když přišel domů, svlékl kabát, zatopil, uvařil si rybí polévku, a když se najedl, sedl si k řece pod olše, hlavu
zase si opřel o dlaně a přemítal. Celé půldne tak vydržel. Už se sešeřilo a starý Rokos dosud seděl pod olšemi.
Tichounce plynula mu Oharka pod nohama; jako křišťál průhledná byla její hladina. Dnes rok zde také seděl;
ale kruh myšlének jeho, v nichž se pohyboval od mladých let, kdy přišel k rozumu a naučil se rozeznávati,
během jediného měsíce se rozkotal, a zdálo se, jako by nemohl duch proniknouti těmi zříceninami ku světlu a
jasně prozírati. Dnes zcela jinak myslil jiné názory utvořila si jeho duše, nové náhledy vznikaly ve hlavě jeho,
sílily a mohutněly.  Či lépe viděla duše jeho na těch rumech  svobodněji dýchala, vyrušena jsouc z
dlouholetého klidu, jako sestárlý sokol, uvyklý na mříže, když divokým letem je rozrazil a ulétá v modrou
nedohlednou výš? Sami suďte!
Kdo dříve Rokosa znal, nebyl by nyní po řeči jeho řekl, že to tendýž rybák křesejnský.
„Ta chudoba zlá!" mluvil starý polonahlas, „říkají, že je to vřed ve společnosti, myslí, že ten, jemuž matka,
když se narodil, nedala tolarů, aby si jimi hrál od prvních dnů, navykl si již hleděti na budoucí blaho své 
není člověkem. A běda, že chudý sám navyká podobným řečem a věří jim! Jak by také nevěřil; vždyť to roste
s dítětem, otupí je, když vyroste v jinocha či muže tak, že se plazí před bídným lesklým kovem, a ony, jež
měří stříbrňáky na věrtele, zbožňuje.  Že se plazí před grošem, Rokose? Musí se plaziti, chceli býti živ. Musí
zavříti oči, aby neviděl potupný úsměv, když mluví pán o robotníku, musí sehnouti bedra, a kdyby se
vzpouzel, hůře než zvířeti by se mu vedlo.  Jdi, ty stará  ty moudrá hlavo, tam do toho zámku, žaluj na
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svůdníka, jenž ti ukradl svatý pokoj z rybárny, jenž pokálel tvou čest, o jediné dítě tě připravil, a uvidíš, co ti
řeknou. Psy tě vyštvou ze zámku, vysmějí se ti aneb ještě zavrou kamsi do sklepa, a myslíš, že tě polituje ten
chudý lid, s nímž tě nouze do jedné třídy postavila?  Dobře tak tomu rybákovi, řekne ještě, proč se stará o
jiné věci, než o své ryby, a s pány si zahrává.  S vlky vyjou a nevzpomenou, že sami patří k ovcím, jimž vlnu
stříhávají rok co rok.  Kdy spadne ti, lide můj, bělmo s očí? Dlouho, velmi dlouho, Rokose, to bude trvati,
dříve musí býti hodně utýrán, až na tuk využitkován, než pozná vlastní hodnotu    Co platno je ti, Rokose,
rozumování?  Tvé dítě, tu dobrou Voršilku, nikdo již ti nevrátí.  Víšli o tom, Leničko? Sotva víš; v té říši,
již ty obýváš, není rozdílu jako na naší zemi. Tam pod věnci věčně zelenými tráví chudoba ctnostná blahé dny,
ani se jí nezdá o našich bídách . . . Ale kolik jich z té chudiny dobude si vavřínů vítězových?  Mlč, Rokose,
sehni šíji a trp. Těš se, že až umřeš, lepších dostane se ti dob. Dost trpkých dnů jsi zažil; sestarals pod jejich
břemenem. Pod tou poslední ranou také neklesneš; byla sice nejprudší.  Věř, Leničko, kdyby pevná jako
mramor nebyla víra má, že tě uzřím zase a snad i ji  na světě nechci viděti ono dítě nezvedené, nechť lituje
vinu a ucítí její tíž, ku pokání je celého života třeba  kdes ví, zdali bych dnes seděl zde?"
A také nešel rybák žalovat do zámku. Věděl, že by nepořídil ničeho a ještě si utrpěl posměchu. Aby tam
odhaloval skvrnu svého dítěte a roznášel ji, k tomu byl příliš hrd.
Rybaření si již tak nehleděl. K čemu by to také dělal? Nikomu nic nemusí nechati, nikomu na věno střádati a
svůj starý život přece dovede udržet. Z peněz, jež měl pro Voršilku nastřádané, nevzal ani jediného. Měl je
uložené pod prahem; ale také ani jediného k nim nepřidal. „Věděla o nich. Až umru, a zvíli o mé smrti a
přijde na pohřeb, může si je vzíti. Pro ni schovával jsem jeden ke druhému, pro ni ať zůstanou. Za mého
živobytí však jich nedostane."
Starý Rokos vyhýbal se i lidem, věděl, že mu mají za zlé, jak naložil s Voršilkou. Kdo to jen asi vynesl? Ona
sama sotva. Či pán ze zámku se pochlubil hrdinským skutkem svým?  Jako skrze prsty pohlíželi na něho.
Někteří potupně se usmáli, když uzřeli křesejnského rybáka, a za zády si povídali, že nemohl starého a dceru
pán Bůh lépe potrestat. „Ani jeden z našich nebyl jí vhod, a drátaře, poběhlíka, přijali s otevřenou náručí.
Dobře jim tak. Sám zlý duch zaslepil marnivou rybařici a oloupil ji o vínek. Žádný neví, zdali to byl se zámku
pán; možno, že se vodník přestrojil, jako tehdáž, když si přišel pro Marinu," byla jedna řeč po okolí. A křížem
znamenali si čela, když musili kolem rybárny. "Uhlídáte, že bídný konec vezme Voršila," předpovídali.
Dobře posoudil Rokos ten prostý lid. Věděl, že nemá soucitu a proto že až na dno musí vypiti poháry hořkých
let a svízelů, než pozná sama sebe. 
„Víteli pak, že pan farář vyobcoval Rokose z osady, že nesmí ani ke zpovědi, ani ke stolu Božímu? Schválně
si jej po mši svaté zavolal, a měli jste ho vidět, jak šel domů z fary, jako kdyby se byl v Oharce vykoupal.
Jindy si vykračoval jako páv, kohoutil se šláplli mu někdo přes příč, a nyní zkrotl pojednou. Ale pán Bůh ví,
koho má navštíviti! Vypravoval hůrecký Votruba v neděli sousedům, kteří sešli se u Kosíka na drobet
chmelového.
„A já zase slyšel že prý mladého pána lákal do rybárny sám, až mu udělal. Proto prý musila Voršilka pryč.
Páni ji nechtěli trpěti, a uhlídáte, že co nevidět postěhuje se i starý. V posledních časech hezky rozčepýřil, šlo
mu k duhu; vždy za jednu noc utrží tolik, co já za celý týden. Kdy podaří se mi prodati ten korec obilí?
Stříbrňák je u mne tak řídký, jako bílá vrána v háji, a on prý jich má na věrtele," vykládal Plivák; odkašlal si a
podíval se do džbánku tak hluboko, že v něm nezbylo ani kapičky. Patrně mu za řeči v hrdle vyschlo.
"Můj Jiří byl mu sprostý, nu, co si přál, dostal. Nechť je to již pravda nebo ne, že mladý pán si zašel na
návštěvu do rybárny sám, starému Rokosovi tu ostudu přeju," liboval si Votruba.  „To ho tedy ani
nepochovají na hřbitově a hranu mu také nebudou zvoniti. Za to bych nevzal nevím co."
„Již tomu tak; na jeho pohřeb nepůjdeme," tvrdil také Plivák. „Přišla s tím k nám stará Bezinková a co toho
ještě napovídala! Ani jsem tomu sám nechtěl uvěřiti. Však vám to poví matka sama. Nemám již na to takovou
pamět."
Náhle otevřely se u hospody dvéře a jakýs pán vrazil do světnice. „To věřím, střeva zde zalívat a pak stěžujete
si na robotu?  Což nevíte, že máte vstáti a čepice smeknouti, když sem vejde váš pán? Musím vás to naučit,
neohrabanci!" a počal jezditi po zádech sedláků bičíkem, že tito jako slepice schlípeni vybíhali ze šenkovny,
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aby některého z nich nedal ještě na noc do šatlavy. Kus citu, že jsou muži, neprobudilo se v nich, bičík ho
ještě více umrtvil, a přece se jen smáli rybákovi a říkali, dobře mu tak za jeho hrdost. A oni nebyli hrdými a
zajisté by se jim bylo lépe nevedlo, kdyby také taková Voršilka byla v jejich statcích vykvetla.
„Líná sběr,"  huboval mladý pán a popraskoval si bičíkem, jako by ještě hledal hřbety hůreckých  "Zítra
zaspí a přijdou pozdě na pole; nebude se jim chtíti z pelechů. Však je naučím!" smál se, a šenkýř čepičku v
rukou drmole, připlížil se do světnice, jak uměl nejpokorněji.
„Co ráčí poroučeti milostpán?" sotva jej bylo slyšeti.
„Abys těch robů zde již netrpěl, sice by se zle vedlo i dětem tvým. Hezké prý holky máš. Nu, ukaž mi je přec.
Či myslíš, že jsem přijel k vám nadarmo  na tvé kvasnice?" „Šly nažít, milostpane, kravám jetele."
„V neděli se chodívá, ty troupe, do práce?  I faráře musím u nich zastávat." Zase zašvihl bičík povětřím a
odrazil se o Kosíkovu kazajku.  „Modliti se mají v neděli, celičkou neděli, když nemohou o všední den. Ani
Boha to nectí a pak se mají báti svého pána. Ale za to vám ručím, že vás naučím způsobům  holoto
nezvedená." Opět zapráskl bičíkem; ale tentokráte vyšel na dvůr, vsedl na kůň a jel do druhé vesnice zrovna
zase do hospody. Panské choutky jsou rozličné. Páni mívají často dlouhý čas a musejí si ho krátiti.
Když odejel a bičík ve světnici nehvízdal, proklínal Kosík celý svět, aby čerti vzali ty pány, a sousedé se zase
pomalu trousili na návštěvu: ale Rokosa přece nenechali na pokoji. Ubohý lide! 
Opět nastal podzimek. S vrchů vál již zase chladný vítr říjnový a olše u rybárny sežloutly, jako by byly
dostaly žloutenici.
Dnes zase tak fičelo, chvílemi zvedly se hromádky listí do výše, hezky vysoko je vítr vyvířil, a když letěly
dolů, zadul do nich opětně, zakroužil jimi, a jako čalouny pokryl se kus Oharky uvadlým lupením, a když
slunce zapadávalo, zdálo se, že střecha rybárny za Křesejnem zlatohlavem je pokryta.  Tak bývá ve vším. Z
daleka vás to vábí, okouzluje, ale když blížeji přihlédneme, nevrle odvracíme zrak  sklamáni.
Před rybárnou seděl starý Rokos, jako by se ho větrů šlehání ani netýkalo. Tváře se mu rozpálily, jako by na
ně vrhalo slunce za vedra letního nejprudší paprsky. Ale z dnešního zadumání by ho byl ani sebe ostřejší vítr
nevytrhl.
"Dej pán Bůh, dobrý večer, strýčku Rokose," promluvil kdosi před ním jasným zvukem, ale rybák neslyšel.
Vždyť ani nevěděl, že se olše až k zemi sklánějí, jak se o ně prudký vítr opíral.
Tatáž slova opětoval před ním ještě jednou mladík, vytáhlý jako mladý doubec, přes prsa měl přehozený hustý
z hnědé látky plášť a v ruce širák svíral.
„Na věky amen; dejž to pán Bůh." odvětil Rokos a pozdvihl hlavu.  „Nečekal jsem tě, chlapče, dnes, věru ne.
Pustils se v takový nečas. Nu, pojď do světnice, dám ti, co mám, mnoho toho není."
„Strýčku . . ."
„Mlč, hochu, mlč, vím, co říci chceš." „Snad není Voršilka . . ."
„Utiš se, Ondřeji, a pojď; vždyť nejsi dítě, ale hnedle již muž, chudý, jemuž matka nezanechala ničeho, leda
dobré jméno, a takový se neleká. A lekáli se, není dobrý muž.  Br, toť to fičí, ani jsem si toho nepovšiml.
Mám rybku smaženou a kus uvařené."
Tiše s hlavou sklopenou šel za starochem Ondřej do světnice. Nebylo mu dobře okolo srdce. Ani se mu do
jídla nechtělo, ač neměl dnes v ústech. Nikde se nezastavil, ve čtyři hodiny vstal a nesedl. Hezký kus cesty
urazil.
„Ale strýče, snad neumřela Voršilka?" zajíkl se.
„Ba, že nám, hochu, umřela; ale musím ti to vysvětlili. Zdá se mi, že bys hned nerozuměl. Řekl jsem jí, aby si
šla hledat jiného otce, nalezneli jej kde. Svět prý je veliký. Poslouchej: v máji všude všecko kvete, i ty olše
naše se zelenají, ale její vínek uvadl. Rozumíš?  Uvadl."
Mladému dráteníku se oči zakalily, slzy vyprýštily mu z nich, ale slova nepromluvil. „Brzy na tebe
zapomněla, hladké tváře, třeba byly bledé, vyžilé jako žluťák na louce, více se jí zalíbily. Nyní víš dost, a zato
ji Rokos z rybárny vyhnal.  Jsi, hochu, svoboden, byl bych si tě do naší rybárny přál, ale pánům nebyl by
vhod Ondřej, Rokosův nástupce. Holek je hezkých dost, nekaž si pro ni mladá léta, ani toho nezaslouží."
„Vy jste ji, otče, vyhnal, tu dobrou, tichou Voršilku?" promluvil za chvíli jinoch.
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„Neměl jste ji tak trestati, ale jeho, svůdníka," a při těch slovech zaleskly se mu oči jako dva plaménky a ruka
sáhla po holi.
„Chudý nemůže trestati pána ze zámku, špatně by pochodil; těm vše dovoleno. Slyšíš, Ondřeji? Vše, a proto je
také nech. Nepovím ti, který to byl. Jeli jaký Bůh, a já pevně věřím, že je, ten jej potrestá sám, lépe dozajista,
než by toho dovedla ruka tvá. Nech jej, ať hřeší dále, a pak tím citelněji se dotkne bídníka trest."
„Co platno, otče, vždy potom a nikdy hned ? Dříve má trestati, okamžitě po činu, aby takový kletec nerušil
pokoje mezi lidmi a nečinil je nešťastnými," zahorlil Ondřej.
„Tomu On, milý hochu, lépe rozumí. Dlouho jsem o tom přemítal; ale k těm pravým koncům jsem nemohl
nikdy dojíti."
„Strýčku, i kleslou Voršilku bych si vzal, nestyděl bych se za ni."
"Ale v rybárně nesměl bys s ní bydleti. Pak zase já bych se musel vystěhovati. Já, Rokos, rybák křesejnský!"
„Po jiné se, strýče, nebudu ohlédati; tak jako ji nemohl bych míti žádnou rád." „Hleď, abys na ni zapomněl. Já
také se učím zapomínati, a daří se mi to. Já ji také, chlapče, míval rád; ale nemluvme o tom.  Nikomu nejsem
více otcem, žádné dcery nemám. Ta umřela, slyšíš, Ondřeji?"
„Však ji naleznu a až se s ní vrátím, zase nám požehnáte. Odpustíte Voršilce?" „Ani slova více, neznáš
Rokosa. Co si rybák křesejnský umínil, ani vlasu na tom nezmění, kdyby se i krov měl nad ním sřítiti.  Co by
tomu lidé řekli?  Po těch mi nic není, o jejich úsudky již dávno se nestarám."
„Otče, jen si na ni vzpomeňte . . ."
„Mlč, hochu, ani slova, a nevzbouři darmo mou starou krev. Věř, ta by se tak brzo neusadila. Či chceš, aby
musil někdy starý otec slýchati, že jsi se stal nešťastným jeho dítětem, že zdviháš, co jiný odhodil? Člověk
nemůže nikdy za sebe státi, Ondřeji!"
„Můžete si něco podobného mysliti na . . ." Ale starý Rokos již Ondřeje neslyšel. Vyběhl ven do větru. Zase to
v něm počalo vříti. Zabouchl dveřmi, až to hnulo celou rybárnou.
Ondřej odešel, volným krokem šel z rybárny, neustále se ohlížeje, zdali ho rybák nazpět nezavolá. Ale Rokos
stál na břehu jako zarytec, poslouchaje, co mu vlny, jež se větrem na hladině tvořily, povídají. Byly také
nestejny, jedna větší, druhá menší, ta zmizela mžikem, ona zase vyrůstala, jako by Rokosovi hrozila, a jiná
šipkou letěla proudem.   „Tak je na té vodě jako u lidí. Snad to po chvíli přece musí býti," mluvil potichu a
skorem zapomněl, že byl Ondřej u něho. Mimovolně zahleděl se nahoru proti proudům. Začernala se mu tam
na břehu lidská postava, jak se každým krokem obracela k rybárně zpět.
,,Jdi, chlapče, jdi a nevracej se! Je to první mrak, jímž lidé zastřeli mladý život tvůj. Dejž Bůh, aby to byl
poslední . . ."
Rokos byl věru rád, že již je Ondřej pryč. Toho okamžiku se bál. Bylo mu líto mladého srdce jeho. 
Ondřejovi mizela poznenáhlu křesejnská rybárna. Zde poprvé uzřel květinu, jež ráj mu mohla učiniti ze
života, když zemřela matička, a než se vrátil, cizí mu ji utrhl. Onen věnec na kříži zajisté ona pověsila na
památku. Ten, jejž poslala na hrob matičce, uvadl dříve, než ho tam donesl, a kytku již mu připjala za
klobouk, vítr zanesl do řeky.  „Uhlídámli ji kdy? Tak rád bych ji na prsa přivinul, na vše zapomněl a do řeky
zahodil minulost, aby s vodou její daleko odplynula, Voršilko má!"
Děsně zahučely vlny Oharčiny, až se jich Ondřej ulekl a od řeky popošel. Vše prodal doma po žatvě, hezkých
peněz utržil a na křídlech letěl do Poohří.  Kdyby byl nikdy nešel do té rybárny za Křesejnem! Mohl býti již
stuhlý a ležeti kdesi na hřbitově. Zmrzl by byl tehdáž.  „Či mám jíti vyhledat svůdníka a vypořádat se s ním?"
 vybuchl náhle jeho hněv. „Našel bych ho, kdybych jej měl do smrti hledati. Však není daleko, nechť ví, co je
to, nedalli Bůh statku člověku, jiných darů mu naděliv, a okradenli je o ně." Zase mu tak oči vzplanuly a tvář
jeho se krví zalila; ale týmže mžikem pojevil se mu na mysli hřbitov pode strání a na hřbitově u zdi dřevěný
křížek a nevysoký rov travou zarostlý. Potom urychlil krok proti vodě . . . Za několik okamžiků zmizel v
blizounkých porostlinách.
Rokos se však od těch dob se světem rozkmotřil na dobro. Žil jen pro sebe a pro ryby ve svém revíru. Co stojí
však rybárna, neměly tyto takových časů jako nyní, i z jiných okresů se k němu nastěhovaly; věděly, že rybák
Rokos sestárnul, nestaví více vrše a vazenice, a že nechodí na trh do Libochovic s nákladem.
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VVIIII..
ruhý štědrý den trávil Rokos samoten, a druhý svatvečer před Božím hodem se
přiblížil.  Venku se prášil sníh, první za letošní zimy. Všecka krajina bělala se
hebounkým příkrovem.
Večer urovnal rybák na krbu louč. Když se hezky setmělo, zapálil ji, a vesele
vyšlehnul plamének, osvítil jasně světnici.
Trudně to v ní vypadalo; bylo znáti, že ruka ženská zde nevládne. Police zatažena
pavučinami jako závojem a stěny začazeny; ale jinak se tu nezměnilo ničeho. Staré,
dřevěné hodiny dosud klapaly tak jednotvárně jako před léty.

Chudinkou měl Rokos večeři, ryby, jako každý den  celý rok se postil, jiného nepožil. Ani dnes mu nenadělil
Ježíšek ničeho; ale přece mu to chutnalo, jako nejlepší postní lahůdka na stole boháčově. Celý den neměl nic
v ústech, přísně zachovávaje půst.
Když se nasytil, sňal zbytky se stolu a dal je do truhlíku; k ránu mu toho zbylo dost. Otevřel modlitby a modlil
se v nich „na štědrý večer". A když se domodlil, zavřel knihu, hlavu si zapřel o ruce a popustil uzdu
myšlénkám. Ten večer dnešní, jehož hvězdy tak jasně zářily jako tehdáž nad Betlémem tolik úvah mu
poskytoval.
,,Vždyť to dítě, Rokose, bylo také chudinké a nyní celý svět je velebí. Také trpělo, trnité byly cesty jeho, a
když povyrostlo, mužně jimi kráčelo, tak jako kdyby samé růže mu byly na nich vyrůstaly. On nečinil v lidech
rozdílu a že nyní to činí ti, již chlubí se býti jeho stoupenci, ctiteli Ježíška novorozeňátka, jejich je chyba,
jejich hřích. On se stydí za takové křesťany. Ty také trpěl jsi již dost, ale pomni na něho a více dovedeš trpěti."
Těš se jen, těš, ty stařečku, co jiného by ti mělo býti v tom životě útěchou než víra tvá! Blaze tobě, žes si ji
zachoval čistou, ryzou, jako matka tvá tě jí učila.
„Hleď, Rokose"  pokračoval rybák  "to svaté dítě dnes každou chýšku navštíví, alespoň ono je k tobě
spravedlivo, a až přijdeš k němu tam nahoru, také tě pohostí a jiných darů přinese tobě, než jakých podává
svět." 
Bylo již hezky pozdě v noci, asi k jedenácté. Kdosi zaklepal tichounce na okenici  po druhé prudčeji. Starý
povstal otevřel okno a vyhlédl. Jakási žena stála u zdi s dítětem na rukou.
„Tatíčku," zavolala,  „odpusťte dceři své."
„Nemám dcery, nikomu nejsem otcem," temně odpověděl stařec a zase zavřel okenici. Venku ozval se dětský
pláč, pronikavý, úpěnlivý. „Tatíčku, odpusťte alespoň holčičce, ta nic nezavinila, chudinka. Tatíčku!" Zase to
zaklepalo na okenici.
Starý Rokos seděl u stolu; oheň na krbu již vyhasl. Slza po slze řinula se mu z očí.
Opět popošel k oknu, otevřel okenici, ani nepromluvil, vzal dítě ženě z rukou a zase zavřel po tichu. Ubožátko
zaplakalo, tetelilo se zimou a mrazem.
„Tatíčku," zavolala zvenčí žena, ale stařec již neotevíral.
„Tedy tebe mi Ježíšek nadělil, přijmu tě, dítě, jsi plod hříchu, ale ty za nic nemůžeš, jen uživímli tě."
Rokos v krbu rozsvítil, přisedl k ohni, pohlédl na dítě, jež se na něho usmálo a dosahovalo po jeho ústech.
Slza z oka dědečkova pokropila mu líčka, červené jako růžičky.
„Celá jako Voršilka bývala," zašeptal a přitiskl ji k ústům, až chudinka zaplakala. „Musím tě, ty červe, míti
rád, a pro tebe i matce odpustím."
Zase šel k oknu a otevřel okenici. „Voršilko," zavolal do noci; ale nikdo stařečkovi neodpovídal. Jen děťátko

Lidé znenáhla na rybáka zapomněli, a umlkly časem i pověsti, jež kolovaly o dceři jeho po okolí. Jednou
navštívil jej v rybárně velebný pán, ale nepozdržel se tam dlouho. „Tvrdá je to hlava, neústupná jako z
ocele," povídal si po cestě stařeček, když se vracel do fary. „Ale neškodilo by několik takových na naše zlé,
prohnilé časy." Byl to dobrý stařeček, ten velebný pán!
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zaplakalo po matičce.
V Křesejně zvonili na půlnoční.
„Bezpochyby že šla do kostela. Také půjdu, sobě přivedu dítě a tobě matičku. Bože můj," zavzdechl si, snad
ho napadlo, že se přece prohřešila neměl tak dceru trestati. Vzal s postele podušku, rozložil ji na stůl, zavinul
do ní dítě a sám oblekl sváteční dlouhý, temnomodrý kabát. „Ale vždyť tě nemohu nechati samotné,"
zahovořil pojednou. Děťátko se usmívalo, opět vztahovalo po něm ručinky. Dědeček se k němu sehnul, líbal
je a tvářičky jeho smáčel slzami, jako by růžičky na nich zaléval. 
Jakási žena projížděla se Oharkou, až ku Křesejnu dojížděla, a když dojela téměř až k samému hřbitovu, zase
zarejdovala zpět. Lidé, již šli na půlnoční, ji zcela dobře viděli.
Krásná byla to dnešní noc. Nebylo pamětníků podobné. Zdálo se, že v den se proměnila, jako tehdáž, když
pěli andělé v oblacích: „Sláva Bohu na výsostech a na zemi pokoj lidem dobré vůle!"
Měsíc stál nad samou strání, a nově padlý sníh leskl se v bledé záři jeho jako čištěné stříbro.
„Marina je to! Slyšíte, jak zpívá? Běda, kdo ji první uzřel, zajisté dne a roku se nedočká," ozvala se dívka
zahalená v šat, nejblíže stojící u hřbitovní zdi.
„Voršilka rybářovic, hleďte, jak zahýbá k rybárně," s jakousi hrůzou povídala družka její.
„Rybáři, rybáři na tichém Dunaji.
Či jste neviděli můj vínek zelený?"
Až na hřbitov donesly vlny Oharčiny žaluplný zpěv.
Po druhé rozhlaholily se zvony křesejnské a mžikem se kostel naplnil. Nikdo nechtěl ještě jednou uzříti
Voršilku, nevěstu Vodníkovu.
Starý Rokos na půlnoční nešel. Zahleděl se na to děťátko, jež mu Ježíšek nadělil. Nebyl to více ten tvrdý
rybák křesejnský. Měl ho viděti dnes pan farář, zajisté by byl přišel o Rokosovi k lepšímu úsudku. Dítě se
smálo, štěbetalo cosi a hladilo jeho bělounké vlásky, jež jediným rokem mu pobělely jako sníh, který venku
napadl.
Pak vzal stařeček robátko na klín, hovořil s ním a umlkl  usnul, stříbrozvuký hlásek holčičky byl mu
ukolébavkou. A dítě pořád si hrálo s jeho vlasy, smálo se, a dědoušek jeho stále podřimoval  zdálo se mu, že
letí jeho duše kamsi nahoru, že vidí Leničku. Náhle mu klesla hlava nazpět a dítě zaplakalo 
Za chvilku otevřely se dvéře  na krbu hořela ještě louč  žena v rouše rozedraném překročila práh, vrhla se k
nohám stařečkovi uchopila jeho ruku a ke rtům ji přitiskla. „Tatíčku!" vyklouzlo jí z úst tak vroucně, tak
přítulně, jako bývá hrdliččin hlas v podvečer  "volal jste mne, odpustil jste mi?"
Ale Rokos mlčel, ani jedinká žilka v ruce jeho se nepohnula. Žena pohlédla vzhůru na hlavu rybákovu, jež
byla opřena o kamna, a z vlnících se prsou mladé ženy vydral se výkřik, že se olše venku před rybárnou
zatřásly a sesypaly se sebe nový sníh.
Dítě na klíně dědečkově se usmálo, a když vidělo, že se matka dala do pláče, také zaplakalo.
Stařeček seděl tiše jako přimrazen s hlavou nazpět o kamna opřenou. Oči hleděly do stropu, zkameněly, ústa
byla křečovitě sevřena a srdce  přede chvílí  dotlouklo. Dvakráte mu nadělil Ježíšek; ale ten druhý dar byl
zajisté stařečkovi milejším.
Zase byl u své Leničky a tam odtud mu ji žádná smrt nevyrve; vždyť nikdo v té říši neumírá . .
Voršilka stála vedle otce mlčky a občas přiložila do krbu louč.
Dítě pořád si hrálo s dědouškem, smálo se těm bílým, velikým knoflíkům na kabátě a dosahovalo po
bělounkých vlasech stařečkových, ale nemohlo tak vysoko dosáhnouti. I šátek na krku mu rozvázalo, vestu
rozepjalo . . . Blažený ten dětský věk, první sen v životě lidském a poslední!
Lidé šli z půlnoční. „Hleďte: v rybárně dosud světlo. Což nebyl dnes Rokos v kostele? Toť něco podivného!"
povídal hůrecký Kříž. „Musíme se tam podívati. Což kdyby se snad rozstonal? Nikdo mu neposlouží, a umřel
by, chuďas, jako němá tvář."
„Sám si to udělal," mudroval Votruba, „rozum mu přerostl a s takovým, člověkem vždy to na konci nedobře
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dopadne. Nikam nepůjdu."
"A já také ne," přizvukoval mu Plivák  „aby nás ještě odtamtud vystrčil. Věřte, braši, u Rokosa by to nebylo
nic divného, byť i mu bylo sebe hůř, aby nevstal z postele a neukázal nám dvéře."
„Půjdu sám, podíváme se tam s Havlem. Nevíte, že dnes štědrý večer, vy berani? Že máte každému odpustiti?
A rybák vám přece nic neudělal; proč máte proti němu takové záští?" káral hůrecký Kříž. Ještě několik
sousedů přidružilo se k němu a dali se pode stráň k rybárně.
Ale Votruba a Plivák s Kosíkem vedli svou. „Raději si ulehneme, bez toho mne už zebou nohy. Rokos mi
jaktěživ neudělal nic dobrého a dcera jeho ještě ostudu. Nač bych se já tedy staral o něho?" odůvodňoval
Votruba své jednání.
„Každý by mi musil troupů nadati," vykládal Kosík svému společníku. Ale ten jej sotva poslouchal. Votrubovi
se již cestou oči zavíraly, šel skoro jen po paměti; pouze když hlouběji kdes do sněhu zakopl, protřel si zrak a
viděl, že se Horka teprve na vršku černají.
Brzy dorazil Kříž se sousedy k rybárně. Okenice byla otevřena. Tiše, že ani nebylo slyšeti kročejů, přiblížili se
až k samé zdi a nahlédli do vnitra; u kamen na lavici s hlavou nazpět pokleslou seděl Rokos, jakés dítě držel v
náručí, hrálo si s blýskavými knoflíky na jeho kabátě, a naproti němu stála žena v rozedraném oděvu.
Rozpuštěné vlasy v bujných pletencích vinuly se jí ramenama, byla bledá jako smrt, oči její polo otevřené bez
hnutí pozíraly na starce. A ruce měla spuštěné v klín.
Jediný pohled vysvětlil jim vše. „Půjdeme tam a dceři pomůžeme odnésti otce na postel. „A ty, stará, dojdi
domů a uchystej něco chudákům," pravil Kříž a šel s ostatními do síně.
Jediný Havel Křížův zůstal u okna. Míval tak rád Voršilku, a ještě dnes by si ji byl vzal a přivedl otci nevěstu.
Slušela jí ta barva umrlčí. Viděl, jak se hbitě sehnula, zdálo se, že stařečka políbila, z rukou mu dítě vzala.
Viděl, jak se jí oči zaleskly, tvář zaruměnila, a jak mžikem byla ze světnice na břehu. Nezáblo ji to, ani nohou
necítila. A ještě hbitěji octla se se břehu v lodičce a větrem hnala se proudy po řece ke kostelíčku
křesejnskému. Vlasy jí divě vlály nočním větérkem a divěji ještě zněla píseň její: "Rybáři, rybáři "
Havel neotálel však, druhou lodici odvázala pustil se za Voršilkou. Ta mu již přijížděla naproti a zase pěla onu
píseň Hany z Podunají.
„Voršilko," zavolal na ni hoch.
„Jdu již, jdu, pane," odpovídala. "Jen rychle, ty králi vod, líbí se mi to tam dole. pojď si pro nevěstu  volá tě
již  i pro její dítě."
„Neznáš mne, Voršilko?"
„Znám tě, pane, znám, jsi králem na Oharce a přišels si pro dceru rybákovu." „Neboj se mne, což neznáš
Havla, jenž chodíval s tebou do školy a na lukách pásával? Nepamatuješ se, jakým písním jsi mne učívala?
Dosud je umím!"
„Pamatuji, jak jsi mi o těch černých očích pěl." a mocněji zapřela pravicí veslo do proudův a levicí dítě
přitiskla na prsa.
Rybáři, rybáři, na tichému Dunaji"

Další slova zanikla pod vodou.
Však i druhá lodice byla prázdna.
Prudkým skokem vrhl se Havel do řeky. Bylť výborný plavec, ale marně hledal Voršilku. Hluboko do
křišťálových paláců zanesl si vodník nevěstu svou s dítětem. „Spasiž ji, Bože!" zavzdychl hoch, když vylezl
na břeh. Voda se z něho jen řinula. Když vešel do rybárny ležel již starý Rokos na posteli ve svátečním
obleku, a pozdní hosté kolem lůžka modlili se za něho.
"Kýholi ďasa, Havle, snad jsi se dnes nevykoupal jako dělají Rusové o třech králích?" otázal se příchozího
starý Kříž.
„Ba že vykoupal, otče, ale Voršilku jsem nezachránil; nepřežila dlouho Rokosa." „Pán Bůh s námi!"
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ybárna od těch dob zpustla. Za živý svět by tam byl nikdo nepřenocoval; říkali, že
dcera rybářova se do ní za noci vracívá. Ale jakýs, dráteník, jenž se tam po čase
usadil, mnoho si z těch lidských povídaček nedělal. Byl to Ondřej lidé ho již ani
neznali. Kdo by jej byl také poznal. Co byl naposled v kostelíku křesejnském, stal
se z něho stařeček. Voršilku našel teprve na hřbitově. Ptal se jednou, když zašel do
zdejší krajiny, čí je tam u zvonice ten nový hrob, i pověděli mu, že Rokosův a jeho
dcery s dítětem. Šel, klekl si na něm, pomodlil se a slzy z jeho očí pokropily
uvadlou, sežloutlou trávu; ale nerozzelenaly ji.

Vždyť do toho koutečka ani Boží slunéčko nezasvítilo, nikdo si nevšímal osamotnělého rovu pod zvonicí
křesejnskou. Rybák neměl přátel, a ti, kteří o něm alespoň dobře smýšleli, brzy na něho zapomněli. Chudičké
bylo lůžko jeho, nejchudší ze všech.
A když se pomodlil Ondřej za Voršilku a za Rokosa, zeptal se hrobníka na jejich smrť.
„Se starým jsem chodil do školy, míval jsem ho rád, ač zlí jazykové mnoho nekalého o něm povídali a více
ještě o nešťastné dceři jeho. A také jsem si došel do rybárny pro něho. Já a jeden soused se synem šli jsme za
vozem, jenž odvážel rybáka a jeho rod do mé dědiny!" dokončil hrobař zprávu o Rokosovi křesejnském a
podívav se na Ondřeje, ostře pohleděl mu do očí a do tváře; ale neříkal mu nic a neptal se ho po ničem.
Se zvlhlým zrakem opustil dráteník hřbitov a ze hřbitova zaměřil přímo k rybárně.
„Daleko šel sis pro neštěstí; ale člověk neví, co jej čeká, a kdyby věděl, neubrání se tomu," pravil hrobník za
ním.
Neveselo bylo v rybárně. Dvéře otevřeny do kořán; okny fičel do světnice vítr, u stropu mezi trámy nadělaly
si vlaštovice hnízda a na střeše usadil se čáp.
V komůrce Voršilčině dosud to vypadalo jako tehdáž, když ji opustila. Ani sem od těch dob noha lidská
nevkročila, až dnes poprvé. Na vystlané posteli červenaly se čisťounké peřiny, jako by teprve nedávno byly
vyprány. Věnu nevěstinu se to zde podobalo. U hlav visel na stěně obrázek  Voršilčina patronka. Ondřej jí jej
přinesl ze svých hor. Na posteli ležela košile z nejčistšího konopí, červenými a modrými nitkami vyšívaná, a
vedle šátek kapesní, taktéž vyzdobený červenomodrým vyšíváním.
„Přece mi tedy něco po ní zůstalo, nikdo se k tomu nehlásí.  Usadíš se zde, Ondřeji," umínil si dráteník, a již
nebyla prázdna rybárna za Křesejnem.

„I s dítětem?"
Havel jen hlavou zakýval a obrátil se od krbu s obličejem do stínu, aby mu neviděli do očí.
„Měls štěstí, hochu, že tě s sebou nepotopila. Nebyla to již Voršilka, ale její duch,"  vykládal starý Dvořák. 
„Vodní víla stala se z ní, na mrtvého otce se přišla podívat a dítě přinesla s sebou. Proto projížděla se před
dvanáctou po Oharce. Byla to píseň pohřební, již otci svému zpívala, a vy jste slyšeli něco o rybářích na
Dunaji. To vám udělala. Vidíte, vidíte! Bezpochyby měls, Havle, s sebou nějakou svěcenou věc a proto k tobě
moci neměla."
Havel nechal Dvořáka vyprávěti a osušoval si šaty při krbu.
Za nedlouho nebylo ani živé duše v rybárně. I oheň vyhasl. Nikdo více nepřiložil na doutnající uhlíky louč.
Ráno, když šli lidé z jitřní, viděli splývati pod rybárnou na Oharce ženu s dítětem. Pevně je přitiskla na srdce,
aby jí je ani po smrti neurvali; vynesli ji, uložili do rybárny na postel vedle rybáka a dítě dali do prostřed.
Druhý den o „koledu" přijel k rybárně vůz, z něhož sňali dvě rakve natřené černou barvou. Do jedné položili
Rokosa, do druhé Voršilku s dítětem . . . Jen tři muži šli za vozem: Křížův Havel, starý a hrobník. Časně z
rána, ještě než zvonili, odbyl si pan farář funus, vykropil hrob, do něhož otce s dcerou i vnučkou položili, u
samé hřbitovní zdi pod zvonicí v koutečku. A po mši svaté pomodlil se velebný pán za nebožtíky zadarmo.
Byli chudí.  A mnozí ještě na pana faráře žehrali, že prý rybák s dcerou nepatřili na hřbitov.
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Lidé se jí však přece děsili; říkali, že vidí vždy za noci na lodičce Voršilku s děťátkem a že zase pěje onu píseň
o rybářích, jako tehdáž o štědrý večer před půlnoční.
Mnohá léta zde Ondřej žil, skorem půl století, ale neviděl ani neslyšel ničeho. A kdyby byl viděl a slyšel,
nebyl by se Voršilky bál; kdo ví, zdali by se byl nepustil vlnami k ní, aby ho unesla do těch svých skrýší
hluboko pod vodu?
Bláhovci, myslili, že to zpívá Voršilka! On sám pěl pěvánky své domoviny, nejraději o podťaté bříze:
„Zoťali brezu,
Už ju vezú,
Už chlapci na ňu
Něpolezú.  
Už se ta breza
Nezelená,
Už je i tade
Odvezena.
Plakali chlapci
I děvčata.
Že je ta breza
Ta zoťata . . .
Po letech opět kopal hrobař v koutečku u zvonice hrob  dráteníkovi z křesejnské rybárny. Přivezli jej na
košinovém voze, na rakvi seděli hrobník s oráčem. Kněz vykropil odpoledne hrob a pomodlil se za zemřelého
"otčenáš a zdrávas". Jediný hrobník, syn onoho, jenž zahrabal Rokosa, také již zletilý, začal: „chléb náš
vezdejší" a „Svatá Maria".
Pan farář svlékl v sakristii obřadní roucho; nešel však rovnou cestou do fary, nýbrž zastavil se u hrobníka.
„Tedy že mrtev?"
"Ano, velebný pane," odpovídal hrobař pozdvihnuv se od práce.  „Leží v rybárně. Vyjel prý si včera k večeru
na lov a zabloudil až na naši stráň. Z dubin zahoukala sova, kůň se vzepjal a bleskem byl dole před rybárnou.
Zpřerážel si nohy a pán zlomil vaz. Myslivci odnesli jej zatím do chatrče a nalezli tam také umrlce již
tlejícího. Byl to ten, jejž jsme právě pochovali. Byl asi již dlouho mrtev. Však jste také ráčil znát dráteníka
Ondřeje z křesejnské rybárny a také ráčíte věděti, proč zpustla rybárna a jak že se v ní usadil !"
„Také, také, Stehlíku  samé nedobré zprávy." „Oběma dejž Bůh lehké odpočinutí."
„A nebeské království," doplnil přání hrobníkovo velebný pán a šel do fary. Čekal již na něho posel ze zámku.
„Ondřej již je tam,"  mručel Stehlík nahazuje plné lopáče hlíny na rakev dráteníkovu  „ale ten zhoubce štěstí
jeho sotva. Můj Bože! Oba byli v jedné světnici, tak tiše vedle sebe. Já vím, že si to před léty pán nepomyslil,
když vkradl se k rybářovům a tu holku zhanobil. Ubohá! Proč ji to nebe také trestalo? Nepřál bych si ji v noci
viděti na řece s dítětem. Nebojím se, jsem mezi umrlci jako doma; ale věru nepřál bych si toho."
„Stehlíku, máte přijíti do zámku a otevřít hrobku, ještě dnes, aby vyvětrala," oznamoval mu panský mušketýr.
„Hned, jak budu hotov zde," odsekl nevrle hrobník.
„Nezapomenout.  Tu holotu žebráckou jste mohl hoditi do řeky, nač se s tím trmáceti."
„Člověk jako člověk!"  zahorlil Stehlík. „Však tebe také nevynesli ještě ze zámku. Kdo ví, kde tě zakopají.
To sotva že k pánům přičuchne, zapomíná, že sám je také z chudého pytle.   Zatra . . . odpusť mně pán Bůh
hříchy! Ještě člověka pokouší."
Mušketýr zaskřípal zuby a odtáhl.
Když zaházel Stehlík jámu a narovnal rov, zasadil v kyprou půdu tři keře kosatce; jeden do hlav, jeden do
prostřed a jeden do nohou. Na Rokosově hrobu se také tři keře zelenaly; ale Leninčin rostl k nepoznání.
Rybárna za Křesejnem vymizela. Vichřice a vody se o ni postaraly, aby nezůstalo po ní ani pohádky.
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mutně hlaholily pátecké zvony, daleko oudolím rozlehly se tesklivé zvuky jejich až
k vrchům, jež vroubí z pozdálí levý Oharčin břeh, zaletěly, odrazily se o ně a potom
dál a dále letěly větrem okolo strmých, čedičových skal a ještě dále zanikaly.
Pátkem nesli na hřbitov utopence. Nebáli se Pátečtí, že až za letních dnů budou
zvoniti na mračna, nerozeženou jich, když zvoní hrana utopenci. Vystrojili mu
slavný pohřeb, že ani starci nepamatovali hlučnějšího. Celá ves i z okolních dědin
přišli na pohřeb. Veliký dav lidu doprovázel ubožáka.
Dvanáct družiček neslo žlutou, ověnčenou rakev.

Na víku houpal se chochol mysliveckého klobouku a podél leskla se poboční zbraň. Chvílemi zahráli
hudebníci smuteční pochod, a leckteré dívce, jež nesly Vojtíška, zavlhlo oko; chudák nepomyslil, když si s ní
zadupal na pouti o sousedskou, že v téhodnu ho ponesou do studeného hrobu.
Byly také ty družičky nejhezčí dívky z celého okolí. Nadarmo nezpívali o nich hoši:
„Ty pátecký kostelíčku
Stojíš na pěkném vršíčku!
Vycházejí panny z tebe
Jako andělové z nebe. "
„Vojtíšek přišel si domů pro smrt. Takových svátků se ani nenadál. Pevně ho Sevřela Voršila v náruč. Kolem
boků měl zamodralé pruhy a na šíji prsty, hluboko zaryté do masa," vyprávěla kmotra Vobořilka sousedce.
„Bylť přece voják a zajisté ne ponejprv ve vodě. Ale té nikdo ještě neodolal. Opět, zdá se mi, vrátila se v náš
kraj. Pomoz pán Bůh a matička Kristova! Není to poslední," bědovala Nebeská.
„Je tu opět její čas,"  tvrdila Vobořilka. „Co si jen ta stará počne, viděla jste ji? Vlasy s hlavy si trhala, jako
zběsilá běhala u řeky, proklínala Voršilku až hrozno poslouchat:  Ale ta za to nemůže, sama by již měla ráda
pokoje."
„Modliti se mají za ni spíše a ne ubohé zlořečiti!" litovala Voršilku pátecká rybářka.
A okolím rozneslo se větrem, že se zase objevila na Oharce rybářova Voršila, opět že láká jinochy do proudův,
rdousí je a vyhazuje pak na povrch vln. Vojtíška prý také přivinula ke hrudi tak pevně, že se jí nevymkl.
Poslední hrudy zaduněly nad rakví Vojtěchovou, a když hrobník urovnal rov ještě do hřebene a sebral si
osudné své nářadí, zůstala stará Madlenka na hrobě jedináčka, této chlouby starých svých let, samotinká.
Když zakopával Bezchvál Vojtíška, jako bez ducha zde seděla, neplakala; dávno jí vyschly již slzy, a teprve
když odešel, vypukla v děsné bědování. Vždyť ztratila miláčka, urvala jí ho ta kletá Voršila; dávno asi
nekochala již v objetí takového ženicha. Bylť všecek nebožtík táta, také tak vyrostlý, štíhlý jako topol a hezký
jako panenka, 
„Vidíte tamhle Madlenu?" zavolal Vašík Kokšův na starého, jenž uklízel před rybárnou talíře a čistil lžíce po
hostech, již se byli u něho zastavili na rybách vařených a smažených.
Pátecký rybák se pozdvihl, a na Oharčině břehu kmitala se stará žena, vlasy si rvala a divoce lomila rukama.
Opět proklínala ubohou Voršilku, až Bůh bránil. „Domů pojď, chlapče," křikl Kokeš na Vašíka. Hošík
poslechl, a rybák raději zavřel dvéře i u síně, aby toho neslyšel.

Ale Voršilka, nevěsta vodníkova, leckdys vypluje prý za jasných nocí na řeku s dítětem a zazpívá:
"Rybáři, rybáři, na tichém Dunaji.
Či jste neviděli můj vínek zelený?"
Na věčné časy prý ho musí hledati jako Hana, o níž po té bouřlivé noci jí vypravoval Ondřej, dráteník  a
lákati chlapce, aby jí ho hledali, a rdousiti, když ho nenaleznou.
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aždý den vyháněl Ondřej, pasáček
vepřů v Klapém, obecní stádečko
na pastvu, aby se vepři dosyta
najedli, v blátě se vyváleli a dle
libosti si zaryli. Práce to nebyla
namáhavá, Ondřej měl vepře
naučené a nemusil se tedy o ně
moc starati.

Nebylo tomu jinak i toto ráno. Vepříci s hlasitým
kvičením vítali svého pasáčka a naučenou stezkou
vyšlapovali vzorně, sem tam se zastavíce, by
nazdvihli drn, zda pod ním není nějaká ta lahůdka,
sem tam se ohlížeje, zda jejich ochránce je v
dostatečném sledu za nimi.
Ondřej se usadil nedaleko zřícených zdí, v místě kde
se říkalo Podhradín a o kterém mu jeho stařeček
povídal, že tam kdysi stálo městečko, které společně
s hradem, jehož zřícenina se tyčí na kopci, tvořilo
jeden celek a kterému až Husité vedení Prokopem
Holým, Velikým zvaným, přetnuli čáru nedlouhého
trvání jeho a až na 25 obránců všechny pobili a
městečko vypálili a rozbořili. Spousta let utekla a v
rozvalinách hradeb již byl založen sad a jen velmi
málo svědčilo o zaniklé jeho slávě.
Ondřej se v těchto místech rád nechával unášet na
oblacích svého snění a zapomínaje na svoji chudobu,
stával se na chvíli udatným bojovníkem, rytířem či
měšťanem a pomáhal bránit městečko proti
nepřátelům.
Den se pomalu chýlil k večeru a Ondřej již sháněl
vepříky, kteří se již sami připravovali na cestu k
domovu. Ještě přehlédnouti, zda jsou všichni v
pořádku...

„Podivná sudba vládne srdcem lidu. Viníky pokojně nechává v hrobě spát, oběti jejich však ještě po staletích
hledí vyburcovati z věčné dřímoty. Nelituje jich, ale spíše je šlehává jazykem dvojostrým.  Je to proto, že na
šatě boháčově dobré činy  řídké  rozlévají svou zář a zlé že ukrývá podšívka. Na té chudině však zdaleka
viděti i nejmenší skvrnu, jako na bělounkém plátně nejnepatrnější bod!" říkával Rokos, když byl ještě živ,
jako by byl předvídal, že totéž zakusí vlastní jeho krev  nešťastná Voršilka, pro niž ještě za to, že pán ze
zámku jí život rozdrtil, přišel si vodník, neštítě se nevěsty s dítětem, a v bezedné hlubiny, do křišťálových
paláců svých ji zanesl jako Marinu.
A mělli pravdu ten starý rybák křesejnský?

(Pověst z Klapého) Ondřej strnul, ten největší pašík chyběl. Co teď?
Chlapec se bezradně rozeběhl, volaje vepříka. Jestli
se mu něco stalo, rychtář mu pěkně vyčiní.
Začalo se stmívat.
Ondřej již vše viděl černě, v tom pojednou uslyšel
zachrochtnutí a po chvíli znovu. Zvuky přicházely
zpoza zdi. Pasáček ji rychle přelezl. Tam v rohu, kde
byla na zdi ještě vidět malba jakési postavy, o které
stařeček tvrdil, že je to sám svatý Mikuláš, stál
vepřík a nevšímaje si okolí statně ryl rypákem v
zemi. Ondřej si oddechl. Zavolal na vepříka, který se
však nedal vyrušit od své činnosti. Ondřej došel až k
němu a ihned si všiml nezvyklé věci, kterou čuník
obrýval. Odstrčil jej a jal se sám ze země vyhrabávati
onu věc. Když do ní náhodou klepl kamenem
zazvonila... zvon, v zemi ležel zvon, který Ondřej
slýchával zvonit ve svých snech o městečku.
Rychle odehnal vepříka ke stádečku, které bylo již
celé netrpělivé a po chvíli již celý udýchaný stál na
návsi u rychtáře a vše mu vyprávěl. Ten vzal lucerny
a několik vesničanů s nářadím a po nějakém čase se
zvon objevil v celé své kráse, neporušený před jejich
zraky.
Zázrak.
Druhý den byl zvon již očištěný a celá vesnice jej
chodila obdivovat. I pan farář se na něj přišel
podívat. Zvon zavěsili na zvonici, by dále sloužil ku
prospěchu celé obci...
Od těch dob mají v Klapém na kostele zvon, který
jim svině "darovala". Zvon na kterém je napsáno
"Hle já zvon nikdy nepronáším věci marné."
(Zvon byl ulit Janem Kantaristou v roce 1408).
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roroctví slepého mládence, které
údajně opsal roku 1491 Josef
Kochan z Rožmitálu od Jana
Melichara, se přes pány Krištofa
Orla (1530), Michala Krejbocka
(1576), píseckého Ondřeje
Hrubého (1631) dostalo do
tiskárny Josefa Herekra, kde
poprvé vyšlo tiskem
(pravděpodobně v roce 1647).

O třicet let později byl spisek zakázán, pálen, a také
přepisován a opisován, upravován a  samozřejmě
doplňován. Poslední, řekněme kanonickou verzí, je
přepis Anežky Rozsypalové z Obecnice, učiněný v
roce 1844. Z něho pak vycházela další vydání, s
největší pravděpodobností i příslušná kapitola
Jiráskových Starých pověstí českých, která je
zkrácena o několik odstavců; především seznam
panovníků, o nichž slepý mládenec vykládá, končí u
Jiráska Rudolfem II.
Podstatněji prořezanější jsou proroctví Sibyllina,
která Jirásek shrnuje do dvou kapitol. Ty jsou v
originále tři a vyprávěla je Michalda, královna ze
Sáby (neboť v tomto případě je ona naší Sibyllou)
králi Šalamounovi. To se stalo v roce 578 před
Kristem, v roce 393 proroctví přeložil do angličtiny
ctihodný Beda, Jan Letter pak léta Páně 1053 do
češtiny, v roce 1113 přepsal ... a tak dále.

(Ta bída tři leta potrvá, načež na několik let
bude v Čechách dobře a potom bude země česká
u velikém nebezpečí se strany nepřátel, kteří se
položí okolo vrchu, jenž Blaník slove; a v tom
vrchu Bůh skryl svou předivnou mocí vojsko
silné a statečné. A když pak dojde ke hroznému
krveprolití jež potrvá několik dní a krev poteče
potokem, tu lid selský se shromáždí a nemaje
jiných zbraní, všelikými nástroji opatří a na
nepřítele oboří. A tu jim přijdou ti vyvolení ze
skály na pomoc a všechno vojsko nepřátelské
vyženou ze země, co jichž ještě po zabití
druhých zůstalo  a potom si země česká na
některou dobu oddechne ...
Proroctví slepého mládence )

Skutečným autor nebo alespoň upravovatel finální
verze pravděpodobně pocházel z Jižních Čech, z
Táborska nebo Soběslavska, protože ze čtyř měst,
která mohou uniknout božímu hněvu, tři pochází z
těchto oblastí: Tábor, Ústí a Soběslav. Čtvrtým je
kupodivu Mělník.
K našemu dnešnímu vyprávění patří třetí knihy
proroctví, věnovaný zemi nejproslulejší,
nejvýbornější a na chléb nejúrodnější, takže jí rovné
daleko nebude. Z dvanáctera varování se ovšem
nikdo nepoučí, v zemi vypukne chaos, rozbroje a
malá apokalypsa, kterou završí útok čtyř armád ze
čtyř světových stran. Než armády dorazí k hoře
Blaníku, stihnou vyvraždit tři čtvrti obyvatelstva,
tedy hříšníků, neboť spravedlivou čtvrtinu Bůh
ukryje v mlze.
U Blaníku se povede dvanáctidenní bitva, která
naplní tamní vyschlý rybník krví, načež třináctého
dne vyrazí blanické Boží vojsko a požene nepřítele
až ke Kolínu nad Rýnem. Tam se ztratí, přeživší
nepřátele ovšem pobijí Španělé. Kde se tam vzali, o
tom už proroctví nevypráví, možná by se dala
odpověď nalézt v legendách španělských.
Blaničtí neuchrání Prahu, kterou ustupující vojska
vyplení a poboří, to není chyba velení, ale záměr
Boží.
Jak je obecně známo, vede blanické vojsko osoba
nesporné morální pověsti, Svatý Václav. Je k diskusi,
jestli by jeho místo nezastal skutečný tvůrce české
státnosti, jeho bratr Boleslav, ale symbol je symbol a
a za symbolem se uhání lépe.
Co má Blaník společného s Házmburkem?
Podívejme se po celé zemi. Blaník totiž není jedinou
posádkou. Armáda, která má tuto zemi zachránit, je
dislokována na více než dvaceti dalších místech.
Například v Hadí hoře u Blatné či v hoře Boubín na
Šumavě. Nebo v kopci Svidník u Černovic, odkud
prý vyjedou vojáci po stříbrných schodech. Další
jihozápadní jednotka se skrývá v Královském kameni
u Kašperských hor.
To v Křemži u Českého Krumlova ve vrchu Kluk se
skrývá strážný duch tohoto kraje. Vypadá jako kluk,
ale u nadpřirozených bytostí nelze hledět na podobu.
I on se probudí až bude nejhůře a půjde pomoci.
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tajných chodbách na Šebíně,
které v dávných dobách prý až na
Hazmburk vedly, si lid vyprávěl
mnoho podivných věcí. O
rozsáhlých sklepeních plných
zbraní, drahých kovů a starého
vína, sloužících za útočiště a
skrýše domácím pánům, když
byli ohrožováni nepřítelem.
Záhada

Záhada temných sklepů a chodeb byla tím tajemnější,
když nikomu v nové době se do nich nepodařilo
vniknout. Fantazie lidu způsobila, že skutečně jeden
osadník z Levous, po vnuknutí ve snu, šel kopat na
Šebín, byl připraven tajemství odhalit. Kopal a kopal,
ale druhý den, když v práci chtěl pokračovat, viděl,
že vše co včera vykopal je zasypáno. Jako v
pohádkách, opakovalo se to třikrát a po každém
nezdaru byl ve snu k práci povzbuzován.
Cosi mu říkalo: „Kopej, kopej, najdeš poklad“!

Aspoň se to v okolí vypráví. Nezletilý ochránce se
prý zjevil rytíři Smilovi z Křemže.
U Domažlic v Chodově spí s určitostí vojsko jízdní,
svědčí o tom hnojůvka z podzemních stájí, která v
podobě žlutého potůčku z Chodova vytéká.
V Čisté u Svitav, kde k nějaké bitvě kdysi došlo, spí
vojáci, o nichž legenda přímo hovoří jako o
odloučeném útvaru blanickém  až bude zemi
nejhůře, vyjedou svatováclavští rytíři a vyrazí ku
Praze. Tam se spojí s blanickými. Čistečtí rytíři
jsou mimochodem bezhlaví. Další svatováclavská
jednotka spí v Kunětické hoře u Pardubic. Jednou
ročně místní útvar pořádá Den otevřených dveří,
kdy je možno si síně a stáje v hoře prohlédnout.
Nedaleko odtud, u Hradce Králové nad Libčany je
kopec Pašát, o tom, co se vypráví o jeho nitru není
třeba hovořit. Na Štědrý večer o půlnoci mívají
vycházky rytíři nebeského vojska dislokovaného v
Drábském lese u Vysokého Mýta. Tančící přízraky
ovšem po několika minutách mizí zpět v
podzemních kasárnách.
Severní hranice je zabezpečena vojskem
vyspávajícím pod Házmburkem u Litoměřic,a také
v Ralsku u Mimoně.
Moravu chrání divize ve vrchu Hostýně. Pochází
prý z tatarských válek nebo ji udržuje Matka boží
hostýnská. Jízdní jednotka vyspává i v Babí Hoře u
Čejkovic. Polskou hranici hlídá jednotka ve vrchu
Čantoryje, kdysi pověstného pohanskými modlami.
Další skupinou je vojsko u Opavy, zakleté ve vrchu
Hanuši nad řekou Moravicí.
Tento výčet není zdaleka úplný.

Proč se jen Blaník stal nejznámějším?
O blanickém vojsku hovoří mnoho pověstí, nejen
výše uvedená proroctví. A se svatováclavskou (Svatý
Václav se stal velitelem až v osmnáctém století,
přičemž pověst sama je mnohem starší) armádou se
nepojí jen vyprávění o jejím zásahu. Existuje celá
řada drobných historek, které legendu doplňují; o
kováři, který jim koval koně, o návštěvách 
samozřejmě celoročních  uvnitř hory, o občasných
výjezdech, při nichž si jezdci i koně protahují ztuhlé
svaly.
Na sklonku středověku byla pověst Blaníku tak silná,
že k němu byly podnikány pouti, celou zemí se šířily
zkazky o tamních zázracích. Ve svých kázáních proti
Blaníku brojil i Jan Hus.
Jedna z původních legend vypráví o knížeti
Stojmírovi, který pod Blaníkem se svými muži padl
při jedné z kmenových válek. Mrtvá těla na bojišti
nikdo nenašel, pročež bylo jasné, že byla ukryta v
hoře. Tato pověst rostla a stala se nejspíš vzorem pro
některé z již zmiňovaných vyprávění o jiných
místech. Velkou roli hraje i Blaník sám, pro svou
letitou pověst místa magického. A to ještě z dob
nejen předkřesťanských, ale i předslovanských.
Pověst o vojsku ukrytém pod Házmburkem se
dochovala pouze v jednovětném provedení, ale to
neznamená, že by ztrácela na půvabu. Ba naopak.....

(Pověst ze Šebína)
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dyž hrad Šebín byl opuštěn a v
troskách, býval prý sídlištěm
divých žen, které děsily celé
široké okolí. Zdržovaly se tam se
svými muži a zasedaly u
petrovského stolu. Děti rodily
znetvořené, pravé obludy s
velkou hlavou.

Třikráte poslechl, ale marně kopal. Konečně se
umoudřil a nechal zbytečné práce. Dosud je ve věži
vidět hluboká jáma, kde se chudák lopotil.
Proto bájné poklady dřímou dále ve sklepení Šebína.

(Pověst ze Šebína)

Proto divé ženy vycházely od svých mužů
proměněné za cikánky, chodily po okolních vesnicích
a kde mohly, křesťanské matce zdravé děcko vzaly a
své ošklivé podstrčily.
Jednu dobu jich bylo na Šebíně zvláště hodně. Tak se
prý tenkrát za starodávna sedláci z Levous vypravili,
na Šebíně je překvapili, mnohé pochytali a domů
odvedli. Dlouho se potom divé ženy v Levousích
zdržovaly.
Před 250 lety, našel levouský soused Stach na Šebíně
pohozené děťátko, děvčátko v plenkách. Mělo
nepřirozeně velikou hlavu. Vzal je domů, dal v
Křesíně pokřtít na jméno Dorota a vychovával je.
Bídně ovšem a hodně je trestal. Když dítě vyrostlo a
stalo se pasačkou v Libochovicích u pana Raima,
ještě neumělo mluvit a bylo hloupé. Blábolilo jen
zvláštní nesouvislá slova a podivné zvuky. Nic jinak
se prý tenkrát neříkalo, než že je to dítě divé ženy,
která se nemohla nijak dítěte zbavit a proto je u
Stacha zanechala.
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