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l.

Žrrbomň Bňrn a stnrosmťtstnžZan.

Bhlo Ua jaťe po čtwrtš hodinč odpoleřme, a

rp Nemirowě whchúžely prúwě ditkh ze ssliolšdSly pěkUč po don, chlapci Uapťcd, děwčút a
wzadU; a ačkoli Ncmirowssti žčxci cxmUa Uěkterš
Uedbalce š weseloll do sskoly choditUaš, poněwadž

sc tam š Uimi wclmi laskawě ťachúžclo: UicmšUě
wraccli sc domů jesstě š wcse cšssi, tčssice fc Uaswč milč rodičc i domúci a pa takš Ua to, co
sc jim od občda Uechalo a w troUbš schowalo.
PUU Učitel prowúzel žúky, až farU obessli, a
pťikúšaw, abh sc ccstoU mrawUě chowali, wefpolck
se Uesskúdlili, každčbo po kťesčaUskUpošdrawili, a
doma rodičúm od Uěho pozdraweni wyťidili:
postúl jesstě chwilkU pod faroU Ua kopcčkU, aby
se pťefwědčil, jak mali swěřencowš jcho roškažU
ssetťiti bUdoU.

,DokUd pmm Učitele Ua kopečkUbylo widšti,
chowali se žúčkowč dobťc; ale jak tam odtUd
šnljžel, hUcd jiUúče bt)ti počalo. Nčjaký powye
rostlejfsi hossik w jasUč!mťižkowané bUUdě w prUe
howcmých ssirokýchspodkúch a š kUlatým slamčným
kloboUčkcm Ua hlawč, chž timto krojcm od swých
drlchů UúpadUč se lissil a jako půlpúll wyhližel,
prwni z ťadU wybočil a poťúďek porUssil. Za e
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jcho prikladem UčiUilo taktčž o UčcomeUssi dčwčútko
w dlonhých kartoUUowých ssatech š kadrlemi (ka
dcřcmi) U w slamčUčm opeUtlcUčm ssirakU bn a

Uastojte! ticha řada žakU proměnila se oka mžik
UUtim w powka lcl chmUač

Popcmfstilý šossik a jebo fcstřičkabyli prawi
Ueposcdowš a sskůdliwci; a jako periho podUětU
k UeřúUi mezi žúkowstwem žawdali tak i dúlc
Uc orú ck a lomoz rozUčcowali Hossik sražcl

chachm čcpicc š blaw a stawčl jim UohU
dčwčata potahowal za ssatkh a sstonchal; a kdo
se mu Ucchtěl dati štim bcz okolkUpopcrdal
fe do kťižkU Sestriťka mU pomcchala posUňkh
a křikem a wýb kam žúků že Ua Učwe sskole
žalowati bUdoU o a se jeU smúli Když Uapo

koUsseli dosyta wsscchpťi celčm honč obrali sobč
ša terčs swých UezbedUosti šwlússtč dwč ubobččcka a tof sice bUclatčho chlapečka w kožeUkúch
a w sserkowčm ssosakU a pak malč bežoUUkč
děwčatko ktcrčž kromč čcrmcUčho ssatkU Ua blawč
a kromč bilč platčUš žústčrk celš UamodraloU
sserkoU odčUo bylo PostrkUjlce jima posmiwali
se jich oblckU, pitworjli sc po Uich jak Ucohra

baUč wyhližeji a k tomn jim spilali UčjakoU
preždiwkoU ktcra dosti čiprUú býti tUUsila proto
žc ji ostatni žakowc prowúšeli smichcm Uboži

tryšUěUcowč dloUho trpčli mlčky , až koUečUč
ússtč pro tU přcždiwkU oba Uajchon do plNúčeťc dali a od spolcčUčbobonU sc odtrhli

zastal sejich Uikdo toliko chmeUssi a dle zewUčjsNskU
chUU Učjssi holčička WerUUkU, dcera obccUčho
pastU y, zaplakala š njma
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7ToUž doboU, co sc takto Ua ccstč ze sskolh
dčxlo, zamčstUúwala sc hospothč w pútčm statkU
od kostela, jcjž od Uepaměti Cermúkowč drželi,
přistťihowúmm plútna Ua kossilč. Majic celoU
duobťcUUdčlanU půlkopU domúciho pťúdla i bilcni

rošložcnoU Ua stole, hledčla si prúcc bcdliwč;ja Ule UU hodiUúch wc fwčtUici odbila čjtwrtú,

počala býti jaksi wrtkawú a pťcš tU chwili wy:
hližela okncm, jakoby na Uččl přichod toUžebUč
čckala. Byla to žeUa jcsstč mladú a statečnú,
čistě Uwssak prostč toliťo sserkoU a kaUafasem
oděUú. Prostrmmú swčtUice, jako obyčejně, wye
hližela takč žde co wčrm) odlcsk hofpodyně, whc
žUačUjic fc 7č!istotoU, spoťúdcmosti U staročcskol:
proftotoU. Eistč zamcteltú podlccha, dobťe osmýe
čeUý fossnowý strop, stůl a lawi.cc odchlmtč: a
lissty mezi ftčlmmi obileUš činilh jižbU dosti pčeiu
wětion; alc Uúťad„i, jakšž se tU Ualcšalo, Uec
pťekwa ilo Uikoho. Sirokú pecan Uad chlcbowkoU
a wcliš kmmm z hnčdých kachlů o don Ulčn
dcncich, pcxlanda Uade dwšťmi U ftropU, opodúl
wclikú policc šc stolUim cl kUchyňským Uúdobim,
dloUhč: rcchUo pťeš ccloU ssiťkU fwětnice š wyo
wčschými peťanmi, dwč postclc plcxchtaxlliž otiu
skUUtčho plčxtlm poťrytč: cc dUbo:Uú trUhla Ua
Uožťúch: tUť bhly hlawni a UúpadUš čústky doe
múciho núbytkn. Mimo to cwakaly UU sloUpč
podlc rcxhna hodiny, Ua fUtře U dwčťi lcskla se
cinowú .kropeUička, a stěny z oboU stran stolU,
w prawčm koUtč ťarůčcli postawenčho, owčsscm
byly ohražlj Swathch, UU skle w pestrých bcxrmúúšx
Uepřiliš Ulistrowskymalowalchmi. Za ftolcm w koUtě.
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zwcdala sc až po obrazy úškčxwyklúdmm almúrka,
Ucboli tač šwcmú koUtUice, na kličck šamkUUtú;

Ua koUtUici stčxlh Boěi mUkh wc dťcwě ťe anč,a z každč straUy pod č položcUa byla tlUsiú Uiha
x do wepťowin swúzaUú: totiž swato:mčxcslawskú

biblc a ťaUcioUúl „Slawiček rajský“ Uadcpscmý.
Za krajUim obrazcm z lewč straUy čoUhala šn:
strčcUú metla, a to by„lo bez múla wsfccko, což
sc w prostraUUč! jišbč Ccrmúkowa statkU okU Ua:
skhtUwalo. Co jfme sc po tš milč jizbč ohližcli,
hospodyUč opčt Uěkolikrúte okUem whkonla, Už
koUcčně lúskhplllým úsměwem wh radila, že sc
Uěčiho toUžebUč očekúwUUčho při odU dočkala.
W skUtkU za Uěkolik okamženi otewťely se dwčřc,
a ř)o swčtnice wstoUpUl bUclatý chlapeček w ko2
žcllkúch, w sserkowčm ssosúkU, š tasskoU Ua zúdcch:
a za Uim hconUkč děwčútko w čcrweUčm ssútkU,
bilš žústčrcošua w sfcltcch Umnodralš sserky š mo:
ssiUkoU pod paždi. HUeŽ Ua prabž: ďali pozdrau
chi: „PochwúleU bUď Pčm Ježiš KristUš,“ a
ssli Ummince polibit rUkU. Žc sc odc dwčři jaksi
wúhawě brali, a whkoUmUsseson žúkowskoUpolr
wiUUost, po schowúnce od oběda, jak obhčchě,
ť)ncdžrowna sc Ueptali: wzbudijo požoonst matky,.
ktcrúž, popatťiwssi dčte:m do oči, stopy UcdúwUčho
pťúče bez těžkosti th wypútrala.

„Deti, děti!“ pohrožila prstem poždwižeUýnr.
„Qč, žc wh jste we sskolc Uenměly, cmeb sc sspatUš
zachowaln, a pml Učitcl wúš musil trcstate?“ u
x „Wfsak Ue, nmminko!“ bújil chlapcček sebci
son scstťičkll.„Mh jsmc dobťe odřikali, žlčho jsme
takč nic UeUdšlali,a an Učitelbyl šnúma spokoch.“
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„Proč ste tcdy plsxkslly?“ túžala sc Umtka,
ť pťisnšmU pobledU fc nutic.

„Sejnohowic Ferdúček a Lenorka“ u spUe
stily obč dčti UnjednoU U slzy jim znowU who
skočily xu „UU ccstš že sskoly núš ssksldlili a fsem
redUč núm ťikali. Nčxm bylo lito, U tUk jsme
mUsili plakat.“

„N jnk wúm ti Šcjnohowic ťikoli?ee túšslla
se Umtka šnowU, U hlslš se li šnchwšl. l

„To my Uesmimc powč it,“ ždrschal se chlax3
pečrk ža sebe išo srstťičku. „Pan Učitcl šslkúžal,
sxbychom, co nepěkUčho slyssimc, po nikom ne:
opakowsxli.“

„Rodičům můžetc U mčxte wsfecko powědit,“
poUčowalU matko; „a stydite:li se, powčditi nahlsxš,
můžete mi posseptnti do Ucho.“

Msxtko sc Uaklonila, U ditky, UatschUjicc krčky,
jedUo po drrchšm swš tajemstwi Umtčrskšmll Uchu
fwěťily.

„Mně ťikali, že jsem „„sserkowúBúra““ u
posscptolo dčwčútko „N mnč, že jsem „„staro:
swčtský Jsm““ u doložil chlslpeček.

Msxtksxzrchoťelsljnko obeň: oko ji plonUlo, žila
UUčxelexmskočila, a bylo šjemno, že anitť nemúlo
jest poboUťcUo. be alc před dčtmi Utsljilnmdloby,
msltkh Uchodnš, UUtilU se k mirnosti, ťkoUc:

„To ncUi nic šlšbo; kdo o wúš Uěcosspatnšho
řici Uemůže, Uikdy wčxš nepotUpi.“

„.Wssslk ono předc Uěco zlšho býti mei,“
odm!oUwsxla dcerUsskU, „když se núm pro to
wsscchny dčti až nsx pastUchowic WerUUkU smčxly,
a núm tak lito bylo.“



„Jú fe k wůli tomU bUdU bút, do sskolh
chodit,“ pťipojil sc k sestťe bratťičck.

„Nic sc Ueboj !“ dodúmala chUtiUmtka flowem
jakoby hrozebUým. „Jú promlnwim š tatiUkem,

tatšU;k š anem Učitelem, a bUdete miti jistěpo oj.„
Na takowšm UjisstěUiďitky se spokojilh, Ulajicc

slowo rodičů ša swaté, poněwadž od Uich Uikdy
w Uičem sklamčmy nebyly; cx jsoUre Ua Uchsli
Utisseny, teprw teď po schowúUcr od občda shúUčti
fc počaly. Matka jim pťedložila kUtchčmek(kUlatý
pekčxč š jahelUikem, sswcstkami Uaďčxtým, a žúo
čkowc sobč wýborUč pochUtUUli.

Poděkowawsse ža oběd, ptali se po tatinkowi,
prawire, žcby kUěUUl rčxdi doskočili. Qtec Uebhl
prčxwěpťi domě; ale matka, že pro intťUi roš:
čileUi sama ďýti chtěla, nawrbla Uěco jiUčbo,
ťťoUc:

„Tatinek jcst Ua poli až th chžadě, k UěmU
Uemůžcte; alc jděte si Ua chmilkU do sadU u
Wojtěchth opraijc plot.“

„K Wojtšchowi takč rč:dh jdeme,“ zaplefaly
ditky. „QU ojesi tak odUý a k Uúm dobrý!“
K tčm slowUm žatlcs aly rnčkami, a jako dwč:
kůžlútka pryč še fwětUice skokem šmižcly. 7

Wojtčch, již Ua dwaUúctý rok čeledčUw Cer:
múkowě statkU, byl wšorem pilnčho, wěrnšho U
poctiwčho čclcdina. Za to powažowúrt jest w domě,
lUkoťnyk rodiUč Uúležel; U powdščen st bospo:
čxťowě přizni i dobrětUU bydlU, ťikúwal, že še

statkU Uepůjde, leč až ho Uěkdn za ohrčxdkn k
swatšmn Wúcslawu odncsoU. Zwlússtč prý teď,
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kdcž mU hospodúťowh děti, Jan a BarUsska, tak
ksrdci pťirostlh, Uessclbh,kdhby ho jcžkoon palici
thúUěli.

Jak swš milúčkh do fadU wběhnoUti Uhlidal,
Ucchal prúre, a sčUU děckem jsa Učiněn, š rožpřau

ženýma rUkama wstťir jim posšwichal.„Moje bolútka, moji dro ečkowě! i witúm
wúš ze sskolkh!“ a

Tak pozdrawowal dobromhslný Wojtěch swých
mazličků, a ditkh powěsily fe mU každě Ua
jcdml rUkU.

„.chxli pak jste Umělh we sskole řiťat.e?“
Ditkh potakalh.
„?l Uikdo lUúš Uessidile?“
Ditky se žarcxžilh, a poUěkUd žesmUtnělh.
Wojtěchcx pichlo k srdci. J Uedal dčtem

oddcchU a tak dlocchom do Uich mlUwil, až mU
swěřilh, jak sseredUč Serobowic Ferdúčck a Leu
Uorka Ua rcstě še sskolh jim spilali.

Wojtěch Uslhssew o „sserkowš Búře“ a o
„staroswčtském Janowi“ žcxtinal zUbh i pěstě; již
měl Uěco Ua jcxǧhkn,ale ssčastUěto spolkUUl. Teprwc
po chwili, kdhz trochU ochladUUl, počal takšo:

„Milš ditkh! bUdete:li chtit od těch Sejnou
howic miti pokoje: tož, ažbh wčxm zafc ňakoU
spilali, lUUsitc jim takš Uěco ťiri.“

„Q, Uch Uesmimc Uikoho sskúdlit a UikomU
ssquedě ťikat,“ odpircxl JUU swým iBarUssčiUým
jmčnem. „Pan Učitel to pťisnč zakazch.“

„Wssakro bhchjú wčnnporadil,“ anrhowal
Wojtčch, „UcUi Uic ssercdněho; ono to zni krúsnč
a wzúcněe“



„Jak bychom jim tcdy mčlh ťicie?“ otčxzaly

fc ditkš jaksi ncsmčlc.„ cnorcc ťcknčtc „milostslcčno!“ a Fcrdún
čkowi „mladý anc!“ a ktčm slowům pokaždš
sc Usmčjtc a hezky hlUboko se Ukloňte.“

c slowa Uic zlčho Ueznamcnala, počala se
dčtcm libit. Qpakomaly je Uejprwé jako pro
pamatowúni, až koUečUčUčkolikrútepo sobč„milost:
slcčUo!“ a „mladý panc!“ š pťikúžaným úsmčwem
a š pokloUoU dost čiperně proUeslh.

„Dobťe, wýborně tak!“ proUússčl Wojtčch
pochwalU šc smichcm a tleskúnim. „Nž wčxš
BUďoU trúpit, jen tak Učiňtc, a Uhlidúte, šc wúš
Uechaji Ua pokoji.“

11.

Yo wrťrťi.

Za poslednich čafů, zwlússtč od tč doby, co
poddcmost a robota zruschy byly, Umohš a Umohé
wěci wc spůsob doccla Uowý„,a lcpssi w Ncmi:
rowč Uúpadnč sc šměxliln. Ze sc každý pčmem
fwčho časU stal: wšdělúwalo, mrwilo a žasiwalo
fe olc patťičUoU doboU a š Uúlcžitým wyhlea
děmm; čchož Uejbližssim wýslcdkcm bylo, že se
o dobroU tťctiUU wicc Uež drcchdh roli skllšelo.

thUd takš wšow dobytka sc lemašal a hospo:dčxřstwi wůči ledč zkwčtalo. Poslčwadž pak Uad
to cenh obilné dofti whsoko ftúlp, a wssecko, co
hospodúťstwi dčxwú, dobťe platilo: objcwil fe
lU Ncmirowč blcchobyt, jakč:hož dťiwc Uikdo Uca
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pamatowal; cl hospodúťowš UUdbhtkU eUězmoUdťc
Umč!liUeiti. Qprawowali staweni, staje a chlčwy:
mUoži Ftawčli domh zersU Uowš, stawšli Ua
poschodi, U wůbec k pťijemUosti a k pohodli žir
wota sc přihližclo.

TomU arcik každý lidUmil jeU radowati se
mUsil, ač o wsscm wssUdy Uččcho pťedc želeti
Zbýwcllo. eUi prý kostcličkcx, Uby pťi Učm ďúbel
son kapliťkU Ucmčl; a podokmě takš ža poo
krokem k lcpssimU wcždh Učco šhoUbUčho se pliži.
Do Uprawenčjssich a žwelcbenhch ob dli wloUdilh
sc rožličnš nowé potřeby, tšmto pa hncd w čelc
Učxdhcm w odčwU; U jak hospodúťi U jich shn:
kowš koženkami cx ssofčcky, a hospodyUě š dcer:
kami sserkoU U kmmfafcm pohrdli: hUed w zúpěti
mUohš dobrš obyčcje ž Nemirowa počaly se stč:
howati.

JiUdh wsscckcUpťijcm, ba každý hclliť splýmal
do jednoho misskU; Ulc teď, kdeš matky UU sebe
i Ua dccry pcxrč;dUjednaly, mUsily miti son
mlclstni pokladnici. TU Uby dostačila, dělaly
tchořc U passc. thowš, pťisscdssc podobUým

ssmejdům ch stopU„ Uemúlo se hUčwUli, Učše smšstrany, Ulcspoň mnozi, o Uic moUdťeji so č Ucc
počilmli.

Že UUtnost erelelcx, schoUlostčwčli a do
Hrúce, jako drUhdy, se jim Ucchtčlo. JsoUcc swo:
bodm)mi statkčxťi,Uechalipracowati čcleď a žjednanš
dčxlniky, sami leda dohližejicc; U poUěwUdž pťi
prúci š čeledč ža jeden řcmcU Uctúhli, tož takš
k jcdnomn stolU nežascdali. Celeď odbyla se
jakkoli, co žatim hospodúř š rodiUoU w přistěnkU
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aneb w pokojikU Ughoťe Ua Uččem chhtťežssim
sobč pochUtUúwal. Ccleď owssem Ua takowc er
widonč ťúdh xrnchralcx,a widoUc sc odstrčeUU, we
swč dťewnčjssl oddanosti cx pťichylnosti k domU
hospodúťowU šnačnč Usthdala. JediUkč Uúhrady
a poměrčl zjančeUých dosialo se čclcdi tUdy, že
ospodúťowc o jeji mraonst a UčxbožUostpťia

lissnč se Uestarali, jsoUce spokojeUi, kdrǧž jeU prčxci

žl)ložlenml whkolmla, ak pak ostutslě byla, jakútč a. d

Co takto starč chwalitrťmš fwažkh w UejedUč

domúrnosti smUtUš se Uwolnily, swašek společeUskýmezi sollsedstwem co den se tUži a wšrůstal.

Schůžky pťi piwč odbýwúny jsoUmeidelllě ťeažedšho wečcra, k starě hospodč přikchy dwč Uowč, a
w Nr.ntirowč pcxdlo opojných Učxpojů wice ža
týden, Uež drUhdh ša půl rokU. Bylo tam trnruu
selě žiwobhti; a kdo k schůžkčxmUepťichčxže.l,a ša
obchým hchem Uetčchl: byl za blúžna a Uestčxl
ša fsiiUpec.

Do počxtU oUčxch, jilniž pťi fchůzkčxch U iwň
se pohrdalo, x,Uáeloržclmajitel pútšho statkU o ko:
stela, JakUb Cermčxk, jenž š Uowých pťižniwějssich
poměrů toliko k fwčnm prospěchU koťistil, a šo:
bchčlých wud moUdťc sr wystixil)al. Na poli,
Ua lUkčxch,w sadč o po relšm hofpodúřstwi wsiecko
wssadh lip Ucž ostatUi Zaťidil; ale jiUých šměn
wc swěm domě Uaprosto Uedopllstil. Co a jak
hUed„ od dčtiUstwi U slných rodičů widěl, U jak
Ua Cermúkowš statkaod Uopamšti býwalo: toho
UeUstUpUě sc držcl. Celrď Uepoklčxdal za .Uajatč
polootroky, ale Zo potťebné a Užitečnč členy swč
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domúcUosti a postcchni jeji jcxkkoli stlpčowati
ťchlby fobš čxetl Za welikú břich Mcxje Ua pa
Uxěti stUročefkoU praktikll že se pmcxe neslip dmxi

ťdhž l)ospodcxť w popťrdi stoji wssadh chU prwni
rxxk pťikllčxdcxl; sl Umje Ua Uchsli stlxré poreťecxdlo
epolečUú UlisU ch řdUšdobroU wUli chowú Za

Uic wc fwětč Ueťxylťch če.leď od fwébo stolU od
sttčiť. MZřux Učxwelij slUssch Uebpla U Uěho

stejmx U 1idila se dle čxisiého wyUofU jqkýž ťǧo
spodciixstwikterým lokenl ďalo Měl li fcim hoj:

Učxjssho požitkU pťidcxl tUždy; a takowcmw olxc
šrštUosii dorilil že ěčleď o hofpodciťxsiwialeo o
fwš wlcxstsli dbalcx wčxdoch, že Za lepssiho trm
těžkU odmělm jt UemiUe

Mcxje wěrxlch Hščxi o čUsUš blccho fwých do
chxcich, tim fwedomitějt se stmcxl o jich blccho
dUsserUUé Pťi prcxci Ulmxlr)ch tllxchslwých icčxt

Učtlpčl; U koxmlsl li fe p!ácxe lchčxi společtlš po:
domáckU ťchlcxwešdy Omwášetm pškllýmč stcxm
ččskýmt UúbožUými špšwy dle kcxnciotmllx Slnšby
Boži w Učdeli U we fwútek Z Čemlciťeowa stcxtťU
erbUlesskUl Uiťedo; ť)ofpodyUš šc starsi xsdšwečxťch
býwala Usl rmmi šostthiUU ssel hospwdar ch
welkoU Tcxké ch cwičchi býwali š hofpodúlem
kdo jeU ž dUUlU odejiti Ulohl; cx že Hotom pri
občxdš a Hrt wečxcrt o tom rUšUllUwU se weřdlsl

co w kosteťe ch slowš Božim powčdixw a fly
ssúch ťchlo UeUebU doklúdati RaUUi cxwečexllt
pobožUost koxmlcx sc společxUš wc swčtUirt pixed

Božimt UUckcxmiUa podlaže kleěUw; U když čeleď
do swých konUrek ch odpočixmtč odessla: žawičl
po Ui bospodcir Ua klič Uby UočUich toUlrk cx
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schůžek býtč Uemohlo. K mUzčkúm Eermúčowa
čeleď Uesměla, leč o ostatcich a o poswiceUi Ua
UějakoU chwili, a hospodúť býwal pokapdš Z feboU.
N wzdor takowéto kú Uč držela se čeřcď w Cerc

xmúkowě statkU w cele wsi Uejdšle. Děwečky žů:
staly obhčerč Už do prowdúltč; a kterak čelcdiU

Wojtěch swšho mista se držel, o tom šž wime.Núdhem a wsscck9, co Uowčjfsi do cxw Ne:
mirowč žp.lodčla, k Eermúkům průchodU Ue:
Ualezlo. Eermúk žůstal wčreU koželckúm a sso:
súkU, maUželkU jcho sscrce a kUUafan. Owsscm
swůdllý pťčklad jčUých hospodin Učkdy ji po:
poUžel U do oči pichal; Ule Uicmšetč Ua fwšlU
starssim kroji přesičxwala, wědouc dobťc, že protč
zúsadčxm UmUželowým Uččšho Ueswedc.

O hospodš řčkúwal Ccrmúk, že jcst pro o:
cestUě, U litowal každšho, kdo mčmo son o:
múcUost jiUmU po žúbawč chodč. „

Kdo kaa ždrawšho xrozUlUUUtč!l, Eermúka
wyfoce si wúžčl; a drobUčjssi lid we wsi, jako
domkúťi a podrUhowš, pro dobrotU a účinlčwost
jej mrč dostč wyUUchwúlitč Uemobli. Toličo účastUicč
wcčcrUich schňžck při pčmě blú lm ž„ Uěho strojilj,
a kalšho flowa o Učm Ueřešlč. Ze w Eermúo
kowč statkU wffecko po starých kolejčch a dlc
dúwUých obyčejů chodilo, ťikalč tam„ posměssltě
„Ua staršm swčtě;“ a mlUwčce o Ecrmúkowč,
Uikdy jej prcxwým jméUem Uepojmerwali, a Uer
mšli pro UčhoUúsz, leč „JakUb žc starčho fwčta,“
UUeb krútce jedmm siowcm „stqrofwčřský.“

Po wcčeťi tčhož dUe, co Eermč:kowčc ditkt),
JUU a BarUsska, š plúčcm že sskolh pťčssly, když
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wssecko w domč již bhlo Ulehlo: rošpťadla sc mczi
rodičcmi oboU žúčkčx UčxsleďUjici rošmlUwa:

Matkša.td Wiš:li pcxk, žc pťlssly dneš dčti
ze sskolh domU š plúčem?

thc. Což oUo jc U dčti o plúč! N co
fe jim staloe? P

Matka. Nemaji od těchSejnohowic pokoje:
poťúd jjim ňúko spilaji, a pofmčch z Uich ma.i.

Qtec. Meši dětmi tčžkorichtúťowat, mla ú
krew od jakžiwa býwú ťteposchú.

Matka. Ty múš pro každčho oťUlUwU

šohotowě, a sUúše Ua swš wlastm dopUstiš, Uežyš cižšnm se opťcl. a
Qtec. Lépe kťitUdUtrpčti Uež činiti, o tre

pčliwost i Uúsili se zlomi.
Matkcx. Jaký th jeU jsi u ani sc Ue:

žeptčxš, ktercxk sc Uassim dětem Ubližiloe?!
Qtec. Myslim, ee to UichrožitaUskšhoUebUde.
Matka. JestiŽ toho dost, když sc holce

„sserkowých Bm:“ a chlapci „staroswětských Janů“
Uadúwú! Žúci se smúli, a chsse dčti si mohly
litosti oči wyplcxkat. Wssak powidaly, žc se mU3
seji bút, do sskol jiti.

thc. Tcx e?Dětem se sskola techUtit Uco
smi u pronrlUwinl š pcmem Učitelem.

Matkcx. To múlo prospčje! Eo úst wyjde,
Uažpšt se errúti; mezi žúky to již je t, po Užčxcich
se ro Uesc do cclš wsi, a Uclssim dčtem šnstane
pťezdlwka tťeba ďo smrti.

Qtec. N byť žůstala, proto sc UchdoU
mUsit Uikdy hanbiti.

Matka. Wssslk by wsscho an Uebylo, kdh:



14

byš taš UeUstUpUě Ua fwěm Ucstúl. Swět Uce
předčlúš!

Btec. Toho takč Uehodlúm a bUdU spoo
kojeU, když swět Ucpředělú mUc.

Matka. Jak jde kroǧ, tak sc stroj!
Qtec. Hlchle! Uassemati se až knúrodnim

poťekadlům odwolúwú. DrahoUsskU! jen si pao
matUj, že wssccka poťekadla, co w Ustech lidU koe
lUjoU, zknihy moUdrosti Ucpochúzcji. Nčkterú jsoU
wzata z ewaUgelia ďúblowa uu a oUo, tcboU pror
chchě, jcst jedUo z Uich. Že jfme ale xmeši po:
ťekadly se octlj, odpowim timže ůfobem, jerm

žc ša rUko iskU dúm Fon rhšešo šťata. „Zhýr
mly o ěw Žýralú mys “ uu rozUmlše? Po pťiokladech Ua otwrzcnou ohlšdUi sc sama!

Matka. Toť wim, že proti tobčerUťidim,
a radčji UmlkUU.

Qtec. KateťiUo! Uerad koho w očixchwú:
lim, alc o tobč dozUati mUsim, že jsi wýbornú,
a každč domúcltosti, wsscm dětem, wssem Un:ml
felům po cclčm Božim swětš přúlbych takowé
šofpodyrlě, takowš matky a choti, jakoU ty jsi!
Dwmtúctý roť žjjeme spolU, a dotud an šbla Ua
křiž jeden drUhěmU jsmc Uepťeložili; a teď mšlyby
Uějakč!wrtochy, Uějaťč marije choUtky Učxš do:
múci poťlid, to U,ejwčtssi sstěsti Ua žemi, rUssitie?
Kateťino! eridiš:li, jak se Ua Uúš splňch slowo
Pčmě: „Kde dwa we jmčUU mčm shromúždčmi
jfoU, jčx Uprostťed jfem mezi Uimae?“ Ncwidiš:li,
jak se Ua Uúš stwrzch, žc Bčch prostltost milUje,
a pokorUým stUoUmilost dúwčle? Bčch Uúm žehnú
Ua poli i doma, dúwú wice, Uež potťeijcmc,
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dúwčx tolik, že toho daleko, dalcko UczasiUhchme!
A takowých, tolikerých darů a milosti Božich Ueu
mšlibychom sobč wúžitieš Kdybych Ulc od swých

Žúfad a obyčejů pUstit mčl, tak mi pťipadú, jakoul
x ych milosti Boťži pohrdal U;spožehnúlli BožihoUehodným fe čiUi ! NUžc, bUdeš jesstč chtit, abych
k wůli lidcm fúm sobe a, jak myslim, i BohU
fwšmU erěrným fe stale?!

Matka. Nikdy, Uikdy! Tyš moUdrý, tyš
zc wssech mUžů chmoUdťejssi! 7

K 7tšmto slowům wyskočily Eermúkowč slšh,a takč Ecrmúk oslžcl. Tať hleděli Ua sc chwil U,
až blahý úsmšw smirU ž oči zarosených šakmitmll.
Smiťcni Uadobro a anždy, podali fobč Ua doa
broU Uoc rUcc.

lll.

Milnstslrčna a mladý pňn.

Z protčjssi strmch pťeš Uúweš průčelim kEere

múkům stcil Ua pahorečkU statek Jiřika Schošy.Hospodúřowš Ua oboU žinostech, ač toliko ssiř oU
Uúwsi od sebe oddčlcUi byli a do okcn si widčli,

pťcdc Uikdy fpolU mUoHo Uemj,wali, pončwadž
powahami 1„1úrmmtčse rUšUili. Scjnoha byl Učiu
UěUýopak Ecrmúka: Ucskromný, wypinawý, mnou
homlmďný, i mimo to Ua wssem i Ua každčm
Ušco wytýkal, aby fc dúlo, že pťeš jeho rozUm
Ueni. Hned U swobo y chodil si po mčstskU, a
teď ža UowčjsFiho rUchU, jakýž w Nemirowč Uao
stal, aby pťed ostatnimi nčco pťedkem bylo, er
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holil brady, ani lici, chodil zarostlý a wr,chliřžcljako bUbúk. Pťi wcčernich schůzčúch U piwa dě al
pťedsedu a wcdl siowo, wssclijak rožUmemplýtwaje.

Jeho obili bylo chpčkUějssi, jeho teonč Uejc
ijUějssi, jcho děti UejhodUějssi; w městě šc wssemi
púny byl jako bratr, š anem podkrajským diw
si Uctykal, a čest, jakú se mU Ua úťadě dúla,
když tam Učkdy ža pťičiUoU žowital, bhla prý
erbyčeonú. Za to ale w obcč š Uikým, čdo wýsse

jcho stal, spokojeU Uebšl. Pťedstawmý UičchUrrozmnšl, an Učitcl obťc UeUčil, pan fqrúť
dobťc Uekčxšaluu škrútka: w Nemirowč dle Sej:
Uohowých Uúhledů Uebhlo Uic, jslkby bl)ti mělo.
QU prý se tonm dostat Ua kobylkU, U wssecko:by

jiUúče wyhliželo.
Takoweto swč rozUUch eryklúdal toliko

w bospodě, alc takč! doma pťed dětmi a šťed čxe:ledi odobUš UesmyslUš ťcči mlUwil. thU posslo
doce a pťirožeUš, žc děti i čeleď, slyssice každčho
tak bešohledUě ostoUžeti, k Uikomn úcty a wčxž:
Uosti Uemělh, až pro oston eUi ofob takš wěci wc
swštč Uejdůležitšjssich, kostršx U sskoly, wcižiti sobč
pťestaly. MoUdrú rozssanú mmlžclka bylakchsnad
jesstč chspisse Ua žPoUdťeUi držkčho mluwky mo:
hla působiti; a!e Sejnoha ch Uesstčfti choti tau
kUwš Ueměl. Serohowa bhla sice sama seboU
žena dobrú, ale beže wssi samostatltosti; a po,
Učwadž UeUstčxle chUrawšla, stala sc w každšm
Uhlch slabon. Co manžel ťekl, tomn pťiswědčila,
jak porUčiťs řač UčiUila, U řromč opiči ťúskU ť děřčm
an hlUbssiho pocitU pťi Ui Uebhlo. „

Lidé, jak se ťčkú, obyčejni mčli SchohU



, 17

pro jcho držkš ťeči a moUdrčho, mUice pči swč
omežerstč, žc prúž cU býti Uemůže, když Ua
každšho Ušco wi. Kdo ale soli UU jažka čil a
ža sspetkU silipaxměl, folldil docela jčnúče. Ta:
kowých arci bylo w Nemirowě poskrowml; Uež
wždorr toUlU i pťi f ůžkúch U ptwa UejedUoU,
když Seroha Ua plUU splaw spUstil, Uoha UohU
pod stolem sskoUchla, a potom strmloU se řeklo,
že teU tlachal ofla pokrúwčx lwem„a drzkosti že
šastirčx bloUpost. Me w oči tak Schohowi řici
Uikdo si Uetronal, protože mčl k sobš sionU
straUU, bhl mwsli boUťlťlUč a mstiwš, a tUdlǧ Ua
sstira š Učm se dostati, Uebhlo rúdUg.

JediUý člowěk, od Uč!hožxsi Seroha ťici
dal, byl chleUtiU Swětliček, droťmý mllžiček
wetchč!ho tčla U lissčiho wže ťeUi. Drlchdy dč!lal
kdcsi Ua žúmkn kaUrelčxčsiššo, Už jej tamodtUd

ldež wýsiuiščtšho ba i brž whfwčdčcni HropUstili;pak„fe pot onUl lrckde swětem, až koUcčUš,Uajaw
si Ujchoho podfrdkúťe (chalupniťa) wl)minkúřskou
fšoštUičkU,od Uějakčdoby w Nemirowš sč ždržowal.
Ziwil fe pokoUtUl)mpifařenim, dohazowúllim, rozo
Umšl fnlčUkúťstwč a dle doslechšl jiUých a jiUých
ssmejdů si hledčxl. Powšsti pťiliš dobrč se Urtč!ssil;
alefpoň an farčxť o Ušm ťikúwal šťrjmš, že jest
prassiwú owce, a již takč š obchým pčedstawelchm
o to se radil, kterakby lže bUlo, Swčtlička doe
lxrým spňfohem se sprostiti až obcš ho wystrlmo
diti. Nle Scjnoba o Ušln držrl mUoho: rcid jcj
U febe widcxl, radil se š Uim, lU hofpodč ho Uriwal
po bokU, a Uejedllo opowcižliwš slowo, ježto Schoo e
howi z úst wyběhlo, pochčxzeloz Uúwodu Swčtličkowa.

2
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Když ža oslednich let lU Nemirowě mUpť,ao
sc pťestawowa o a take ze žčckladUstawčlo, Sch
Uoha a jinými Uešůstal. Hlainm pokrowim
sicc Uešmll, alc Uččdejfsi pťistčnek w lcwšm bokU
swčtUicc asi w ssestcroUúsob rošssiťil a Hod plochoU
stťechoUpškUý prostrmmý pokoj zcihel a kameUe
z Uěho UčiUil. N th to wyhliželo, jako U Uč:
jakšho púch. Podlccha byla Udrbmltú, stěUU
Ulalowcmš, a wssecken Učxbytckz twrdšho wylesstč::
Ušho dřčwi. NUi pohowkaž kwč:towanU lčxtkoU
potcxžech, thU Ueschúšcla; a„kdhž Uškterý podrUh
Ueb domkúť za pťičtiUoUk Serohům pťjssčd, do

pokojc wstoUpil: hledč!l Ua wssccky Uǧ skwosth
š otewřcUýma ústh, a byl jako U wytrzeUi.

Wedlš kciwowých misek w zafklenš skřiUč
pyssUilq, se Učkolik leUl“ek pčkUě swúžam)ch, kterč
wssak Serohowi Umošo profpšti Uemohly, poňč:
wadž ža swčho mlúdi, byw žúkem welmi Uedbalým,
ani sprúwUš čisti se ne,UaUčil. „Jakčho obscchu
kUižkywe skťilli byly, Ucwime. Schoba je koUpil
Ua schwčxlcUi Swčtličkowo; ale starý kostclUik,
bOrlilUý čteUčxř, když sobč jedUU š Uich kdysi od
Serohy wypůjčxil: pixibčhl ža hodiUU š inloU
kUižkoU, jakby ho zlý kňň hoUil. „ Na mistš po:
dškowúni spUstil bUbU cx byl Schohowi toU
radoU, aby takowš Ucťúdnč čxtcni spúlil; při
čemž Za welkěbo rošhorlmi doložil, že takowý
Uedopečený i ncdowařený pisal, chž odlš lži a
rolchčmi Ua sfpcklllllci do swčta poUsstx, šcxslUhch
pardUš, Uc:li Uč!co jesstč dhorssiho.

7 Nni bcz obražů w pošlaccných rčxmcichow
Sejnohowč poťoji Ucbyťo, chom že obrnšUm
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Swatých an ša wlaš podobUy Uebhlh. Na
jedUolU,jewil se jakýsi šarostlý onsúč, zroan
jccko Seroha, jerm že bhl jako w kně skčm
Hcibitě, a zespod U UohoU bylo Uapsčmo „ Uš.“
Na drlchšm bpl šase wypodobesč jakýsi jedUooký
slepčc w pUUciťi q, še sspičatou palici w ruce, a
ppod Uim stúlo „Zižka.“ Co byli šač, o tom
SeeUcha Umohoerčdšl, a toliko to od Swětlička
slmjscl, že oUeU peri katolickým kUějim kdysi
pťed lety sseredUoU odwčxrkU pťiprawii, a teU
řš,ruhý že jich son palici Uěkoliť tUctů pobil.
Seǧnobowi se to libilo, a proto obražy koUpil a
sij pokoj jimi whffperkowal.
p Tťetil)o dUcu„po šUčUUšm již wýstUpU meži

Schoýowic a Eernmkowic dčtmi toUž doboU
odpolchi pťiběhli Ferdúček a Lerrka še sskolh
šroan bcš dcchu, a w twúřich jeU hoťeli. Na
prcchU dali se oba do onoho protinmčho brekU,
Z jakčhož Zakutilost a šloba prorúži, a pťi Ušmž
sišy schúšcji. Na mistč pošdrcxchi duupali žlobiwč
Uožkam,a a powyčowali takto:

„Eerlllúkowic dšti Učxštrúpily a Uadúwaly
Uúm!Č

Schoha, jeUš prčxwš ňa pohowce rozložeU
doutUik koUřil, Uslnsscw, co sc bylo stalo, jako
stťela rowslýma Uobama wyskočil.

„Jslk žc?!“ šahulačil diwocc. „Ta moUňata

šckwcim Uadúwala? Toby jcsstš schčxšelo!N co tUčUUuťc lie?“

„Powidali „UlilostslečUo“a „mladý pane,“
klmlčli a possťelebowcxli sc Učxm! PaftUchowU Weu
ruUa jim pomahala, a žcici sc řechtali.“

f)úl“
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„J totš Ueslýchcmš!“žalomil Ščonýa rU
kama a š oči mU žrowlm plamelch srssely. „Ta
moUUata ti trpaslici ti Uhlirčse wam posmiwat?
Když otec swc dčti poradUš ssexti abh k swštU
podolmy byly U stydčti se ža Uč Uchsil: ža to
possklebkye? possklebky od takowých UečesaUcU?

To je wice Uežli člowěk sUčstiUtUže Nle počkej
U!UoUUčUúchaso! jú ti sražim oUtorh S Ja
kUbem že staršho swěta domloUwat se UebUdU
kaUtora takš prosit Uepoběžim u ale počkam si
Ua tU sscrkowiml cxtak ji žmalUjU žc UU„milost
slečUU“ a Ua „mladěho pcma“ do smrti Ue.ža
pomcUc!“

Ferdaček a Lerrka bhli ako Ua žlatšm
koUi; ažes se jim od UemoUdrchootce takowě

UúhradQ?;sdos,talo žalowali dčxle:„ c ssskole jsme dUeš k wUli tčm moUUatUm
takš dostúwali!“

„We skole prawitč?“ otúžal se Še onha

hlašcm túhlhm a wžtek jcsstčUedosoptiwssi, žnowUsc o wšmahal
„N žač? a proče?“
„QUU Eermúkowic děti,“ wyklúdcxlFerdaček

„jsoU takowi bUbúci a UšrožUUlěji žertU MU
jim tUhle oUehdy Ušco tak žerřem ťekli a dUeš
jsme ža to odchli“

„N coš jimrekl?“ whžwidalŠeroha mUohčm
mirnčji

e,Rekl isem sserkowa Búra“ a „staroswštskú
JUU,“ odpowčdčlFerdúček UpotUteer š LerrkoU
fe Usmiwal

„Hahaba!“ rožcsmúl se otec Šejnoha š pl
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Ušbo hrdla, a Uemoha fe Utissit, 7č;cxboky se po:
padať. „Zatrolem) kllliferdo! Slyssiš:li pak starčxeč“
obrútil fe k maUželce, kterúž U okesmgUa scsli
pU,UčochU plctlcx, a kc wsseUlU dotUd mU Uehlesla.
„Serkowú Búra, starofwětský JUU: to jfoU Uú:
pady! Nepowidúm:li dobťc, žč ž toho chlapce
bUde jUrjstae? Hahaha!“ „

thž stich koUečUč!dossel, Seroha žnowU
se žakaboUil, řka:

„SUad wúm Učitel pro takoon hloUpost
Uedomlomoal eš“

„Ba domlomoal, a jak!“ jala fe powidati
LcUorka a počxalafc mračiti. „Dobrč půl hodilch
Uúm Učitel kúšal, dal Uúš ch misto hanU, a
staUe:li prl) fe tak jcsstš jedUoU: wyhrožowal
mčtloU.“

„Jak žceč co žc ?“ roǧdurdil fe opčt possetilý
otec, aš UlU po rošpúletle twúťi modrš sskerU
Uasiočilh.

„Mým dětem wyhrošowat metloUe?Sebral
jscm jú wúš Uěkde za plotčm, aby wúš lecjaký
Učkdo rasoloatč fmčřl? Nlř: počkej, ty fcwrklú
partisio! ty .rožsstemowanú klarinete! jčx se ti
odsioužim. Za ťeč mi th starý perořež Ucstoji,
thUoUit sč ď UilU UebUdU; ale odc dllessUi chrmle
do sskoly Uepůjdctč. Skoda tam časU Umťit.
Poťúd jeU to drmolcUč o čcsiešm prmďopifU, o
česiešUllUinci uu a Uěmccky wúš UeUaUči. Přeš
lčto šůstaUcte doma, a po prúždUiUcich wúŽ dcecm
Uo. sikol!,š do lnšsta. H!Zď kUUtorč! kmdeš xmšti
po sobotúler. Hahaha!“

„Snad tak Uemysliš opmde,“ ozwala fe
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Šerohoma od okUahlafem plmjm Uškosti, „abyš
dšti do města poslale? To bUde Um fmrt jú to
bez Uichdoma er držim!
„ „Jcck jsem řel tc:k fe staUe,“ odpowčdšl

Seroha tmrdč a š oUoUUrčitosti, kterúž odporU
Uetrpi „Moje dčti pro Nemirow UerostoU;chlapec
mUst Ua sstUdie, a holku takš Uškam wýpsse
sadim Uež abh tady Ua Učkterčm statkU dťitp fe
mUsilcx.“

Sejllohowa šhlUboka powždychla a již an
Uesspetla

Tak se skeoUčilboUťliwý wýstUp, a Ferdúček
š LerrkoU wice do sskolrj Uessli

PUU Učitcl se UeťUčwal U Eermúkowic děti

JUU a BarUsska jsoUce fprosstšUUswých UhlawUých
protimUikU byly od srdce rad y

Mss.

Zrňžlia m hromudč

Nemirow byla jedchž wětssich podhorských
ofad čitajic 20 Ufcdlosti sedlsieých a kolem 60
domkaťU Za skarowčkosti býwalo prý jiUUčc
a Nemirowa an kolikútšho dilu Ucstúwalo Bl lo
tam půwodUč tUssim toliko ofm tak chmých
kmetcich Uebolj sedlských dworU kU kterýmž wedlc
osiwaUých hoUU jcsstě mUostwi prilohU Ueboli
pUdy ladcm ležicl, pťislUsselšo. Teprwc dčleUim
prodUich oUech dworů wšrostl poč:ct Uscdlosti
Ua dwacet ktcrcž ale co do rolUi wýmčry od
starých osmi statků mUoho fobš Ucodewždawaly,
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poUšwadž rozsčchlš pťilohy žUeUúhla wesčrǧ w orUš
pole fe obrčxtily. Wod 80 korců požcmkU ncbylo
cmi jediUš žinosti w Ncmirowš, a Ulimo to wne
býwala jesstš rozlchlú občixm,ucospolečUš pastwisko,
ž oboji pcck stmUy pastwiskcx tcihla fc dlmchú tmč
odchých roli.

Domkúťfl prwopočňtečnš w Nemirowš Uanx
Hrosto Uebylo, a tcprwš čafcm tich býti a při:
býwati počalo. Měl:li Ušktcrý sed úk wicero fyUů:
tUť, že mssechUšm cmi děleUim cmi přižeUěUim Ua
žinosti pomoci Uemohl, wešdy UškteršmUalespoň
domek UU obci wystawčl. Tcckš ťúdným, dobťe
šachowalým čelediUům a wyslonžilým wďjúkům
w čaš ob čctš domčk Ua obci postawiti fe do:
wolilo; a tcckpťibýwalo domkúřň, až počct Ufčdlých
trojUúsob přcwýssowali. Ncmajice pošemků, leč
konek sadn Uebolj drUU, jak fe ťikú, před okUy:
byli dďmkciťi odkúžčxni,UbU co dělUicipťi žinostech
chleba dobýwali, a pro snadltčjssi wýžin od
sedlčxkůUějaký konek pole Uajimali. Qbchč role
ž oboji strmch pastwiska držcli tčmčť jako dědičně
tnliko fonedš Ufedli, a domkúři Uemšli ž obec:
Ušho majctkU wýhody žúdllš, leč žc se jim do:j
bytck do spolcčUšho stúda bral. Za to arci
kromš pčiplatkll Usl pastUchU o welkč bromadč,
pťi fwatšm Martiml odbýwmtš, odwúdčli Ua
poctU soUscdstwa po don grossich žkUsU; a takš
čiUži ž drUU pťcd okUy tšhož dne zaprawowali,
aby UějcckoUtU ZawdanoU, pťi welkš hromadš
UcwyhUUteonU, oded poťiditi bUlo.

DUkUd býwalú wrchnost ku fprúwě obccnčho
jmšUi poddam)ch osad dohližcla: platiwali takč
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scdlaci w Nemirowě kromě šcstkč bcrschz obchr)ch
roli mionU ročUi činži thUd běhcm čUfUwžrostl
slUssný kclpitúl; U Uastalo li obci Uějcckcwydčmi
b lo e oded ;aprmoiti Ncž, po rocc 1848
ocwš úUo jcst jměUi obcim w famofprúwu U
takš kclpitcil ch miUUlých lct Ustxťúdcmý k jich
rUkoUm fc složil Qwssem Ua Učktcrých miftcchx

obce š odewšdmlým sobč jměUim hospodmečlrj
wýborně hledicc jc co chlip šúroťiti U Ua
šwelcchi obccllýchpotťeb hlawnč pak UUzlepschi
sskolsiwi UwUdťc obrútiti; Ulc w Ncmirowě dalo

se 3iUúče TcUU hlmmlč k Ualchčmi Šchohormlscd act o hotowc chišc fc rozdčlili š obccnr)ch
roli po žaprmoelxi řdcmi Ucplcltili Uičebo U UU
ftaloli UesztUč wydčmi UčinčUbol rozmch Ua
lUsfcckyprislUstiky obce bež lošdilU

Domkúťi ač ša tcckowýchrošwrhn Uslprotč
scdlúkům prispimali čústkoU dalčko UepatrUčjssi
UicmcUč kladli fobš kťide Nařikclli žc fc o
Uich co o pťislnssxlicich obce wi ch tchdU, kdlǧš
o Učjake plclceni běži; Ule co do požitťeUobchých
žc jfoU jcckobn Ucbyli chui myslili žeby se
jim sllcspoU činže z drUU a dongrosse ž krmď
dm:owslti Ulčly; jiUi Ucchtice Ua takowé nmlič
kosti prcstati soUdili žc tcckšk obccUým požcmkcml
prúwa Umji; U jcsstč jiUi měli ža to že obccUš
požcmkh wlastllc jim, jnkožto Ucllmjetným, wú
hradUč núlcžcji pollčwadž fcdlúci swčbo wlastlliho
Užprčš potřelm nmji Konccllr wsschobnlo jcho
sworUš šehrúni Ua soUsedyUfedlč whtýkčnmt jim
Ucfprmdrdlnost U twrdost ba i to žc teď kdež
šúwazkxl poddanosti jsoU fprosstěUi fami ch wrch
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Uost si hraji, a tim Umlým člowčkem žeby nej:
radčji orali i wlcičcli.

Hlaon tak šwcmšho Umlčho lidU w Nc3
mirowě byl starý kostclUik Petrúsek, o Učmžto,
co o pilUčm čteUúťi, jfme fe již šmiUili. K Uěsml
ža UedčlUich odpolchi a ža dlolchých wečcrů
pťichúšcli domkúři š celš wsi, dilem aby jim Učco
pčkmšho pťcdčital, a potom takč, aby w r žličUých

swých žčxležitostech š Uim sc radili. e chm
swri UUUčUi, k obchémU jmčUi fe wžtahUjici,
swěťili, a kterakby možUě byťo, Uňroky tU tom
ohledU čiUěUš UskUtcčUiti, fc whptčxwali: rošUmi
fe frmto feboU. Než kostelUik chfkrže a wc wssem
stejně š Uimi Uefmýsslel. Prciwa k obccUčmU
jmčUi doUckúťům owssem Uepopiral; ale š oněmi,
jeUž obchš role ša wýhradm) Umjetek chUdin
wyhlassowali, Uikterať fe Uesnúsfčl. Tčm pťimo
w oči mlmoil, žeby trckowým dilem téže chyby
fe dopUstili, jakoU sedlúťeůmwhtýkaji, pťipomanjc,
žc Usedli soUsedč lU obci jsoU stcxrssi Uež domkúťi,
a jich prčnoo žc již ,odtUd Uemcxlč podstaty Ua:
býwú. O adwolečxtowi, jeUžby domkúťe Uaproti
statkčxťům hčxjil, Ucchtěl an slysseti, doklčxdaje,
žcby Uerošmmlč btǧlo, šrowdm š baUdUrskoU za:
čiti, ťdyž fe eri, jak ochotUoU Ueb erchotUoU
drrchci strcha fe Ukčxže. Radil tedh, bh fe to
Uapřed žkUsilo po dobrčm, a chtěl o welkč obchš
hromadě w žčxlcžitosti donckčxřči k UsedlémU soU:
scdfth fčmxproUllUwiti. Na tom pťcstslli wssickni,
myslicc, še se tťeba w pčxdu Uepoťišerli Uičeho
erbmesskci, poltěwcxdž do welkš hromady toliko
dwč Uedčxlc schcižely.
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UplyUUlo čtrnúcte dUi, jest Ucděle fmato:Mar:
tiUskú, a lU Nemirowě bUdc wclkú obccUč!hromada.

W swětUici U pťedstaweUých jest čisto a
wsscckUo Upraweno, jak o welkč hromadš býti
mú. W průčcli prostrmmš jižby stoji dwa po:
kchtš stoly, djeř:eUkoUssclfký a drlchý fonedský;
ode dwšťi do poloU swčtUice žcxbil)ú dlmchčx úška
tabUle domkúťfkú bež pokryti. W troUbš sc pekoU
tťi hUsy a kUš wcpťowin, w pťistčnku jcst po
celšm prkUě wrxklopeno bčxbowek U bUchet, piwo
již od střch čckú wc sklepč Ua odčepeUi, a w
komoťc jfoU Uchystčmy tťi wclkš bochUiky chlcba
š mifoU hUilšho fýrU pro domkúťe.,

Již se strčckú, doba fchůše Uastúwú. Pťcdo
stachý, člowěk dobrotifko, jeUž š Učkdejssil)o
rychtúřc pčedstawcným fe stal U jiUč wady Ucmú,
leč: že mU ťeť sspatnč odpadú a Zlošwykem šac
staralš „teUto“ „júťku“ „abych nexaponměl fon
ťeč“ Uchtúle Ua jazhkU scdi: pťccščxžipo swčtUici
cx pťcš tU chwili wyhliži oknem, bržy:li se kdo
š Uěkterš strUUh objewi.., N hle! dlmcho Uadarmo
Ucč:ekú. Pťiwelcbi fe Schoha š Uškolika drUl)y„
a ža stůl koUssclský sc fúši; pťichúžeri jťUi Ufčdťi,
a žafedaji ke stollš soncďfkšmU. Nšosledtú meši
Uimi jest JakUb Cermúk. KoUcčUě wcjdoU takš
domkúři š kostelnikem m čxele, a pomšdomčafwš
misto U dwšři zanimaji.

Po obhčeršm pošdrcxchi U UwitúUihowoťi
se UšjakoU chmili U každšho stolU pro sebe l,Uen
přilšš ť,dlasitč. Domkú.ťc jšst sl!,xssctichmčmšs Scjn
UohU Uejwice, a tak trwú, až sc Uadobro fetmi.



27

Teď rošděla se swětlo a prcdstachý otcwira
hromadU jak Uúslchj c:

„Pčmowč! poUěwadž jsme c„thto“ ea
rUe šdrawi „jarkn“ toho dUe dočkali: tak, „Uššcš
UežapomUělfon rcč “ bUdoU domkarl odwúdšt

ž drUUa š kraw“Dom úri se žwedli, žaplatili co fe Ua Uich
žčxdalo a Ueschašel an jediUý
p Predstawmý wyslomil son spokojerst U

Sojnoha abw Ušco prohodil pťidal toto:
„Když ťeU drobmǧ lid jeft tak poťúdUý, tož

se mU dUeš bUde Ualcmat do don bcmšk“
Po takowcm úwodU b lob sc UZ mohlo

popijeti, ale kostelUik dom úr ššctrúsck, žatim
tomU žcxbrúUil Powstaw že swčho mista žúdal
Za slowo a když se mU UcbrúUilo počal, jak
Uslhssimc.

„Pčmi soUsrdc! Z wUle a k žqdosti swých
dUchU domkaťU Nemirowských tak ciUim že we
slmďnšm fbromčxždčllimeťchč promloUchU Qč
mlmoiti bUdU jeft owssem mšc choUlostiwa; ale
sij swcho prý se ostúchati UemUsi Takč i jú;
Ucbot w počestnš obci Ncmirowskš wfsickUi jak
statkaú tak domkúri jsme Zajistš swoji. W celč:
osadš prcš 80 domowUHch čiscl čitcxjici Ucch
skýta se wice Uež UachlUUš desatero rodiUUýchpri
jmcUč tak žc každý domkar Ua Učktcrš žiwnosti
sweho jmermce Um. thUd widčti žc pocha
zime š Uěkolika Umlo prede wssickUi a še tud
my domkúri jsme krcw ž wassi krwc kost ž wassieš
kosti NUo již po půwodU jsme údowš jedUoho
tčla jsme oprade fwoji ToU pťičiUoU bUdU
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mlUwiti bež okolků a donam že oslhssčmUchdU
Co powčditi múm jest: abystc Uúš domkúre
prodcm a krwi š wami spřižUšUš z obccUých

požitků tak žhola jako dotUd Ucwlečowali Ccho
a mUoholč Uúm popriti mútc Ucro kqžlljcmeanž žúdamc abhste hned Ua miftě rožboll. Wcu
žmčte wssc Ua UwúžerU poraďtc fc a UčiUte
pak, jak fprawcdl!lost cx swčdomi kaže JiUde
dďmúhaji se domkúťi swčho prawa pomoci ad
wokútU; Uch wssak toho čiUiti nchodlamc Nú:
silUci whnložeslost anbU sc Uúm požchUanU Uc
widčlU; ale čcho ž dobrš wUle poprejete wděčUč
pťijmcmc chatwržlljtc sc Uad Uúmi a zúsllchl)
pred Bohem i chwúly prcd fwčtem UabUdete“

Soufcdč o Uschchi domkúrů Uičeho an
UetUssiwsie UUd reči kostelUiťeoon žůstali jako
omrúčeUi chUi fe koUsali do rtů jiUi fc wr
tiťč Uohama pod stolem prctlaprljicc a jcsstějiUi
krčiliramelty, hlawollpowúžliwě kýwajice Zkrútka
wssickUi wčželč w Uesnúzi až po krk co a jak od
powěditi eršdoUce

Seroha žpanmtowal fe prlrmi Zajisčriw
očima obrútil se k predstaweUšUUt a takto roš

kašowal:
„Nelrcchtc Uciš w loUži! Jste hlmďoU obcc

dejte domkúrllm odpowěď!“
Prcdstachý, chUďaš zblllboka si oddhchnUl

posskrabal se za Uchem, a odkcxsslmo si kolikrút
ža seboU akoktal, rka

„Mii lidičkh! co tUdU „teUlo“ kmotr ko
stelUik „júrku“ propomčděl: Ua to, „abhch Uezcx
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:Zonmšl son ťeč“ mUj sprostý rošUm „júťkU“ Uetači“
„Jak Uestači wúš mUsi stačiti Ušči jiUšho!“

Tak wt)el sobč Seroha pln žlosti U obďútiwse
kdomkúřUm š possklebm)mi posuňkh pokračowal:
„Eo wy drobotiUo chcete, ž toho Uchde Uic!
Wite žachtšlo fe wúm obecných roli jež my a
predkowš Uassi swl)m potem wzdšlalj a swým
Uaklsldem žúrodUilie?Brali b ste u ale Uabčrete
jako bezedUoU koUwi ž UbUckU!“

„Toho Uúš UchowejBůh “ Uchopil se žnowa
slowa kostelUik, „Ublchom mčli Udati čcho od
Uepamšti jako dědičUš držite wssak anrhUU

Uěco ž čeǧož wh sskody Ueutrpite Uúm pak pomoc
wžejde olž odr tri let UeOoUsstšjiUšktčťi ž wúš
sij dobytek še společným stúdem rm pastwisko
ponšwadž dUmyslUěpožUali žet sskoda mer
po občiUě Uechat rožnússeti Proto žawedli kr
meni stúer a wšrU š dobroU sčpotašali Učiňte
tcckpo Uich wssickxú U pastwisko po ste m)ch dilcich

rošmšrte Uleži dolllkúre Neužitečxlú čadilm ftaUe
se wýUoonU pUdoU domkčxťUmspomůžete U sobš
tUssim tcckč dobre posloUžite “
x„ „Jcck žeee?“ osopil se od konssclskšho stolU

Sejucha „Chtšli bhste i toho pastUchU o chlšb
připrawitiP“

Qwssem žtrúta slUžbUbhlaby pro Umc rúUoU
citeonU“ odpowidal od Uejzažssiho koUce dom
kaťskš tabUle obchý pastUcha domkar Ewrč:ek;
„ale kdUž se jchú o dobro mnohr)ch chmi sc
člowěk UU sebe pťilissnš ohližeti PopUstite:li
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donckúťům pastwisko wsseho rúd ožclim; wssak
za Boši pomoci ňčxkose předc UžinU “

PastUchowU obětiwa rcč pozUowU sousedh
pomatlax Qpět wěžcli w Uerčlši; ale chUúš
proměUilU se w Užaš kdhž 1akčjcdellžc statkúrU
Uúš dobrý zUcUUý,JakUb Cermak kdomkúrUm
se pridal

PúUowě!“ jal se mlUwiti wú nč „domkúři
žúdaji toliko, což sprawcdliwcho ťúwrh kostel
Uikůw jest wýborlčý, a obětimost pastUchowa jest
tcxkowci že Uúm ša pťiklad býtř může! Již co
krcskcm powiUUa fe widim abych pri domkarich
stúl a žU Uč U wúš se primlouwal. Powažte
kdybychom Ua Uristč domkaťu se Ualežali: zřdali
bhchom, čebo oUi žúdaji sobč Uepťúlsi N kdy
bhchom se potkali š odpowčdi twrdoU a žúporlloU
Zdaliblj UUS Ucbolclo? NUže bUďer krestmch,a
čeho bhchom Uechtčli sobě Uečislmež bližllimll!“

Sotwa žc Certllúk domlUwil Udcril Scj
Uohcxpčsti o stůl a dUda sc do chcchtčmi šwolal:

„Slpsseli jste? chfoU li to „staroswčtskšsscr
kowé“ UUpUdl?!“ wu

„Nč stslrofwčtské Uebo Uowoswčtske Ut fser
kowč Uebo ssrxkoUrtolUš“ bčljil se Ccrmúk doccla
klidUč; „ale jisto jcst, žc jsoU to Uúpady šUložeUč
UU sprmoedlllosti a prawdč“

„Nejillúče!“ šripojil sc Ua obrmlu Čerma
kowU kostelnile ,KU o tš wšci pmm fUrúťe ch
jednou šnliUiti seslysscl a jebo rcč ťcči Ccrma
kowč Ua slowo se podobcxlq“

„Tak oUo sc q tom již i Ua fare pUUkto
walo!“ whkrikmll Srjtloha š prUdkosti wzteklika
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a Udcťil Ua stUl až fe okna otťúsla „Dobre
dobťc; Ule wyriďtc kostclUikU! tomU wssetečUemU
kUězi at si hlcdi fwěho čropúčc a do obccných
zaležitosti Ut sc Ue lete!“

K poslchim s owUmšachwčlse JakUb Čcrmak
U soUscdskeť,wstolU jakoby fmrt UUU bhla súhla;
a UžUúwaje že mU co UpťimUš owcčce stúdce
Kristowa mlčeti Uelše ošwal se š dUrašcm ťka:

„To bUdiž poslchi UeUctiweslowo zež tady
UU wcťerěm Ulistč o dUchoinm pastýřl powč
dino bylo U mš pťitomUosti otřcdUchoin an
po dalcči UražeU být Uesmi Tcpeli kdo hlUwU
Uařsi katolickc ofadl: wssickni údowš ktcťi fmatš
wiťc jcsstč Ucodemťcli trpi bolcst a sicc bolest

spUsobU chtrapliwějssiho TUkoon pak bolcst
jcx sobš od Uikobo dčlati Uedúm“

„Jakš ranty!“ possklebowal se Še Uoha
pončkUd žaražeU „Mčli bhste býwati w hoštiUcich
w městě a jiUč lcmity byste Uflysseli“

„Kdo mezi erčrcc a Ucznabobp chodi“
odtussil Čermak proti swěmU obyčcji jlž poUčkUd
ro horlen, „at tam š Uimi tťeba stchoU bUdc;
wsǧsakpsi hlaš do Uebc chdr Nlc tady U wc
ťchěm fhromúždčlli prmďowčťiciho soUsedftwaNe
mirowskcho UUi blasU wicc!“

„Wy jste pobožUUstkčxťU stťesstěUec!“ oboril
se Šejnoba powxžliwě „S wami meži babh

UbystcrUžcUecloUskali a kUčžskšopatky libali 7“
„Tcď tolo prúwš dost!“ šwolal Čermč:k

od stin wstúwajc U byťo wioeti že se přemahú
„Wy týrúte šúmhslně jú bych se mohl šupome
UoUti a tUdy raději odede.“
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Ddessel w skUtkU Za Uim ždwihlo se jesstč
Učkolik stqtkarů od soUscdskšho stolU a domkúri
Za kostelUikem odessli do jchoho

ll.

Ull snřr.

Ncmiromsiý :pch farúr byl pomilowúni bo:
dUý kmet chž plUUch tťicet let Ua tšmžc mistš dU
cholUUisprčle žastúwal Po desitilctem kaplmlo
wúUi stal sc farařem a prisscl do Nčmirowa co
mlcxdistwý Unlž, plU hoxliwosti a Uadsseni pro po
swútný swůj Uťad Pod pcrUti Ulctšwssich tři
ccti lct Ulladistwú swšžcst UstoUpila ctiHodUš wúž

Uosti; wlasy žridly a Žbčlcly ale dUch i tč!loprUzUost asstatcčUost dotU Uchowaly, c:pastýťska hor:
liwost Umohými žkUsscUostmitUhtťichú o Uic se
UešmeUssila Zčdea mdloba dixstojUšmU kmctU
Uastawajici stari Uepťipominala; a toliko tchdy
požUčUUal žc dUowc jcho již wysoko postoupili
řdyž w dUchU mcži owečkami po osadčs c ohle
dUUl StatcčUi hospodúrowc jcž U swčm sxelmstoU
pcni Ua žiwllostech žaftal dawllo iž odpočiwali
w PčmU; jcho žaci a kťtčUci hospo ařili po Uich
a Ua Učktcršm statkn dokoncc již trcti kolcUo pa
Umtowal ToU pťičiuoxl Uetoliko dlc poswatncho
úťadu alc 1 dle wčku za otce osady sprmUcdliwš
se pokladal a kc swým owcčkúm takš ša oby
čchcho každodeUUiho obcowúUi co otec k dčtcm se
chorbal DUwěrUým, „ty“ oslowowal xUladssi po
koleni wenkoxlccm a rodimmm Oriimcnim Ue
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jmerwal tčměť Uikoho, každčmu tdliko kťcftným
jmčUem, jako „FraUtisskU“ „Josifku!“ zdimaje.
Synům takowýchto Uezťidkajiž scsscdiwělýchFrano
tissků a JosiskU ťiťal „Frantisskůw Wúcslaw,“
„Josifkůw Toniěek“: a wUUkům, kde eich bylo,
„Frantisskowa Wúcslawa Pepiček,“ „xkosifkowa
Tonička Honžiček.“ Každý tak od srdcčUčhokmeta
milcrúd slýchalo Ul kďo timto spůsobem osloch
Uebhl, w klúdať sobš za žnamcni Uemilosti a obyo
čchě hne na mistč se domlomoal, řka: „Co jsem
žawiUil, wclchý otče! 7č!se Ua mUe rčxčitchUčwati?“

Za swč dUcholďUl s rúwy w Nemirowč ťdog
čkal se dobrý knčz Umo ých a mUohých radosti.
Jeho dloUholetč a wydatUč půfobeUi w kostelc a
we sskole Uežůstalo bez owocc. NúbožUoft a mra:
wopočcstnost Nemirowských byla waec chwalUě
zUúma, a jich pťitUonst k milčsxxUpastýťi, jenž
bežúhoUosti žimota a proftomilou srdcčUosti ďů:
wčry a lúsky žaslcchowal, byla erbyčerú. Nni
za šlowějssi doby, kdež nejedUa owcc wc stciťnšx
wěťlcich tU i tam šwrtoblawěla, UtčsseUčpomčry
w Nemirowě podstatUč se Ue mčUily. Něktcrč ty
Uowoty owssem wčrUémU pajztýři prúmě po.chUti
Uebyly ; ale wzdor tomU šc swými osadUiky cel:

kem chpokojm Ucb?l, řikúwaee takto: „JUU arci,witr Uowč ďobh ecco Ueb walého knúm žau
Ucsl; ale bohUdik! to kdúwalc erdUesl.“

Za Uic dobrčho důstojUý kmet Uepoklúdal,
když WaleUtiU Swčtliček, powědomý pokoUtUiť,
w, obci se UhUizďil. HUed Ua prwni setťečinlpmln
bhťn pohledem Swčtličkowým Uelikdědojnmta fe
citll. Nelibila se mU přistčhowalcowa plažiwost,
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U zchhtralč potměssilšewzezťcni; a šroan w tU

dobU swčťil kostelnikowi, šc mU teU anúček pťigchúži jako had w rúji, dhž še dťcwa požUúUi
dobrčho a zlšho Ua UboboU ramúři ElUU sč
Usmiwal. chlamal sc wc swcm tUsseUi; Ueboť
bhl Swčtličcť oprawdn člowčk hoUčUý a wsscmix

mastčmi natťený. Jcsstč dobťc, že w osadč mUoho
důwč,ry Uenaležal; a tťebcxu ze teU Ucb oUeU
U Učbo Učco sobě Uapsati dal: proto, bhw oby:
čerě, jak fe ťikú, Uthč Uapúlen, dúle se š Učm
Ucpťútelil. JediUý SčonhU, jak již wime, š po:
koUtUikem důwěrnč o cowal; a prúwš Ua nčm
se Ukúšalo, co wc Swětličkomi wčzi a wťe. Qd
tš! dobh, co si toho pěknšbo pťitcle wyhlidUUl,
Sejnoha mcilo kdl) do teostela pčichúšel, Ua kúšmli
Uebýwal, ba an U swatého pťijimúUi w čase we:
ličolločllim widčti jcj Uchlo. Pmm farúťi toho
wsscho Uensslo Uic, rwolxtil se pro to, a hodlal
š Namličkem, jak SerobU dlc swčho obhčeje
jmeuowal, ža pťiležitosti prolllluwiti.

Pťiležitost pťissla. HUed w poUděli po swa:
to:martiUskč Uedčli whprúmčl kostelnik Ua faťe,
co a jak pťi welkš obchš hromadš se bylo Udúlo.
Nešatajil Uičxeť,xoa litowal, že, odwolmo fe w zú:
ležštosti obecnšho jmělli k wýrokn famšho otce
dnchowniho, k pťiterčm,n wýstUpU, ač: Uechtč, pod:
UštU šawdal. Tačč Scjllohomo drzkč wžkcižciUi,
CermčckowU statečonU obrmm a konečxUčodejiti
z hromady wyťidil a do podroblm popsal. PUU
farúť poslouchal bcdliwe, wždUchUUlasi dwakrúte,.
ale mimo UpťiUmý otcowsky bol jinšho hUUti Ua
sobč znútč Uedcxl. Kostelašika pro jcbq powědomš
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scoodwolčmi Uckúral ťka: žc kU swčUlU nčchledU
:U pričinč obccnčho jmčni pred Bohcm i prcd
lidmi sc žna; a ch toho želel že takowč srcxžcni
Ua werejnem nxistč U pred tolikčrými swědkh jest

osskliwc pohorsscni ťtcrež pričiUoU roǧtržkU a
zarodkcm chmornosti w obci stati se mužc Po
odchodU kostelnikowU jesstč dloUho o Ucblahčm
pťipadU prcmitql„ a poslčže Ua tom se Uschl
že o smir mczi ŠchohoU cx Čcrmakem se pťio
čřni Qbeslal tudy oba Ua požcjtťi po mssiswatč
Ua fcer a doufal že swých Uěkdcjssichžúčtku beš
pečne če smiřeUi UakloUi „Potom pcxk ažby sc
jcho ždarilo chtěl še Sejnohou mcži čtyrma
očima jesstč obzwlasstč promlmďiti

chsilčea jačeež sc občma straUcim pifenmč
dostalo obeslauých dotkla sc Uestchě Ccrmak
byl pťckwapelx; že wssak sobč swčdomim jist byl
Ucmčl pričiny, aby se ostýchal pred dUchoinho
paftýťe prcďstoUpitj. Proto byl luyslj pokoch
U co asi hUde: o to si hlmUU Uelúlnal Janče
bylo fc SejlloboU Toho jak dopiš fobč řdorU
čený bidnč pťeslcxbikowal popadly lUžteky, tak že
cchlťU žcxprwlliho lďýbUchU Ulc smcti žahodil.
Potom bčhal po pokoji roz úUč rUkanm a jak
zcslom jedUotlimč prohozcm) wyfwitalo Uehodlal
jiti cUli Ua kroč, myboudnje že UeUi žúdný ssčeolčxk
aby od leckoho Ua wýpesle moť,xlpotahowčm býti
Qchladlmw poneknd počxal mec tU Uwcxžowati ji

Učxče a připcxdlo mU zdaliby tmrdossijUým odédmr
pmcčřr, uc jč ťicu Uriiurůzal, či .pnk ucúsl š Uťůočui
činiti Uemel2 Proto wyblcdal ccdulku Uležifmctim
0. oblekmlw kcxbat k Swčtličkomi Ua poradU pou
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spi al. Tam arci obawp Ua sobč znúti Uedal:
spUtil jako doma Ua ccly splaw, a jistil, ba za:a
řikal se, žc Uikam xrepůjdc, a kdhbh slnět Ua swětě
stúl! Nlc Swětliček soUdil docela opačUč, twrdě,
že sc Ua farU dostawiti mUsi, a kdhbh sc zdrcihal,
zcby úťchč, až pomoci čctnictwa UUceUbýti mohl.
Podobnčho wýrokU sc Seroha UeUadúl, a wcx
swč drzosti tak pojchoU skro.,tl, že Swčtličkowi
UeUsslo. TcU wssaťemilšmU Serohowi UotUč sc

wysmúl a, zbabčlost mU nmtýkaje, doložil: „Wždhk
Uejste žúdne dčcko, a ústa bUdete miti š seboU!“
Na to žůstali pťcč hodinU pobromadě. Jakl)ch
pčknýchpoťyUUtiSchohowi sc dostalo, erimc;
alc tolik bylo paton, že mU hřeben znowU Ucl2
roftl. Wracel sc domů š weseloU, a bhl, jako Un e
šlatč!m koni. 7

Pťissla stťeda. JakUb Ccrmúk si pťiwstal,
a oholiw bradU, oblckl UčdelUi ssosúk, a ssel do
koftcla„ abh po mssi swatě Ua farU se dostawil.

Takě Seroha žcihh z domn wyssel, abh w lpautťičUoU dobU Ua mistš býti mohl. Jda ko em
chrúmU PúUč, slyssel warhcmy a zpčw, wčděl, co
se tam dčjc, ale nezastmďil sc. Krúčcl pťimo kfařc,
a Ua siUi Ua pcma farúře čekal. Wssak dlonho
čckq,ti UemUsil. Po čtwrt hodiUcc přtssel pcm farúř xx
š7 Ccrmúkem za hlasitš rozmlUwo, a pťiwitaw
SerohU, chž hrUbč an ncpodčkowal, otewťel
U pokojc dwčřc, a občma, aby wstoUpili, pokyUUl.
Wfsedssim UabidUUl jesstě židli, aby se posadili,
a pak bned Ua mistč přikročil k wěci.

„Děkuei wúm, mili fonsedč!“ šapočal welmi
mčkce, a bďaš samou srdcčUosti se nm až chwěl;
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„dčkUjixža ochotnost, žc jstc hlasU swčho staťičkčho
pastýřc Uposlcchli, a Umc nawsstiwiti, za obtiž fobč
Uekladli.“ d x

„KoUúUtctoliko fon kťesiaUskoUpowinUost,“
promlUwil Ccrmcik š přiszkcm hlUbokěncličeně
úcty; „neboč ro wassnostini whchowanci dobťc
wime, kúm jmin býti mú, kdo Cirrwc Ucflyssi.“

„Jú zc swčstrmch,“ prohlúsil fe Sejnoha š po7
hledem wzdorným, „co swobodný občan znúm

zúkon, a dlc šúkan takč fc řidim.“„PohUútU owsscm,“ pokračowal dUchowni,
„zúslUžnost každého dobrčho skUtkUzwýssiti izmen:
ssiti moHoU; ncž tčch jú ohlcdúwati ncminim, a
jfcm wchc powdččcn, že jste pťissli. NUže, witer
liž, proč jscm wúš obeflal moje milč dčti?“

„Prosim, prosim,“ wšpiral sc Sejnoha proti
důwčrnčmU oslochi ksUctowU, a ússtěpačUě se
ússklebal. „Dčtmi jsme tUssimjiž dúwno býti pťcstali.“

Dobrý knčž, chž podobně řeči od nikobo še
fwých osadniků dotUd byl Ucslyssel, pončkUd se
šgrazile alc brzy se spňmatowal a pohledčw Ua
SchoŽU š wýčitkoU lčxskhponU, pokračowal takto:

„DokUd swčřeltccm mš pastýťfké pčče zůstae
Uetc: dotUd důmčrnš poměry chnčžUčjssi lúfkh
alespoň z mč strany nikdy Uwolnčny UchdoU.
Ncnicli wčxm wssak ťcč, roUchcm lúskU odčnú, po
chUti: bUdU mlUwiti bešx obalU. Co fe při wclkš
hromadš fbčhlo: to, powúžimali wcřcjnost mista
a weličý počct fwědků, chtč Uechlč za pohorsseUi
mUsiřU whblúsiti. Že přš tom takc moje, jač
w Boha donúm, zachowalč jmčno na pranýť fe
dostalo: an Ucpřipominúm, ač wim, žc podoonU



38

bezohledUosti UčrbožcUský cit žwlňsstč dUssi slabssich
trpi a pohorssliwč fe Urúži. Q to wssak UemlUwim,
aby se Uepodobalo, jakobych fcbc hlcdal; jdck tU

. o wčci jesftč jiUč. Zcr takowými wcťejnými U Ueu
Uaprachými pohorssliwými wýstUpU, wlússtě
strhUoUǧli fc mczi soncd , ktcči w obci šež při:

wršcUcU Ueesou: Pťichúži šrasmictwi, pťichúžcji rozetrž h, pťiašúzi Ueswoonst; a bčda obci, Ua Uiž
chwoonst hlodú! Tam wssclikčdobro hUcd w žúo
rode hyUc, poUěwcxdžžúkladU a peri podmiUkh
wsselikšho ssčastUčhoszrU, poUěwadž Božiho po:
žchUčmi fc Ucdostúwci. Toliko těm pťitomnosti

son žcclǧnati a jich poswěcowati Pún pťislibil,
ktcťi w .Kcho jmčUU, totiž wc swoonsti cr w lúsce,
fhromúžďčtti jsoU.“
7 „N co mú po tč wssi řcči býtie?“ otúzal se

Schohcc š UestoUdUoU drzosti. n
„To býti mú,“ oďwčtil dUchotUUico Uejklid:

Učji, „aby pohorssclli Uaprcrcho bylo, a simč Ue:
sworswsti, dťiwc Ucž Udzcjdc, aby Upťinmým smie
ťenim bylo anždh UdUsscUo.“

„Kdopnk wúš Ztlcdlc ža soUdcc Uad Uúma
Ustcmowile?“túžal se Scjlloha š rostoUci držosti dčllc.

„Můj úřad, mš swčdomi a Bůh!“ .„
„N Ueni:liž w pismě psčmo,“ Uamital Sejw

Uoha š ússklcbkcm prčxwč ďúbelským, „„krčrlowo
stwil mčr UcUi z tobořld swěta.““ u

„Owssem,“ pťipoUsstěl důskojný kmet š úsmč:
wcm, politowčmi jrwicim;n„jenom žc ono powče
dčUi wtělcUěho Boha k pťitomllčmU pťipadU Uao

prosto fc Uehodi. Neť pscinoť w pismě takto:„„PoslUssUi bUďtež pcrf l)řči swých, a bUďtc jim



39

poddčmi: oUiť zajistč bději Uad wúmi, jako počct
whdati majici za dnsse wassc.““ Tato wýpowěď
wclikšho aposstola ť UasfemU pťipadU samojedinú
se hodi; a poUčandž jstc se k samšmU pismU swa:
tšmU odwolal: dončUU, že poUčeUi ž pisma pťi:
jmete, a bez Upčinmšho smiťcUi odtUřšerdejdetc.“

Za rozmlmďh Uwechš seděl Cermčxk, jako
Ua žhawšUt Uhli. Smiralo ho w prsoU, dělaly
se UtU mžitkh, b lo mU Uanc. KoUečUě že židle
whskočil, U roše )lUšU cith Uejbolestxlějssimi Zwolal:

„NemohU, Uefmim posloUchati dšle! a bylo:li
okamžeUi toto spolU moji wiUoU pťiwořš,iUo: do

s:Urti toho fclcti UepťcstaUU! SoUscdc! SežUoho!
tak od fmššo dUchoinho pastýťc, kterýž Uaš oba
Boha žnúti Učil, odcjiti Uesmime. Pročcž Bohem
múš Zapťisahúm: Ubližil:li jsem wúm, odeskte
mi! NUo chcetc:li, Ua kolcUoU wčxš odprosim,
jenom mi rUkh UU smiťeUi podejtc!“

„Břcodpšrúnl, žcbšch wčml rUky Uepodal,“odpowěděl Scjnoha pU žawilostj; „ale šde UU
tomto mistč Uikdy!“ .

„Již widinl můj Ulilý PaloličkU!“ pťew al
slowo an farúť hlascm od bolU se chwčjiclm,
„že Umc Ubohšho kuleta zúnchslně chcete pot itč,
a ssedilch swčho Uojlepssiho pťitcle žUeUctiti. ťie

šimúm zUcUctčUi swoje še srdcem krwúcejicim, U

Udsťxlsc modliti, abhstc toho Uikdy litowati UecUlU l .“ „

e „NetronúUl,“ odsekUUl Sejxloha zUkUtile,
„abhch, co š rozxxchslem swobodlleho občmm
čtllian, kdy litowatl mUsil. N UcUioli Ume tad
dúlc žapotťebi, dowoltc, Ubych odrsscl.“ x
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Nikdo čUcbrčmil, a Schoha odessel.
Ubohý kUězUemoha pro mdlobU, Z bolcstnšbo

pohUUti mysli possloU, Ua UohoU fe Udrzeti, sklesUUl
Ua židli. Zalomiw rUkama, dal se do hořkěho
plč:če, a ž hlUbiUU Utýranšho srdce zabčdowal:

e „Již widim, že jsem sc pťežil! widim, žc
sily moje Ua dobU ťitomUoU UepostačUji. Tak

Uešbýwú, Ušš prositi š?úna, aby slUhU UeUžitečUšhopowolal, a ion swůj w ofadč tšto strúžccm ftcxtečar
Učjssim opatťil.“ „

K tomUto bolestněmU w teskU wrhl fe Eermcik
k UohoUm skličeného kmcta. bjimal jcho koleUa,
cclowal rUce, a š plúčem hlasitým zwoleal, ťka:

„Otče můj! Uemlthe tak. Wssickni wúš
milUjemc, co šředniho po BohU dobrodislcc ctimc,
q za prodloUžeUi wassich dUů se modlime! Nni
Sejno a UeUi, kým se čiUei. Jsem pťefwčdčesl,
že ciza zloba š Ušho mlUwilae U dřiwe Ueb

polgdčji zajistč sc stmlc, že hťissnšýo swšho wždorUza Uč bUdc pykati.“
„Bůh„wěčnšho milofrdeUstwi,“ doložil stařcček,

soUstrasti CeUUúkoon Uemúlo UtisseU,„súm kpo:
znúni jej pťiwediž, a wúš ostatUich pťi wlře,
ctUosti a pťi sslechetUšm kťcsčanskšm smýsslcui
Uchowejž!“ 7

To powěllděw, ožeblml Cermúkowi dotUd
klečicimU, a co Uejla kawč!ji od sebc jej propUstil.
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šx , pl.

molbn.

Uplymxla tři leta, a w Nemirowě nepťiu
hodilo se Uic, lcč že wssechUčm Uassim znúmým
wčkU o tři leta přibylo. Na dospčlých toho
tčmčť an zUúti Uebylo. WssickUi těssili se dotUd
stúlčmU zdrawi, whpadali dobťe, ba UUiUa anU
farúťi widčti Uebhlo, žc ťada jcho let o třirUowčx
se rošmUoži.la. Jinúčc owssem bylo š pokoleUim
mladssim. Cermúčowic děti zatim wychodily fskolU,
wyrostly o celoU hlawU a w dolUúcUosti i při
hospodúřstwi wsselijak pomúhaly. BarUfska bý:
wala š matkoU w kUchin, š dčwečkami w stúji,
š dčlniky Ua poli: wsseho se chúpala, wssecko fe
ji daťilo; a UejedUoU sseptala si čeleď, že ta

(ǧolka, jak rozwazch, Uaposiedy matkU předčlú.
uaU ťe zase přidrUžowal k mUžfkým, k otci a
Wojtčchowi: takč oU sc chúpal wsseho š úfpčchem,
a bylo lzc fe Uaditi, že fwr)m časem rodičůřU pořd.xd
poroU a Učkdy statUým hospodúťem se stmle. e
obě dčti pod dohlidkoU a wedeUim wýborných swých
rodičů wedlě wčkU takě moUdrosti a UúbožUosti

profpiwal,h, „Uetťcbathsim an pťipominati.
Take Schohowic dčti žnačUě powyrostly;

byly wytúhlč a sstihlč, q Uad swůj wčk dos č:
lejssimi býti se widčly. Skoln dochodily w měšě.
Fcrdúček tam odbyl čtwrtoU třidU, co lain
šUúmkU mčl Ua wyswčdčcUi UapsúUo „ob tojUč,“

q teď Ualcšal sc perim rokexňr 7UU sskolúch laotmských. errka byla doma. Seroha sobčUa
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fwých dětcch mnoho zaklúdal, a Uir malšho, jak
wimc, š Uimi Uezamýsslcl. Z Fcrdúčka chtěl mitd
jUristU, a Lenorku rowUč jiUúčc Ucž ša selkU
wychowati hodlal. PňUi Učitelowč w městě soU:p
dili owsscm, že fe hossik Ua sstUdie Uehodi, poněwadž
sc mU an wloh ani pionsti Uedostúwú; Ule otec,
Uedbaťe wš)strahh, twrdil, žc on fwšho syUka žmš

lčpe, ?c jiz w peřincc čtwcračil a kUtil, a žebyobylo še, aby ž Učho jUrista Ucb l. TUdy pťisscl
Ferdúček Ua sstUdie, a Lcnor a chowúna jčst
doma, jako w plcnkúch. W mčstš UaUčila sc
trochU,š drúty a š echloU, a tim takš w Nc:

mirowš ž dloUhš chwi e sc řabýwala. Hčxčkowalarnkúwky a limce, wysfiwa a okrajc U fpodUiček,
a jinoU a jiUoU parúdU Ucl scbc strojilsl. Do:
múci a polni prúcc sc Uctkla, mšla rUčky bě:
lounkš a měkkš, chodila pod slUUcčUičkcm,a byla
whsiUtěUa jako loUtka. Ncmirowssti sc LcUorce
wysmiwali, řikajice, žc wypiUú hlawU, jako anský
ťůň, a žc rčxdi Uwidčji, kam Usijcchkrútc fchc;
pro rolUika prý fc takowú slcčUa Uchodi, a pčm
pro Ui asi sotwa přijde.

thatUě, eak wime, chodjlo w Ncmirowč
wssecko po starem kolcji. NUi ti domkčxři fwčbo
ťčomnělš!)o prčxwa dotUd fe Uedodělali, a toliko
Schoha, pokUd možUš, stal sc jesstš drščim cc
zaertilcessim. Se Swčtličkcm byl jčdch rUka,
Uepťútčl?twi k Cermúkowi jewil, kde jen mobš
U Ua pana farúťc tak žaUcmťcl, že Ua kolika

mistech aš kmotrowstwi odťekl, aby Ua farU UcšmUsil. Qidš o tom mlUwili wsselijak, Umicc,
takowě kťesčanské posllchy, jako jest kmotrowstwi,
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žebh fe Uikdy odepřiti nčmčlo, že jest Ua fwětč
rpssebo odtUd až dotUd, a že z takowčho jchúni
Sejnohowi sotwa co dobrčho wšejdc.

PojedUoU wssak počulo být w Nemirowš
žiwo, a Uastal rUch, pťcd tim eridcmý.

sl BbStarčmU pťedstawenčmUdopadla lhůta úťedUiUz y.
Nowú wolba wýborU ř pťedstawellstwa jest

již wypfúch, a fežnam woličů Ua siUi U pťedsta:
wených jest wywšssen. Woličowč dlč danč, jakoU
kdo plati, jfoU rošdč!eni Ua dwč tťid , Ua tťidU
Usedlých a domkúťů; a každčxtťida Um do wýborU
woliti po čtyr členech. Wl)bor bUde woltti ftarostU
a dwa obccUč starssi. Již ža čtrnčxcte dUi pťie
jede š okresUšdo mčsta pcm komifař, aby wolbU ťidil.

Starý přcdstawený, wždycky Ua swůj úťad
žchrúwal a stěžowal, žč ta čcst jaktčžiwu Uestoji
za tU pfi bUbU, jslkš si člowčk pťitom U kcxždš
pťiležitosti Utrži.

TUdy bhlo očekúwati, že takowčho břemena
,rúd pošbUdč, a Uastčlwajici loolbU š radosti Uwitčx.
Nlč Uastojte! oUo bylo naopak. BUď pro dloUhoU
zwhklost aUčb obawy, abh w občcUšm minčni
neklesl, Učmohě se Uijak š úřadem rošžthati, a
wsselijak Ufedlým i domkúřům Ua srozUmčUoU
dúwal: žeby „thto,“ kdt)bh to břemer „jčlťkU“
mčli šnowU Ua Ueěhosložili, proti tomU „júřkU

tento“ Uebšl. Než marnš se chUďútkodoblassowal.Usedš sousedstwo chtšlo miti pťedstaweUým,
řšobh pťcďc, ocxk sc ťikú, čťowčka dčiňť, ozwňři
fe Umčl, a tcxřǧšpťed úřadem promlmniti dowedl.
Proto dohlassowčmi:fe starčho předftawenšbo Uce
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dbali, a z wclkč ččxsti Ua SchohU pomýssleli.

Něktšťi a sice Uejpowčxžliwšjssi myslili w dUchUx
UU Cermúka; Uemčli wssak odwahh, š m,iUčmm
swým wcťchč wystoupiti, dilem abh SerohU
ňa sc UepopUdčli a diťem pro obašUU, aby fc š odpoo
rem Uepotkali U tčch, kteři Ua Cermčxka pro jrho
zUúmoU pťjzcli k domťúřům se hUčwali. Tak
opcmowal Schoha súm jediUý.

Domkčxťi Uaproti pťčxli sobč a předstawee
Učho Uěkoho šc fwčho„.stťedU, a kyby tak Ucn
mohlo býti, alespoň Cermúča, donajice, ee ša
takowčbo opatťeUi.Uestúše sc podaři, aby čwých
Uúroků Ua d,pořdil z obchčho jmčUi k platnosti
pťiwcdli„ Sejltohh sc bč:li jako ohUč, a chtčli
fc při wolbč šUby a Uchty držcti, aby takowý
otčim„blaon obce fe Ueftal.

Seroha zcxtim swým šwoleUim již Uapřed
byl jist, a Ucpochybowal, žcby se spisse slUUcc zc
swč drčchy UssiUoUti mohlo, Uež aby oU starostoU
býti Uemšl: JediUš, čeho sc obúwcxl, bhlo to,
aby se Cermčxk 7řno wýborU Uedostal. Wčdčl
dobťe, žeb mU Cermúk w šamýssleUšm wlada:
ťcUi pťekúžcl, a proto žčdeoU žion wčci člcUcm
wýborU stčxti se Uesmčl. Pťi Ufedlých lehko sc
tak dglo žařidtti. Seroha whličil skrze zwětssUjici
sklo CcrmúkowU přichhonstrk domčúťům, a Udúwal
U jistč, žeby se zwolcnim Ccrmúka ch domkčxťskú

řtrcma sesilila, a Ufedlč soUsedstwo žeby pak při
wsscch důležitých UersseUich w meUssmč.,šůstúwalo.
Statkčxťi z Uejwčtssi čústky UúbledU SchohcšwU
přiswčdčili, a bylo jisto, že při hlasowčmi Ua Ccro
mčxka dčxwatj UchdoU.
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Teď se jesstč rozchúzelo„ kterak to pči dome
kúťich zaonačiú, abh pro Ecrmúka do wýborU
Uehlasowali. Sejncha z mista Ucwčdčl, kUdh
do tohoe ale Swčtiiček wčděl, clrossemetnosti son
roho taéč dowedl. Nadessed jarobp nčxhodoU tU
a tam UěkterčmU z domkúťů, otc: al se docela
lhostejně: „Jak, Usnesli rste se již, košo do wýborU
wolitie?“ N dřiwe Uež fie odpowčdělo, dúwal wýu
strcchU, řka: „BUďte opařrni, wolte toliťo zc scbe,
a UikomUerčťte! Statkúť zůstaUe statkúčem; a

tťcba fc wúm stawčl, wssak až ťišdc do tUha,od statkčxřůUchdc.“ Tak pomút U ohým doma
kúřům hlawy; c: kdhž Ua dcn ťed wolboU kU
koUečUšmUUsnesseni U kostelnika c scssli: wytasilo
se jich kolik š tim, co jim Swětliček Uapowidal.
Wčtssin se to chytlo, a zůstalo Ua tom , že
domkúťi tolikp ze scdc woliti bUdoU, ač půwodně
wssickUi pro Ccrmč:ka byli.

Pťisscl den wolby, U wolilo sc w hofpodě.
Pcm komifať zasednul ke stolU, jch po bokU
dwa přisedici zc starčho wýborU, a Uaproti za:
pisowatel. Pixedessledělal žapisowatcle an Uč(tcl;
alc teUtokrútc sc mU takowč cti Ucdoftalo. Scjo
Uoha mčl Ua Učho, jak wimc, Už ode dčlwna
š kopcc, a ša zapifowatelc Uastrčil Swštlička.
Na tom wssak Uic Uežúlcželo, a wolba měla
počiti.

be úkoU tak důlcžitý bež úwodu Uebhl,
powstal pcm komisať a promloUwal takto:

„Jčťřkož řď řxxúfťčdkřčwčjfďkomisřnšýo Učixčeižčřřei

š obledem Ua teU th w tčch šednotliwých obcichjk předscwzeti jsoUci wolbh Ua ašUjici zcikon pťed
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UplyUUtim tč k tosUU Ustanowenč lhůty wolby
k odbýwúni jsoU: tak w Uúslcdku toho mUč
k tomU Udčlenčho Uloženi timto se zjeiji, tU
tady k pťedfewzeti jfoUci wolbU ťiditi.“

. „RozUmčl jsi e?“ otčxžal se sseptmo jcdeU z řdomw
ťúťů drUha swšho, když bylo po ťeči. .,

„Blollde!“ diwil seetúžmtý; „lúždhť.wiš,
že nčmecky UcUmilU.“
u Již woli. Domkúťi hlafuji jako jech sUUž,
a takš statkúři hlanji sworUč. Jcst widčti, že
se každú tťida o tp, jak a koho woliti, napťed
byla UmlUwila. Ctyťi členowč wýborU jfoU ze
statkúťů, čthťi ž domieúťů. D zúkoUitč sprúwnosti
odbytč wolbh Uni pošdalečti pochhbowati Uelze,
Uúmitkh sc Ucni odUikUd obúwati, a proto hUed
odpoledne člerwč wýboru k wolbč pťedstawe:tstwa
mohoU pťikročiti.

Již se pťikročilop a hlasUje sš ccdnlkami.
Statkúťi dúwaji Ua Sejrth, a Schoha, jsa
přcswědčest, žeby Uikdo lč:pe UeržuoU starostowati
ncdowedl, hlasUje takč UU scbc. Domkčxťi wolcji
tkadlce ZúrUbU, a že sc obúwaji, aby o jedeU
hlaš marnč Uepťissli, doUUtili jej, aby takč cce
dulkU Ua sebe Uapsal, ač sc tomU, jsq člowčk

ofrade skromný, dosti dloUbo brúUil. CtoU pakhasy, a oba fokowé Umji stchč po čtyrcch. Nwssak
k platUčUlUprowechi U:olby jest žapotťcbi wčxtssim,d.
Hlanje sc podrtchš, hlasUje potřcti, a wýsledck
pořúdelll tentýž. NeUi pomoci, wolba mUsi rožo
hodnUta a UteoUčcUabýti lofem.

Swčtličeť, co šapisowacel, Ustťihne dwč cco
dUlkU, Ua jednš Uapissc „Seroha,“ Ua drlchč
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„ZcirUba,“ ma když pismo oschlo, cedUlky sklúdčx.
chml složil Ua s ůfob proUžky, drUholš swiUUl
do trubičky, a mr UUw. wýč;namUč Ua SerohU,
obě pUUU komisaťowi oťdewzdal.kx

PUU komisať, držc cedUlťy mcši čorsty, kyUesokům, aby losowali. Seroha, co zwo cnec straUy
statjšúťské, pťistoupi peri a bšťc cedUlkU, do
trUbičkh swiUUtoU. Ttšcfa! wytčchl ssčastUč, Ua
cedUlce jest UapsúUo „Sejnoha.“ .,

PUU komisať mU přejc sstčfti; ale Sejnoha,
Uemúlo dopúlen, že jeU trckto a š tiži Hodnosti
se dodčlal, tčmčř Učdčkuje. Ani woličUm dlc
obyčejc za důwčrU dikh Uečini, Uýbrž za patrnčho
rozdrcxžděUi litUje, žc th lid Už dotUd jest Uc:
dospělý, U Ua piď pťcd seboU eridi. Swé
žwolcni pťijimú prý jeU k wůli UUtnosti, pončwadž
w Nemirowě, jak bylo dotUd, dúlc býti Ucmůže;
ale, Uač Už pťi wolbě dojiti mUsilo, Uczcxpomem

prý do Uečdelssi smrti.
Swět iček zatim otewťcl okno, a múchašcssčxtkem, Učjakč zUcUUeUi dúwčx. TU hUed ja o

dimem zarachoti bUbUh, zašUi.fanary, spUsti celú
illtrúdc!l o;,tťech pťcstúwkč:ch, a tťi rúnh z Uloždičů

žahUči. Seroha wyjcxslli čelo, dčlú pxťekwclpee
Ušho U diwl se, kterak k takowš cti přichúzi, Uč
o wssem dobťe wěděl, poUěwadž l,xudbU i Uloždiťe
prostťcdnictwim Swčtličkowým scim ž mčxsta byl
objednal.

Dúlc wolcji dwa obccUi starssi. Domkúťi,
widouce, že wš hlmoni wčci propadli cx chd
to wýhrůžkol: Sejnoboon nstrasseni, pojedUoU
skrotli a powolm)mř sc stnli. Raději sc šc statea
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kúťi o wolbU starssi , a tak sc stalo, žc jedeU
zwolcU jest e ftat úťů, a druhý z domkúčů.

thž prowolano jesk lČžmčltoonoho ze statkúťů:Ua zsmmcni, Swětlič em daUč, spUsti iUtrúda
Ua Uowo, i takč rčma ž mojdiťe zahonUe; ale

chUďasowi lz domkčlťů pťihodišo fc jiUúčc. Hrajimu sicc, a c jaksi rožwrzcmě, žc fe spissc kočičinč
Uež„intrúdč podobú. Núna ž moždtťc erhssla,
a Scjnoha sc fmčje, že prý bllď zamrzlo, mlcb
Ua pmlwici felhalo.

Jcst po wssem. Pan komisať, pťieaw od
pťedskawenstwa slib wčrnosti, odjcl; a omkúťi
whtratjli sc jcdeU po drUhcšm šc smUtUoU twúťi,

Uic dobršho sobč UetUssice: Scjnoha šmk w čcstUčmprůwodu wýborowých čxlcUůzc stat čxťůza hUdby
a stťelbh jako U witězoslúwě Ubirú sc do statku,
a whpimi hlawU, jakoby čelcm oblohu prowre
tati chtěl.

N hle! Ua prahu domU Uowš pťekwapeni.
LcUorka, celú .bile odčUU a owčUčeUa, stoji Ulczi
dwcčmi, za Ui matka a domcici čeleď, wssickUi
fwč:tečUě Ustrochi. DcerUsska poždraijc otce

pťúnim, šcž wěřličck po UěmcckU b l složil.Dčwčc m Uwi a eri co, otec posloUchOúa Uc:

rozUmi siowu; ale předc rcst pohnUt a oči sobč
Uttrú. Za německé pťúlli ěkUje dcexťi po českU,
a abh za radostrradost fpůsobil, konči takto:

„ZU to nlúš mit Uowč ssaty, a ode dUesska
UebUďeš wico Sejnohoch, nýbrž starostowir!“
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711.

:čnsstnlarr.

Nsi přcd rokcm mčl Schoha řizeUiw krajskčm
mčstč, a bylo tam tehdy prúwě wclmi žiwo a
radostUo. HUdba hrúla, stťclba rachotila, Ulice
lidstwcm se hcmžilh. KrúsUč ossaceUi púUi Ua
pěkUých powošich sjiždčli sc Ua Uúmčfti pčcd
wclkým jchim Homcm, a slcžsse š kočúrů, do
Uěho wchúželi. Schohowi sc wssecko UčxchUUě
libilo; a že Ucwěděl, proč se tak dějc, otúzal se
Ua hospodě, co to asi žUameUúe? Hospodský oťdl
powčdčl, že Uowě„ šwoleUý pml purkmistr siawi
son iUsstalaci. Seroha slowU „iUsstalacc“ Uca
rozumčl; alc proto pčcdc poswědčil hlawou, jakoby
rožUmčl, a proto tak UčiUil, aby jce hospodský
za sprostúka Uemčl. Teprwé po wili otočil
žasc řeč Ua miloU iUsstalaci a Ua hospodském
wyžwědal, co wssccko pťi takowš slawnosti sc
dčjce?Hos odský, Uemajc prúwš chUti k dloubšmU
wyklúdúm, ťckl žkrútka, že sc pťitom ai a pijc,
a že jcst to hostan, jakoUž pml pUr mistr Ua
oslawU swčho šwoleni púUům a pťedUim ž mčr
ssťallftčwa ftroji.

Seroša si pamatowal wssccko; a když mUswitala ččxU, xže bUdc w Nemirowě ftarostoU,
zUowU Ua pamčt mU pťichúzelo. Chtčl mermolr
moci pmm pUrkmistra w krajskšm mčstěUúpodobiti,
a tUdy fe stalo, žc Ua oslmUU swšho zwoleUi

?Udbu U stťelbU objchal. Teď mU jesstě doeotrby wlcšla hostan. Soudil, žcbh wystrojeUim
e
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takowč trachtiny wsseckystarosty w celšm okrer
žahmtbil, před obličcjcm obce wysoce sc powšnesl,
a při samšm úťadš k wúžUosti sobě dopomoci
mohl. Toto wssecko úhmkem rozhodlo. Pro
těch Učkolik zlatých, co Ua to padne, mysiil, de
zc statkU Ueǧ!ůjdc; a jcsstč U wcčcr po wolšč

manžšelcc waj zúmysl pznúmčl, ťka: „,Milú starú!mUsi sc chystat: bUdeš strojit insstalaci.“
Dobrú žena Uamitala, že, co žiwa, Uic ta:

kowčho Uepckla cmi Ucwačila, ba šcran eri,
jcstcli to od masa Ueb od molckh? Seroha fe
rozesmúl, až UlU očx.i osizely: bhl rčxd, že řťeba

jeU pťed žerU, pochlUbiti sc může, jak cčzým U
Učenym slowům i panfkým obyčejům rozUmi. a
konečnč wyložil, žc jest insstalace hostina, jdakoUž
Ua oslawU fwčho zwolcUi za starostU púmem a
pčednim še soujedftwa wystrojiti hodlú.

Toho fc Sejnohowa lckla, a Uchsiila, jrakbh
manželowi hostiUu z hlcxwhuzažchnala.
x „Milý Pawlc!“ počala tšmčř ;Zlačtiwě, „Ue:
Umsi:li tak býti, Ucchej toho. Widiš, mčxmoděti,
a dost fe UU chlapcowU sstUdii Uaplatimešw N pak,
abych fc Upťimnš pťizUala, pčmi maji tenké ja:
zýčky u júbhch pro ně občd Uwaťiti cmi sobč
Uetronala.“ e 7

Na takow.č:. ač dosti UloUdrč: důwodh, Sej3
noha Uedal. Rckl, že to býti UlUsi, že wssecko,
čcho šapotťebč bUdc, obstarú, ba i kuchačkU žaoa
patři. ZUú prý w městč wdowu po kmlcclistowi,

kterú kUchhUčrošUlUi, assiroko dUlcko Ua wzúcnčjssi
fwatby a dobrc wůlc waťit chodi. TU chce po:
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prositi a pťiwezti, aby, kdhž Už Učco býti mú, bylo
jak sllǧssi i patťi.

Seerhowa sc poddala; chcečiUiti, jak UmUžel
weli, Ue oť dobťe wi, žebh marUš bylo, proti jcho

želežUš wůli se ŽpoUzcti.Dmbšho ne do dewiti hodin wšdčla celú
wcš, že Srjnoha, co Uowč zwolcm) starosta, od
Uedčle za týden bUdc slawiti iUsstalaci. Nemie
rowsiým to bylo Uěco zersU Uowšho; byli žúdou
stiwi, co asi bUdc?x a dšti těssily sš Ua iUssšalaci,
jnko Ua komediji š pimprlrtcm. uCeltšď w Scho:
howU statkU také se tšssila„ ale jiUúče. Zwčdělač
od Lcnorky, že podstatoU insstalace bUdc slawnú
hostan, a domýsslela sc docela důsledslč, že pťi texlr
kowš mele beš Ušjakšho odpade UebUde, a žc spolU
š scboU takš Učco chytrčho oblizne. Proto tčssili
se wssicknidomúci šwlússtnim spůfobem.

Jediný, kdo fe Uctčssil, byl Jiťik, starssi če:
lediU, podiwný to ptúk, jeUž, š obchým hejnem
Uikdy Uetúhl, a wssemU jinúče rošUmčl. Byl sicc
cizopanský, ale š rUchadlem, š kosoU i cepem Uměl,
že fe mU Uikdo Ucwyrownal. Byl ossacený, rúd
čital, držel Ua kostel, meši chasU nechodil, a Uikdo
na Učhoan za múk erčdčl. SloUžil Urozlič:ných
bospodňťů, a Uč ho wssady rúdi měli, předc Uikde
dtoUho Uemydržel, pončwadž Zrela a (x„plnčpo jeho
Uotš Uikde w domč Uechodilo. U Sejnohů byl
tcprwš prwni rok. S platem i ďc ftrawon bol
d,ocela spokoch, azpťedcxprý kdcsi, tU.ssimrpřed
Cermčxkowým Wojtčchcm, swým jcdim)m kamae
šúdcm, ťici měl, že we statkU Uezůstane, kdyby UlU
jmnč liwaUcc pckli, a slUžby jesstě jedUoU tolik řdúol

48
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wali Bšlač mU UesUcsitconUhospodúřowa UadUtost rzkah Uba K be ohlcdným Uújeszm
jakých sobčSeroha Ua každčšodowolowal dloUho
mlčel; ale když jchoU U pritomUosti Jirikomč take
Ua ana farúťe zabroUsil: strhl sc UaramUýramUš
Jirik se dUchoinho pastýre šastal bez múla jako
Čcrmúk tehdy pri welke obchš hromadě a ta
kowých čafckt)hospodqri Uastrkal žc jcckopčU Umlk
UoUti mUsil Qd tč dobh dúwal Seroha pťcd
Jiťikem Ua řečpozor alc mčl Ua Uěhopika Po
chwúlilli kdo hodUšho čcledan pro sporúdcmost a
dobronprúci: Seroha UiťdyUepriswědčilawsseli
coš proti Jirikowi Uamital Rikčxwalo Uěm že jcst

opowúžlimý,kže k hospodariúct Ucmú: apak,žcbyUejradčji w kšostclea m kUižka strčcl, a š Ecrma
kowým Wojtšchcm sc slizal. Nedržel prý by fe
š Uim kdybh tcď w pUl letč jiUcho čclcdina oded
wziti bhlo

Qd hodiUh, co se Šchoha starostoU stal
připadalo Jirikowi že sč wssickUi w domě roz
Umcm pomiUUli ažc meži blúzUy dúle pobýti
nclše HUcd jak za Umďodem Swčtlickowým Sej
Uobowa č:elcď Uowě šwolcalšho pcma starostU Ua
prúhU dolUU Uwitati měla ncchtčl se Jirik tomU
podrobitč řka žc blúžUit a chdUtost esstě wice
Uankowat Uchdc Uposlechlpťcdce stal mczi čc
ledi ale pťetlapowal jako Ua žhawčm Uhli Jak
ale LcUorča Učmeckčblaboprúrti spUstila otočil sc
Ua patš a bhl teU tam Pak Uzawrel U scbe že
se wsscmožnš strcmiti bUdc aby chlUbUých a mar
Uých reči w domč Ueslhsfcl Uččeho Uaproti ťici
Uchsil Nle čxemUUjiti hodlal UeUssel Pri skli
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zeni cha whklúdal děwečky dčlnikům Ua loUce,
jakci bUde we ftat U slúwa, a že antúta bUdc
miti iUsstalUci. Jičik stúl prúwě Ua woze a ro:
wnal; jak Ule o iUsstalaci Uslhsscl, mrsstil seboU jak
ssiroký tak dlolchý do sena a smúl se, jUkobh ho
wilh lechtaly. Nemohl se cmi Utissiti, a poslčze za
nowčho opět smichUpropowčdčl, 7e sc rúd podiwú,
přijcde:li takč pUU wikariUš, a kšo Usi při tč sel3
skč: iUsstUlUci kúžati bUdc.

Jest we čtwrtek před iUsstUlUci. W statkU
Umýwaji, bili, dchUoU U cidi. Domúci ženskč
UUpodčlúni wssebo UestačxUji; pťijchaly si dwč
7cUh zc wsi, U wsscchlch Umji dila plUč rUcc.

ǧxšťijcla takš žiž kUchUřka ž města, U tU teprwč
Uastalo prawc božl dopUsstč!Ui. SUússcji krajúče
U hrnce, sbircxji smctUUU, tťoU múslo š roejcis
loUpUdi mandle, pťebimji hrožiUkh, tlUkoU cUkr U
stroUČjaji pcrnik. Wssadh jest plno krčUUů, U kdo
do swčtnice wejdc, jeU pťekúži. Jiťik UUi k občdU
Ucpřisscl; UUkrmil hoUem koUě, Ukrpjil si chleba,

U hUcd zasc UU polc odjel. BU UUi SešUohU Uemúdoma stciUi, U brzy po rúUU odessc do Ulšsta,
Uby hosti poč;wal0

Teprwč ša tmy wrútil se domů, prčxwš kdhž.
čeleď U wcčeťe scdi, U jcst celý UradowUUý U blau
žcUý. MUUželcc wyťizUje poroUčcUi od ani komiu
sarowč U wyklúdú ssirocc, jak ho wssadp rčxdi
widěli, ctili, U Ua donU mistech Už take piwo
pťedUesli. NU iUsstUlUcipčxni pťijedolh PUU okreflú
sice Uemůže pro chUerost; Ule pUU komisať, jeUž
wolbU řidil, zawitú dojistcx, pak jesstě jedeU púU



54

š dwěnm hwčždičkama dwa B jedUoU U koUcčUč
tři pcmi diUrUiste

Jak posledUitťi hodUoftareŠeroha pojme
Uowal: dal se Jiťik do hlasitcho smichU a mU
licc š mlčkem žrUky wypadla WssickUiUa ta
oon Ucprsoonsti tmoU a SerohU popadú

hUčw až žrowna modrci
„EemU se to fměješ 9“ oboťi fe Ua čeledina

a oči šlko fwice mU plcmoU„ em wžúcUým hostUm ǧakých jste si Ua
zwal “ odpowidci ciřik a porad se esstš smšje

„N co wiš do mých hostU.9“ žahťlma starosta
hlasem hromowým a bhlo widčti že ch Uraženú
famolibost č; Ušho hona

„NUi toho chmenssiho“ odwěti wyflýchcmú
docela klidUč „Ja toliko wim kdo ti ani diUra
Uisté jsoU“

„To ja takš wim,“ sopti Šejnoha, žUowU
dopúleU žc by Uěkdo Ueco wědčti chtčl, co by oU

wědčti Ueměl „JfoU to mladi pčmi ktcri swým

čxasemtakč welkými pany býti mohoU!“
„Netronam “ odwece Jirik Wždyč l1soUjeU takowi opisowači za deUUi msz a moh oby

se mcilem ťici: kancclarssti UUchUici “

x UEo že? th mým hostUm, pcmům od úradU,
chccš spilati UcideUUikUe?Ty Uemrawo! th UespU

fobo!tšty tU!“„ U fc wssemU a kUždšmUposmiwú “ po
čala LcUorka Ua Kiťňka žalowati WčUU se takš
smčje žc prý jste porad proti kUčžim a teď že
se pojchon do kllěžskýchobhťer pletctc Ehcete
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Hrý miti ;insstalaci, jccko Učjaký farčxťu jerm
že prý„ bcš pcma wikúriUsa a kiez kažatcle.,.e

SerohU spmsstil rUce, po celěm těle sc chwčl,
a lslonm šc sebc wymžiti Uemohl.

„Teď dost! tcď ťoUec!“ žaťičel po chwilcc,
jako fnmslů zbcmdeUý! „Jčx hlawa obcc uu a tau
kowč útržky, útržkh od pacholka!e? Kliďe fc, Ua
mistě sc kliď u do smrti mi UU oči Ucchoď!“

„Když tak porončite, š radosti,“ odpowčdčl
Jiřik beze wždoru i búžUě, a od stolU mstčxwal.
„Bčž toho jest mi tňdy zcxposledUich dUů tak,
že UUi wolUě oddychati UcmobU.“ 9

„Pryč, pryč, pchč!“ dUpal Sejnoha jako
Posedlý, a pěstma potťúsal. k

,šJiž de, U Uchfi být zle. MčUUale U wčxš
ža pUl leta služťm nu Uechtěl byste Ume dřiwc
whplašiti e?“ „

p Spcmčlkoll tě wyplatim!“ leťil Schoba
téměť bez sebc, a po mssexchkontech se ohližcl, jccko
by Uěco hlcřml.

„Nexmparlljto se, prme ftarosto!“ smúl se Ji74
ťik jjž Uleši dwcřmi. „Neni:li wčmx dUeš do c:
Učxžitčmýplatn, Uir Ucsskodi; wsscxk, až Uhlidam
swon chwili, jú si pro mždU pťide.“

To pomč!dčwdal š „PúUemBohem,“a odesscšl.
Wssickni w domě. žůstali jako opařcUi. Sej:

Uohn jesitě. dlolcho po swětUici promošowal sko:
čUou, a Jjřik Ualožiw trlchlU UU trakeař, jcsstě
w Uoci sr odkljdil.

„W Ueděli od božibo rúUU až pťeš oledUe
U Sčxjnobů žkomilm fc koUťi. Na potnč se
waři, w troubúch fe pečxc,ch ohUjka se smaži.
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uLibčx wůnč rozlšnšú sc po celš Uúwsi, a kaedčmU

do UosU bišc. ZcUskč dle pťiecmnčho zapachU
húdaji Ua ši la, jakú se asi we štatkUpřipraiji;mUžsstč soU i, žeby stčxro za to, dncš rŠcžno:1
hům Ua oběd sc dút požwati; a děti doražeji

až ke statkU a Uahlšdaši do siUčjakobǧ Ua zwědh,UebUdeli možUč, Ua čiž U se ďotťiti. Než.„tentokrč:tc

wssem š)odobmžm choUtkúm sklcxplo.U SejnohowůUesmi ýti, jako bhwú o Učktere hlUčnčjssl swatbč
Nemirowskč; tam stolowati bUdoU púUi a tedh
wssecko mUsi strUUoU, coby ch šdaleka Ua stnrš
selskč obhčcjc Upominalo.

Kromč púnů z mčsta jfoU požwčmi člcnowš
mýborU„še statkúťů šwoleUi, a jesstě pčt soUsedů
jiUých, Serohowi žwlússtč„milých. Wssechhostůw
úhrUkem bUdc sedmnúct, i SerohU w Uš počitajic.
Ke drUhě hodiUč pťijcli púUi Ua don kočúťich,
q po Uich hUcd počali se takš foUsedš scl)úšžtštiř

SeroHa dělú hostitelc až milo: pčmům sc kloni,
foUseďUUl podúwú rUkU, U wsscchUy do pokoje
Uwúdi. TcUU jcst již prostťeno, a kUchaťka š mčsta
bh rúda, abh sc bez prodleUi ke stolU sedalo, poně3
wadž krmě jfoU již pxťipraweUh, a dloUhým stčmim
mohly by fUadUč Ua chUti a ďobrotč Utrpěti. StaUe
se ji po wůli, a o půl tťeti se již poliwka
rošdúwú. „,

Co se U Sejllohů hodujč, žastawilo se Ua
Uúwsi Zroan proti statkU Učkolik žeU. Přiu
chúzelhž požehnúUi, Ulčlh se prúwč rožejiti okaždú
w jiUoU strmm: a že Uebhlo domlmočUo, žUstaly
ftúti, abh š howorU ohúťek UeUdělaly. MlUwilU
o iUsstalaci.
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„Witcali pak,“ oslowila jedna wssechUy swč
společUicc UajedUoU, „ro teU nadUtý holUb wy:
wedl? Wždyt ani pcma farúťc kc stolUUcpošwal!“

„TeU to pěkUč oprawil,“ odpowčdčla za
oftatni jiUú; „jenom žc, Ua mistč od hlawy, pou
čal sedlati od ocan!“ .„

„Wclchý pún,“ foUdila tťeti u „o (ečchon
ť,xowUtrachtiUU mtǧslim ftoji, eako cisať púU o ho:
molkU. Wždykbrǧ k tomU roUšači an Uesscl.“

„Jú myslim, žrby sscl,“ dodala eesstč liUčl.
„Wždhť wssady a wc wssem za pťikla cm Búslč
se řidi; a to wimc žcwmtgelia, že Spnsitcltťeba
š pUblikúUh stolowal, ch když UcfmrtclUým tm:
ssim Uwhl profpěti.“ y

„Q, jest to ZakUtilec th Seroha!“ šrchor:
lila opět peri. „Jak ho ZUčUU,tož Uaschwúl
trachtiUU wystrojil, aby ch přiležitofti Uabpl,
k anU farúťi UessetrUš fe zachowati. Nlc pťclla
bych, aby sc UlU tU pompa ňúko hodUč žbryndala,

adab;)l UUUlistš slúwy trochU oftUdy že fwých hodůo Ue .“ a

Eo tak žeUh„mlUwily, objcwil se UU Uúwsi
chslsUik:Ulčťil k SerchowU stcltkU,a mllsilzrochl

šuodlš Uich. Krúčcl jaksi rošwrzcmě, n zdúlo fe, žeUď oprade ochmclen jrst, cmeb alčspoň ochmee
leUčho dělú.

„ ro púUa Jmm!“ žwolala jcha ž iošU.
„Totč oiťik, býwalý čelediUže Serohowa stat U.“

„Jdc ňúko že ssiroka,“ diwila fc drlchú.“
„Slmd Ueni chhcene? un wždyk o Učm Uikdy slyu
sscti Uebhlo, žeby fe čcpeln žchUal.“
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Zatim chasnllikdossel až k žeUúm a Ukúzalo
se, žc fc thto Uemoýlilh.

„Pozdmw BUh Umtičkh!“ přiwital ždwoťile,
když b l asi Ua pšt kroků od Utch.

„.xakč tš Pún BůhU pozdraw!“ děkowalh
žeUh. „N kam se to hrUeš, JiťikUe?“

„JdU k fwémU býwalčlml hofpodúťi.,(
„ „DUeš tam Uechoď,“ warowaly žeU . „Nejsi
ňúko swůj, cl esoU tam púni: mohlo y se ti
tťeba lc pťiho iti.“

„ Uďte bcš starosti, matičkh! Jdu ža spra:
wedli.on wčci; U pak, wpdyť tďite, probleptnc:li
člowčk Učco ǧa rozpaťoUššo moku, Uikdtj za to
Umohlš UcUtrzi.“ p

Scl w katkU kSerohčUU; a žeUy, když
se za Uim pokonalh, sslh domů.

Hostš wc statkU Ualezali sr prúwš w Uej:
krúsUějssimrůžowšm rozmaru. Dobrš krmč a ťi Uš
piwo otewťelh ústrx i srřdce.7 Bawi se brz odštý:
chčmi, mlUwi dúwšrUě a Scjnohowi, jehož sa:
molibost mssickUi dobťc ZUUji, mezitim každý Ušco
milého ťckUe. Starssi pčmi chwúli jeho kUchin
a mladi LcUorkU, kterúž, wysintčlm jako že skťinkh,
pťi stolc.obsthch. Wsscm se libi: púUi diUrnistč
podinš UU Ui očima mžoUrUji, a kde ch UložUš,

každý o jcji rUkU šawadit se fUUži. Tcckš řeč š Ui
Umaději, a UěmčiUoU ji Uabiraji. WidoUce wsfak,

šc to Uejde, poUsstčji od Ušmčin; Uež radi otci,

Ubš dcerUsskU, tťeba pe!U do krajfkšho mčsta, Uaro UU dwě letU do UstawU dal. BUde prý stút
za tisice, kdhž takowci znamemitú krúfa patťičUě
se wzdčlú, čterú pak žajistě skwčlš sftšsti Udčlú
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a Udělati mUsi. Jech z púnů diUrUistů prohlaa.
ssch, že si Ua Ui počkú; a drlchý„pán o jedUš

hwězdičce, litUše, že jest již ženat. Sejnoha stojiUa wrcholU b aha a sliijc, žc LerrkU na každý

žpůsob do ústawU dú; ba šařikú se, žebh otccmUebyl, kdybh dceťi brúUU takowým wýhlidkúm
otewťiti Uepomohl. Q Uějakč sto prý U Učho
UeUi, a Swštliček dúon již k tomU radi.

Za UejblažssihorthoworU otewroU fe dwšťe,
a na prúhU stoji býwalý ččlcdin Jixťik. Kloni se
jaksi UemotorUč a slawné fpolečnosti pťcje ssťclw
stnčhopa wefelšho posczeni.

Sejnoha, jak jej Ušřel, wyskočxiod stollš; a
jakobU wraha před scboU widčl, Zchči: „Eo chceš! e?“

„Přichcišim pro žadrženoxl msz,“ odpowidú
Jiťik hlasčm pcwným U x,bešlšwssi búšUě.

„N to se opowažchš dUeše?!“,
„NUU, dneš. Mú.tc:li tolik chěz Uažbyt, že

sc jako UějateýdčkaU iUsstalowat Uechúte: myplačte
poťcidUémUčeledinomi žadršerU msz!“

„Ničemo Uičenmýo! Tať:li se mlUwi š hlamoU
obce U pťitomllopsti wšúcllčho panstwae?“ eu

„Nno, aby mzúcUš pcmstwo widělo, že Uec

jstc cclú čiUčaUý, jakým sc dšlútc.“
Po tčch slowrch wykloUšUUl Jiťik z pokoje,

a wytšatil se že statkU jako rruč.
Sčonha fe octUUl w Uúranmých nefnúžich.

thlúdal, wyswštlowal, omloUwal seaž do ochrapa
tšni. Wssickni lUU Uwšťili, litUjice, žc sc takowú
wýtržnost stala. Me pťedesslú rozmar wice se
Uenawrútil. Jedlo a ilo se sicc dúlc, ale howor
wčxžUUl,a Ua mistš žabamy Uastalo UUdčUi. Púni
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po chwili odjeli, foUsedč odessli, U SerohU chd
Uczdarcm insstalace diw wlasy ž hlmďh sobč nerwal.

x,PťúUi žensstiU Ua Uúwsi se wyplUilo: pompa
se Serohowi zbryUdala.

7111.

Uřadomňni a slňma chnohomn.

Scjnohn, dokUd žesstě starostoU Uebhl, Uc:
Ustúle UU swšm pťcdchUdri jcšdil, U kUsU cti Ua
Ušm Uenechal. stady mU wytýkal sprostúctwi
U brxbstwi, úťrxdowúni jcho mčl ZU terč ússklcbků
a hrUbých wtipů, a UeUstúle se chwústal, že, až
oU se jedeUkrúte UU wrch dostcme, jinúče bUdc
býwati. Dle toho wsfcho Uadúli se Nemirowssti
od Uowšho starosth, Ue:li žrowUU diwů, Ulcspoň
wčci podinhodUých. QUo alc.,zatim kde Uic, tU
Uic. UplyUUli dwa mčsire, U o Sejnohowi i o jcho
půsoonsti wčdčlo sc tolik, jako bp ho w obci cmi
Uebhlo.

Dúlo se tak docela pťirchUč. Nowý an
starosta po cclč dwa mčsice mčl sc súm š scboU
co zabýwati, U tUdy š úťadem se žabýwati Ue:
mohl. Slhsseli jsmc o Uěm, že za swčby. mlúdi
b l welmi Ucdbalý U prostopússlly žúk. Cist Ua:
Uril se chatrUš U pscit tolik, že se š bidoU poder
psati dowedl; U jesstčx ten jcho podpiš chUďútko
wyhli7el, jakoby kočkcxUasskrúbala. S tcckowým
podpišem při swč UUUčjssi hodUosti UetronUl si
wystonpiti. Búl sc, že pťi famčm úťadš swými kli:
kyhtikrj ostUdU dojde; U tak Urzbýwalo, lleč poťúdu
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Učmu odpisU sc pťiUčiti. Smčtličck dal anechi

a Uap al wzorck, dlc nčhoš Scjnoť,m podepisowatisc Učil. be prúce byla rqtssc, kťeftnš jmčno sc
wonechalo;ža to pťijmeni „Schoha“ bhlo xbodnč
roztaché, mčlo UU konci zamodrchaný ocúsck, a
wyhllžclo, jakoby xsžhbčtčho pčra a od nmpsančl
rUky pochúzclo. Sejnoha mčl kUš perUč: prúcc,
dťiwc Uežtak za wžorkcm dowedl. Ncslcwil tomU.
Hmoždil U pachtil se do UmdlcUi, každšho dne
cclý arch scxmými podpisy pomazal, až koUcčUč
za osm Uedčl wsscchnh těžkosti pťckonal, a pode:
psati sc dowcdl. x

Jak súm š scboU byl hotow, Uchopil sc úťa:
dowúni občma rUkama, a jal se oprawowati, že
z toho celoU obcc šúwrať pojimala.

Býwcxlý přcdstachý žastúwal a sprawowal
fwůj úťad, jak Umšl. Qbhčeenš dopisy Ua okrcš
hotowil súm. Bhly owsscm áǧoroUčkč,třcti čtwrtč
slowo znčlo „júťkU“ Ucbo „thto,“ a púni mčli
co dělat, abh sc Uějakšho smyslu domakalč. Zasmúli
se UejcdnoU, alc UicmšUě UU dopiscch pťestúwali.

Bhlo:li zapotřebi Učco důkladnčji Uapsati, ǧasscl

přcdstachý do sskoly, a pan Učitcl ošotne mUposloUžil. Tak to chodiwalo, a sslo to. eď wssak
mú U mUsi býti jinúče. NU starostowi prý sc Uc:
můžc žúdati, aby ch úťadU sloUžil; UeUi časU,

icmedbal bh hospodúťstwi: a, do sskoly choditi, mi:osti se doprossowat, do koncc Uchodlú. MUsi miti
krUcc obccnšho pisaťc a th šase, ponšwadž obci
sloUži, od obcc swůj plat. chtličck bUdcpisaťcm
a za méUč, Uež za sto zlatých Ua rok sloUžiti Uemůžc.

Býwalý pťcdstachý sloUžil obci bczplatUě,
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ašastúwal swůj úrad zdarma, chom tak ša tU
čcst K rižcni Ua okrcš dochúzcl pčsskh, ať6bhlo
jak bylo; azdržcl li se Ua úradč pťcš polchc
občd ho takč Uic chtúl Wstrčil doma črajlc chlcba
do ssosúkU a mhsscd ža mčsto mhsldal kUdlU a
nčkde Uq mcži poobčdmal Tak Uadúlc býti Ue
smi Nb staržosta ža wssech Uepohod desstěm blú
tcm a Uěbem Ua okrcš sc cwachtal: Uikdo od

Učho žúdati Ucmč e Kdo Um Uahradi kdybh
o šdrawi pťissele? zdrši li se za son powiUUosti
pťeš polche UemUže rotone Uikdo chtit abh ža
občd UějakoU kůrkoU se spokojil aUeb o hlcxdomčm

žiwotč do Nemirowa pťeš dtoč hodeo bšžcl!
Proto mUsi mitč za swš Utraty od obcc ročUi

Učchradu a meUč Ucž sto zlatých mšiti Ucmůžc
Tak pťibylo Ncmirowskýlxrď,ďUorm)tU sta

rostoU o droč stč Uoroých wýloh Nle oded tolik
chěž wziti? Lchkú pomoc Statkúři w Nemirowč
plaňwali za miUUloski ž obchých pozemkU čiUži;
a co Utohly drachdh, pročbh Ucmohlh Uineš BU:
doU platitč a co Uad to schúšeti bUdc rošwrhUe
se Ua wssechUy přislUssUiky obcc dlc oonsU pťi
mých dan!

WžpoUzcti sc Uic Ueprospčwa Starosta můžč
kswš rUce pisare miti může odmcUU za smoU
slUžbU žčxdati: jenom kdhž sc dokúže žc obcc Ua
takowú wUdúUi dostatcčlchch mú prostřcdků Sej
Uoha dokažal žc Nemirom bcž prostredků UcUi
a tUdy son lučc takc prowedl HUěwaji sc Ua
Učho omsscm statčúri idomkúri a Ua pťcdchUdce
žpomanji; ale co Uaplate? NeUi pomoci lcč Učkde
stranU aby nikdo Ueslhssel,pohUbomati, a plntitle
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Sčonhowi se leccoď doUese, řterak se losse:
obchě fmýssli, a Uemúlo ho do alch. Usedlým
Uemůže promiUoUti, že Ua býwalššo pťcdstaweneho
wžpomanji: a domkúťům mimo to jesstě Ucod:e
pUstil, že při wolbš Ua Učho Uedúwali. Za to se
wssechUčm, kde jeU může, wfsclijak msti, jest kc
každšmU erlidUý. a hrUbý, a žwlússtš domkúťe
Ua potkúlli prskUje U plisni.

Ba Ua samchoana farúťe dorostl. Bý walý
pťedstaweltý, když UčjcckýteU rozwch Ua obchú

wydúUi robil: dUchoinho pastýťc Pokaždč obessel
a wowětil. PUU farúť takowč wysad pro sebc
Uežúdal U nejedUoUsúm kzapraweUi o chčhopťiu
spčwkU se hlúsil, odwolúwajč fe Uasprawedliwol:
žúfadU: „Sterú prúwa, sterú bťemcnawssem.“
Než býwalý stcxrosta Uikdy o tom slysseti Uechtšl,
foUdč: že ten pakatylek „júřčU teUto“ Uestojt ža
ťgč, a že proň obec an UefchUdUeani Uežbohatsle.
Schoť,xa wsscck otočil jiUúče. QU prý se držč žúu
kan, a Uikoho ssetťiti Uemůže. Se Uam powan
UowaUých k šapraweUi pťirúžťy řpisUje poďlč
domowUých čisel, a pollšwadž UU faťe jest čislo

peri: stoǧian farúť pokaždš Ua sešUamUw čele.
Nojbllťc jest š Učitelenl. Búwnlý starosta pťi

whbirúlli danš pokaždš takš sobotalcš sUpomanl,
a Uedal xořdde!chU,až každý son čústkU žaprawilo.
Učitel pťichúžel pUtřičUč k swšmU, a UeHoplatkU
„a pťisskolellými Uebylo. Jinúč:e si počiUú Seroba.

šybimje daň, o sobotúlesU se an UržmiUi. Dúuli
kdo, dčxbx Uedú:li, Uedú. Co se takto sejde, ode:
sslc: a čim toho mčUš, tim radssi jest tomU. Když
pak Učitcl stižUoft k úřadU podú: ostoUši jej Scjud
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Uoha U wýšssiho mista, že prý jest starý a Uer
schopUý, žc požadawkům přitonme dobh Uepostac
čUje, a proto žc přisskolcUi platiti se zdrahaji.
Bez úťchiho zakročeUi cmi za jcho čtwrtleti
sskolUč se Ucfcjdc, a Učitel, jeUž po tčicet lct še
sou,fedstwem ew pokoji žiw bhl, teď Ua starčl koe

lena ŽlnrzUtosti tšmčť Ucwhchǧzi.akomč jcst úťadowčmi Serohowo. Dčlú
wsse o swš hlamč, š wýborem sc Ueradi: a swoe
lúuli kdh člcUh wýborowč, oUi, bojice sc jeho
wčxssinč žbrklosti, radčji se cmi UesejdoU. Pťi tom

šak pťi wssem jest marUý a ctižúdostiwý, až mržko.ejraději siyssi „Umohowúreným pmtcm starostoU“
sebe Uazýwatt. RckUe:li do jeU tak šhola „anc
starosto!“ již.,fe mrači; a když ollchdy kdosi sc
žmýlil, a „Sronhem“ jšj pojmonmal: Utrhl fe

lšcckoUa ťctčši: „Žčdeý Schoha! pch starosta.“akowým způsobcm dokčxžal, že se mU tšměť Uac
skrzc ťikú, jak si pťejc: cx oU nchsli, žc Ua wre

cholU úťedUi slčxwp fe Ualezú.

Nwssak.,wedlc siúmy úředni kesstč jiUú dUhasiúwh Uad Serobem fe rozklclmU, duha slúwh
rodiUUč. „

Pťi tťetim řižeUi po ,iUsstalaci fetkal se Scj:
Uoha UU úťadš š jchim ž pčmň diUrUistčl. Roz:

řadla se řcč, U pch diUrUista se op:al, eest:li
ťerrka již Ua ústawče? Ncbyla, a Seroša sc

Utrzel cxxrjak, že zčxporUě odpowšděti musil. Nez
chtčl wsťak podrUhš w tcckowč: kassi UwižUoUti, a
tUdh oprawdowč Ua to pomyslil, abh fe dcera do
ústawu dostala. Zassel si schwúlUš do krajskšho
města Ua wpzwšděUoU, a welmi dobťc poťidil.
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Nčjakú pcmi, wdowa po wojeUfkém důstojUikowi,x
mčla tam w skutkU whchowaci diwči úftaw zau
oUUčcUý, a holky š wenkowa wclmi rčxda přijťio
mala. Učila je UěmčiUč, zpčwU a hUdbč, a starxssi
jcji scstrcx kresleUi, frančiUčda jiUým jesstě wčdoo
mosiem, žc Seroha an wssechUopamatowati
Ucmohl. Za to za wssechno i še strgon a š bhu

tem platilo fe dwě stč Ua rok. ScšUoha wčdělwsse Ua wlastni oči, byl fpokoch, da zúwdalďek,
a Lerrka ža čtkUúct dUi Ua to š patričUoU wý:
prawo.U Ua ústaw odjela.

Schoha tresil wýbornč. Lerrka čiUi UU
ústawč Ucobhčchý prospčch. Již ža mčsic Uapfala
rodičům Uěmeckšpscmičko, a po čtwrt letč obssirný
list čxeský, clby sc pochlUbjtimohlU, co wssechUo jixs
Umi: Německy prý mlUwi, jakby bičem mrska,
a tslkš do špěwu a do hUdbh se poussti. Zpiwati
Umi: „Liebc deiUc siišeU FreUdeU,“ Ua klawiřc
hrciti: „MeiU licber NUgUstiU,“ kresli, Uči fc žemčo
pifU a fraUcoUšských slowiček Umi mUoho tUctů.
Domů ale an Ua UúwsstčwUUesmi až po roce,
aby rodičc swými wčdomostmi tim wice pťcu
kwapiťa.

Serohowic lidš efoUjako U whtržcUi, a koUcc
rokU dočkati se Uemošou. To jediUkc, čim fc we
swč Uedočkawosti potčssuji, jcst: že, až Lenorce rok
dopadUe, takě FerdčxčekUa prúszin přijedc, a že
pak swš milúčkh budou miti doma oba. Fcrdčiček
totiž dělčxetťeti latinskoU, a dobťe mU to chodi.
WloUi sice mezi tčmi, chž š drubš do tťeti postoUe
i,li, bhl poslchi; ale co ztoho u každýUomůže
Uti Qrwnim! Lctoš se mU daťi wúborUč, a kdno
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koliedomů o peUize pissc. slibujc, že starostliwým
rodičům welkou radost Udělú.

KoUečUě tcn loudawý rok pťedc Uplymxl, a
Ferdúček iLcUorka jsoU Ua prúždUinúch. Jak th
dčti wyrostl ! Fcrdúček jest jeU o pošnúni menssi

Uež otec, a cnorka šrowna lǧcxkomatka. S wčkemjim pťibylo krúsy, a jsoU ja o malowúny. Mčstsčeý
ssat jim Utčsscnč slUssl, a Umčji toho, žeby člowčk
Uellwěťil. Matka z Uich oči UespUsti; a kdhž tak
spolu rukou w rUce po swčtnici se prochúšeji a Učr
meckh rožprúwěji: plčxčc jako dčcko. Ba an tatik,
jak jest twrdý, a takowých okamžeUi zdržeti se Ue:
může, aby neojďlzel. N čclcď ta pro famý obdiw
jest jako pitomčlú.

Fcr čxčkowia LcUorce sc již Ušwyká: ťikú se jim
„woni.“ Také se wicc swým obyčcjllým jxmšnemne:
.menuji. Fcrdúč:ekslch „Ferdi,“ a Lerrka „L,ori.“
1Zni tak sice kratčcji, alc tiže sc pamatUje. Celcď
UcUstúle sc matc, a Uemůže to dowšsti, abh swčho
domúciho fyna idccrkU UyUčjssimjmšncm pojmc:
Uowala. Chce řici Ferdi, a wybleptnc „Fedri;“
chcc řici Lori, cx ťekne „Roli.“ DostaUe wýpcsk,
sama Ua sebc se mrši, chcc si dčxtipošor; ale, jak
přijdc do oprawdy, žuowU se mýli a matez,

W Nemirowč Užnciwú se wůbcc, žc Schohoo
wic děti jsoU pčkUěšrosilč a sličmš; alc nikomU fe
nelibi, je si wlkračUjoU UadUtč, jako púwi, a žúc
dnčho šnewsslmaji. chwice wssak dopalUje kažu
dč!ho, jak se w kostrle chowaji, ač tam múlo kdy

HťijdoU. Ferdúček stoji w prostťed kostelax U piliťe
šc založcnyma rUkama jako sloUp, a jest w kolenúch
stak ncohebný, žc cmi pťi pošdwchowúlti poťúdnč
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UeklekUe. Lerrka žase bUď šewlUje a sc smčjc,
aUeb zdlocchš chwile maUžetky potaije, parčde
Ua sobč rowUú a žiwú. Jest widšti, že oba úcty

šro stúUekBoži Uemaji, poUčwadž jim hUed a letěckýchod rodičů do frdce wsstipelm Uebyla. orssi

se Uad tim pťitomni wssickUi, mUoši reptaji
blasitě a mysii, žeby bylo lip, kdyb ta Uepťt:
klačmú chúska radčji doma zůstala, a š?úna Boha
hUčwat Uechodila. .

Qbchý pastUcha, domkúť erček, swčťilko:
stelnikowi, že teU mladý lid sUad Ua sskolúch tak se
kaži; ale kostelnik odporomal, twrdč, že tim sskoly
wiUUy Uejsou, a že Ua wyfwčtleUi wsseho jen ža ox
tťebi wšpoerUoUti Ua stcxršpťislowi, ťkoUci: „eša:
blko se od siromU daleko Ue akUli.“ N jiUý domkúř,
jeUž se prúwč k ťeči Uccho il, propowšděl takto:
„Pťcilbych, aby byli mými dčtmi: júbych je wylč:
čil!“ N ktěm slowům tak podinš rUkoUžasser:
mowc!l, jakoby kožich wt)klepúwati chtčl. 7

Tak asi w stťedUprcisziU žawitali k Seero
ť,důmhostě. Dwa spolUžciciz okoli Uamsstiwili (šerc
dúčka. Byli sice Umohem meUssi Uež oU, ale jiUúče
čřprUi hossi a chytrš hlawičky. PřiUesly š seboU
kUižky, w Ujchž rošličxUš čtwerčlckč! kousky U ssprý:
onwUú ťikúni otisstšUy byly. Umčli tobo ž paměti
hromadU, a welmi pčknč žUUli pťedUússcti. Takč
Ferdúčck U Lenorlea kclždý po ǧedllom koUskUse Ua:
Učili, a w Ueděli odpoledne szsobili domčlcim pšče
UoU zúbawu. Zpiwclli UcirodUi pčsUě a pťedUússcli
řq ťikčmi stťidawě: a wssem pieitomným welice sc
llbilo. Děwečky to rozpowidaly po wsi; i bylo
po cclšm Nemirowš Umoho UtlUweUi a diweUi, a
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kdo prúwč UcwšHomUěl, jak fe Fe„rdúčeka Lerrkne
w kostele chowaji, soUdil, že Sejňohae š dětmi
.terno Udělú, a swým časem Uemalč radosti na Uichsr
dočkú. Sťastný úspěch a hlUčUú chwúla dodalh sstUu
deUtům chUti, že se Ua jiUč mUohem Uchadltějssi
podUikUUti odwčxžili. Na mlatě w stodolc U wrat
szdowali š pomoci don UúdrUUikůwýstupek
z prken. Wrata owěsselikartolmowými prostčradlh,
pobočmi kťidla Uprawili ž wo owých plachet, a
msseckopak, jakož takč patro sšora, chwůji, rato:
lestmi a kwitim wsselijcckoždobili. Whpadaloč celc
kem jako welkú otcwťeslú boUda, w jakowč židč pod

šelerU sedaji; ale wlastně žUameUati tnělo diwaulo, jenom žc bež oponh U jiných jcsstě podobUých
přisiUsonsti. Potom dali se sstUdeUtido opisowúni
a do UčeUi,a u w Uedčli odpolčdm bUde předsta:
wcni. be Uebylo bež obeceUsiwa, o to postaraly
se dčweč:ky. K jich Uúwěssti, co se Ua mlatč diti
bUdc, sesslo se chgsy a dčti plUú stodola, a nikdo
toho Uelitowal. StUdeUti Ua :UýstUpkUUatropili
tolik sselmowstwi a kUdrliUek, žc se poslúchači smie

šem diw Uepotrk,xali. dež se po skoUčeUčhťe ročzlčxželi,jewili mali iwclcl oprawdion spokojeltost;
twrdili, že takowú komedie fc žiwými sigUrmUi jest
daleko Uad pimprle, U Uejpěknějssi při wssem bylo
prý to, že se Uempbiralo. e

LerrkU take měla we hřeúlohU,a an wlastUč,

šk wssicknidomúci jiftili, Uejwicč se wyšUUmeUala.ělala UějakoUwelmi wzúcUoU UUrožerU paničkU.
Wssickni sc .i tam Ua wýstUpkUklonili a kořili: a
an tak bra ičkUwhpanti, nosičckkrčiti a po ana
skU fňonati Uměla, jakoby ž Uějakšho žúmkn byla
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Utckla. ScerhowU swčťila mUUželowi, žeby toho
w holce Uik Unebyla hledr:la, soUdilU,žcby Unprosto

sztcčUč bylo, Uby zU Ui UUústaw jcsstč dúle plcxtiti
meli. Umi prý již tolik, U tak sobč po pUUskUwšsti
znú, žcbh.,třch Učjaký an baron pro Ui pťijeti
mohl. Seerhowi takč tak pťichúzclo; U když súm
Swčtliček oložil, že se Lori čteUim romUUů i
doma w UčmčiUč Utwrditi xajiUúče wzdčlati může:
šůstalo UU tom, že UU ústaw wice Uepůjdc.

S Fcrdčxčkem byla žiUú.. TcU doma žůstati
Ucmohl, U hUed po swatem Wúcslcxwš UU sskolh
sc ystal. U wečcr pťed odchodcm tUk a čcči
pro odžl, žc eri, Ucžůstcmc:li w tťcti UtiUskč
Učit? Serohcx, eršda čcho sobč Ze slow syUoc
wých wybratč, othl se, co to šUUmeUú, žcbh wc
sskolc, již prčxwč odbyl, mčl žůstUti Učite? N
Ferdúček powčdčl, že si pUU profcsor obhčchč Ue:jr
lcpssiho žúka krUce ponechú, Uby mU ža pťic
sstiho „rokU při wyUčowúUi pomúhal.

Schohowi Učwidčlo se býti wčci Uepodob:
UoU. Pamatowal jesstě že swšho mlčxdi, :e Učitel,
kd ž Učkd ž dtišiřdy odcjiti mUsil, pokaž č Uěktec
rč o lcps iho žúka Ustcmowil, Uby zatim po or
dúwal a š dštmi odčikúwal. Žeby Fcrdňčck ta to
wypomáhati mohl, Uepochybowal UUi dost múlo,
když powúžil, jak wýborUč w tťcti lUtiUskč po:
chodil. Qwssem wyswšdčeUi syUúčkowo eridčl.
Ferdúček Uechal kufr přcš prúždUiUp w mčstč,
šarowlml wyswšdčeUi do kUšb U tak UU Uč ZU:
pomUšl. Bylo wssak wýbormš! N jakbh Uebyloe?
Wždpk po cclý rok pfal domů, že rodičům radost
Udela; U ostatUč po tčch konscich, jcž šc swými
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drUhy w prúzdniUúch wywúdčl, i slepý požUati
mohl, že wc sskole wǧc,lmi dobře obstčxti mUsil.
Nerošchašelo se tUdy Serohowi o Uic, lcč aby
Ferdačck, zůstaUecli Učit, o rok we stUdijich Ue:
pťisscl. N Fcrdúčck prawil, žeby rokem Ua to
wzal dwč ssťoly UajedUoU, a tak žcbh wssecko
w pořúdek Uweder bylo. To se tatikowi jaksi
Uelibilož a otúšal sc jcsstě syna, bUdc:li ža son
prúci Uejakýplat mitie? thž Fcrdúček odpowčdčl,
zc Uikoli: zasmUssil fc otec, a již takč Uedůwěra
w Uěm bUditi sc počala. Ncťikal sice Uic, ale
drUhčho dUc pťed odchodem pťimloUwal s Uowi,
cxbh UcUčil a anU profcsorowi se opťc. Nlc
Fcrdúček Uamital, že, kdpby pan profcsor Ua Učho
si Usmyslil, pomoci Uchde; a dle wsscho, co wi,
žc beš ečUě Učit žůstaUe.

qšo odchodU syUowU Uedůwčra otcowa teprwš
wzrostla, a ponU hlaon wrtochů mU Uadčlala.
Bylby hUed ža tcpla k Swčtličkowi Ua poradU po:
spissile ale teU ša Uějakými fwými ssmejdy prúmč
byl oť!essel, a Ua cele dwč Ucděle Ua dolpolerU od
ana starostyse odestil. Tak dlolchoSeroha še
swými heblaty jw hlawě choditi Uemohl; a poUč:
wadž meši tim ža ťičiUoU úťadU do okresUčho
mčsta jiti sc mU Udú o, žustawil se U hospodskšlqo,
o Učmž wčděl, že takš syUka Ua sstUdijichmú. Sejn
Uoha Ua hospodě občds„oal, a pťi jidčč š domúcim

pčmem sc zahowoťil. Rcč brǧy přissla Ua sstUchty,
a jakúť š U„imi starost uuu az konečUč za whodnš
pťiležitosti Sejrloha prohodil, že jcho spn letoš Uej.
spisse zůstane Učit.

Powčděw, oč Um wlastně sslo, posloUchal



71

š UapUUtim co hospodský ťekUe Hospodský Uee
ťikal Uic a toliko se ptnl kde cmeb koho an
sstUdeUtUčitčmae? Jak se alc Še Uoč,m še wssim do
podrobna pochlUbil dal semilý ť,aospodskýdo smichu
Už se za boky popccdd.ccl

„To mUsi být kopa teU waš pcm sstUdent!“

Žwolal poslšžc když bo smich pressel „Natlapcmčxopa StrUkU wúm UkúžUl! Propadl mUsio akowat
a wúm UcUUalUježe bUdc Učit! Hahahal le Ua
pady Um chytroUš jest Učinšný jUrista!“

Šchoha Ucmčljiž w hospodě žúdUčhostúni

a tihl domUkǧako opnreUý Mrzel seUa Ferdačkažc kč wssi ss dč jcsstč tatika ža Umsskan Ustrojil
cx bylby se Uaň fUad rošhnšwcll kdgby jcj pťiliš
rúd Ueměl Pomržcw se, Uabyl klidnějssl mhsli
a počcllUwažowati co wsscckohospodský o Ferdač
kowU UúpadU reťel ZU wilkU súmf UowUwtij
š úsměwem fč obdiwowa, myslil že trcba ša Ucǧ
horssiho pťipadU rok Ueni wččUost a tronal ze
hospodský takc wsfecko wčdčti Uchsi a koUečUč
mýliti sc muže Tolik ale bral za jisto, že Fcr
dúček, cxk již opUkUje chcbo Uči, jcst a ZUstUUe

kofem, ž Uěhož, jak an hospodský Ucpochybowa
swým č!ascm kclpitúlUi jUristU bUde a bhti mei!

1)(.

M!wnd

Na Jiťika fwčho Učkdejssio ťelcdich zane
wrcl Schohcx šússtim UcnkojitelUym Nemohl Uijak
žapomcUoUti, zc pry takowy otrok a rizopanský po
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bčblik slawnostUý deU pčmč starostůw zUcUctiti a
slúwU iUsstalace osspiUiti fc opowúžil. U každč
pťilcžitosti wyhro owal, žr to Jiťikowi Uedarch,

kdybyl jeden Ua šoětě byl; a w skUtkUtakč Ucda:rowa .
Jiťik byl sirotck po rodičich chUďoUčkých.thc

Umohčxlčta sloUžil za čeledan a Umtka a děwččkU
w Qlessnč, osadc to od Ncmirowa kolik šodin ccsty
wzdúlcmš, a k jiUčmU okrch pťislUssici. Když se
ža scbe dostali, Uajali si byt U býwcllšho hospodčxťc
tU fUssirUč, a chtěli fč žiwiti Uúdclmickou praci. Do
počútkU skrowničkšho hospodúťstwi pťichli múlo,
U wsscckUson Uadčjč žaklúdcllč UU UczertUčm
pťcfwčdčclti, 7e:mú Bůh wicc, Uež rozdcll, a kdo sc
Boha chpUstč, že jej Bůh erpUsti. Za takowých
zčxsada pťi pilUč prúci, již oba od maličkosti byli
UwUkli, mohlo se jim dosti dobřc dařiti; ale člowčk
miUi a Pčm Bůh měUi! Pťi kúccUi a obdčlúwčmi
dťiwi w pmtskčm lesc pťisscl otcc Jiřikůw k oUrazU,
že ho š mista odnšsti mUsili. dZa UčkolikdUi potom
skolml, U Jiťik teprwš po pohťbu co sirotck sc nae
rodil. Ubohč wdowě Uezbýwalo, lcč žc opčt do
siU“by mUsila; Uemohla wssak dloUho mista wye
hlč?mti. Hospodúřowč ohliželi se Ua sirotka, a o
dšwečkU š takowým přidawkem Uestúli. KoUcčUě
pťedc mista sc doprosila, ale mUsila přistoUpiti Ua

wýmiUky, jakč sc ji šrúwč podčxmaly; U kroměstrawy pro sebe a pro itč, ač byla dčlUiccstatcčnú,
dostčlwala Ua peUě ich asi tolik, co Uějakú husačkcl.

PoroUčcla wsse BošU, snússela, čch Ušiti lzc Ueabhlo, a jediUoU Uúhrcde ša msscckcnú or žiwota,
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jako takč útčchU w soUžcUichUalczala wc fwčm mi:
lčm ditčti.

Chlapec bhl zdrčcwjako rhba, roftl jcckoš wody,
a pod wcchim Uckbožnč,ccloU dUssi BohU oddcmč
matkh bUcd žúhy w kťcsicmské šwcdeslosti Utčsscnč
prospiwal. Do tťi lct swčho wckU Umčl sc modliti
a modlil sc rúd, posloUchal Uccslowo, a jccksc mU
pťikúšalo, Ua wlaš sc zachowal. Byl w každčm
ohlch dčti hospodúťowých dalcko ťcpssi, a wšdor
tomU od Uikoho, kromč od matky, wlidUčho oka Ua
sebc Ucwidčl. Wssadyč bo odstrkowúno a sskúdlcno:
a Učkdyan matčina pťitomnost žabrčmiti Ucmohla,
abh sUžowúUUcbyl. Chlapcc, Ubožčck,žper plcc:
kúwccl a matcc žalowal; když alc UmtkU Ua mistě
wssi Učchrady jeU slžcti widal, a k trpčliwosti Uapo:
minatj slýchal: Uwhkl takowšmU š scřdoUUccklčxdčmř,
a mysljl, žc jinúčc býti Ucmůžc. Bolclo ho ale
pťedc, a jcckúsi kyselost k lidem do frdce sc mU
wloUdila.

chhůťc sc dčxlo, když přissla doba, kde sskolU
ansstčwowati mšl. Hospodúř an slyssctiUcchtěl,
abh syU dčwky do sskoly chodil. Mci prý radčji
žwykati prcici, cxhodným čclcdincm i dobrým dšl:
Uikcm takš bcž sskoly prý můžc býti. Nle matka
Uižčdeým spůfobem chlapcc be sskoly Ucchati Uc:a
hodlala. Ehtčla radšji fwč mi to opUstiti a jiUdc
tťcbcc toliko cc strawU sloUžiti, ch aby Jiťik do
sskoly fmčl. choU wůli koncčUěsyUowido sskolh
pomohla, a chťapcc, že w domč mUoho dobrčť)o
UczakoUssel, cclým srdccm kU sskolc přilUUl. Učil
fe .dobťc, a stal fc brzy chlcpssim a tUdUpch
Učltcli chmilejssim žčxkcm.
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Po sskolc, jak jeU mohl a seč byl, při prúci
w domě pomúhal, aby hospodčlťc,pro sskolUpoťúd

jcsstě roŽmrzeUčho, Ua se Udobťil; alc Ua dobro tohoUedowc l.

Než pťi wssi chUti k UčcUisskolUdo koUccery:
chodil. W dcsútšm roce son po BohU Ua zemi je:
diUkoUpťitclkin, ďobroU matičkU, kU hrobU ďoproe
wodil, a pak již fúm o sebe starati fc lUUsil. Hou
spodúť, snad hlanmč k wůli sskole, o Učho Ucsičxl,a
Jiřik wyhledal sobč misto pclsúka w pťespolUi osadč.
Žc byl do prč:ce jako ssidlo, stal sc brzy pohůUkcm,
a w ssesiUúctǧšmrocc již čelediUem.

Pamčťlrw UU omcUUti matčiUých a dobrých
UaUčeUižc sskoly, yl mlúdeUcem UúbožUým a bezn
úhomtým, dčlUikem fwědomitým, a wcdlč božiho
kostcla bylo čitčmi z UúbožUých a poUčUých kUižck
jcho jediUďoU šúbaon a útčchoU. Byltš celý
ťúdný, ale erlidUost, jakšž ža iwšho pqcholectwi
wicc Uež chlcba zažil, pťedc bez ssťžodliwšhowplywll
Ua jcho powahU Uezůstala. Zc súm žúdUčho
showčmi UcUžil, stal fc rowUčž k lidem a šwlússtčx
k jich wadúm Ucfhowiwawým; a kde febe meUssi
Uckčlšně w domě žUameUal, tam we slUžbč Uc:
zůstal. Proto mčl mist Umoho, ač ho odUikUd

ereidi Ue„poUsstčli. ToU pťičiUoU takš UadUtost
SchohowU sňšsti Ucmohl, a k powčdomčnm wýo
stUpU Ua pokoťcUi hrdčho starosty zawšsti se dal.
Za to ale žle Utrpěl.

PoUěwadž Jiťik žc swčho rodisstč zčchy byl
odcsscl, a pak Ua rozlič:Uých i wšdúleltých mistech
we slUžbě fe Ualezal: wypadalo tak, jakoby kžú:
dUč obci Uedatřil, a ncwoloU žtraceU bnl. Kdnš
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podlč wčku k odmodU sc měl stawěti: w QlessUč z
kdež se byl Uarodil o Učm erčdčli; UUdc zasc
kdcž prawč messkal žc přislUssUikcmobcc Ucbhl
do scžUamUstawěti scmajicich jcj Uczapsali a tak
se stalo šc odwod Jirika Uaprosto miUUl QU
sčUUwo eUskě slUžbč sc eryhýbal; ale když Ua
Učho Uc osslo byl takč:sspokoch a o bilý kabút
se Uedral W )ťemiromč o tom o wsscm ncwčďšl
Uikdo Jirik se tim UcchlUbilou a pťcdc úhlawni
jebo Ucpritcl súm kožcl wi jak wsscho sc doče

Uichal Schoha wědčl o msscm měl žbrcmšnrotiJiťikowierkoU ačekal ch coodmodwypsún Ude
Qdcsscď od ŠcjnohUw Ualcžl Jirik w Nc:

mirowě hned žroan jinšho hosspodúťc a take
za pťisstiť,xorokU Ua Uowcm mistš sc držcl Tak

zůstal pod moci fwčho Ucpťitclc Schoha si mUUl
radosti rUcc a takc sc pochlUbil šc Jiťik mě
w pasti a žc Uad Uim sklapne, drime Uež ?š
Uadčjc N errU oUo takc spklalo

HUcď jak odwodwwšpsún bhl ŠchohaUhlidaw son chwili poda zprúwU k úťadU žc
ma w obci pscmcc ktcrý až dotUd z mista Ua
misto pťcbihaje powiUUosti wojcnskc ossemctUč
wthoUti se dowcdl; a UcopomeUUlpridati
jcft to člowčk Ucbezpcčm) a smělý,a ažc Ua jcťyšou

šatknnti poUta žakroč:eničctUictmabudcšapotťcbia takowým UdúUim čctnici se dostami a sta
rosta ochotUčza wůdcc se jim postawil Q pramšm

šolchi wloUdili sc žadUimi wraty do statkU kdc
.oiřik sloUžil a mcssli ch swětnicc kdhž domaci
prúmě U občda fedčli Seroha hUcd Ua prabtl
powýsscným a mstiwým hlascm jal sc ozUmUowati
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žc Jiřika, co pscmce pťed odwodem prchajiciho,
mčUcm Zúkan zatýkú, abh Ua patřičUš misto
odúU bhti mohl. Jiťik fe šwedl od stolU bcz

odporu a byl ochoteUjiti, kam mU bUde Uařizer,

toliko šroti oUomU UaťkUUti se ohradiw, jakobypťch o wodem byl Utiťal, Bohem se doklúdajc,
že mU dotUd, stawěti sc, porUčer Ucbhlo. Uzťew
pouta, Ueissťowal son cti, že Ua Uic odbojnčho
Uepomý li, a prosil, aby se mU Uúsili a hana
zbytcčnč UcčiUily. o

Tošo wssak se Ucdoprosil. MUsil w poutúchpťcš ceý Nemirow uaž Ua účad, U tamodtUd
hUcd Uazcjtťi šc zwlússtUim dopisem do krajskčho
mčsta jcst doprawen.

PoUčwadž pak ža whpfcmšho UtikaUcc bhl

šoklúdčm, a š takowym po zúkoUě okolků se Ucečlú: stalo sc, že bez dloUhč prohlidky k pšchotě
jcst ořdmcde!sl.j d „

Tcď počala býti w Nemirowč pťed Sej:
UohoU hrůza. QU súm Ua celý splaw fc chwústal,
7e! mUoho může, že jeho rUce daleko dosúhUoU a
šrozil, že š seboU od Uikoho žertowati Ucdú,
dúwajc Ua frozuměUoU, aby š toho, co se stalo,
UaUčcUi a wystrahU každý sobč wšiti hlcdčl.
Ncmirowssti, alespoň mUoši, myslili oprade, že
Seroha odwodem wlúdne. thowč, kteťiprúwě
s Uh k odlpodu mčli, od oUš chwile an pomy:

leUim o SerohU zawaditi sobč Uetronali, U

o šeho epťizeň wsselijak fc Uchúzeli. Sta„locli sepa , žc sl,mck z Učkterč rodiUh, Ua Uiž Sejnoha
š kopce mčl, Uúhodou kwojka jcst odwedeU: tUť
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pokaždš jeU dloUhým rUkoUm Scjdrohowým sc
pťičitalo. x

Qď Jiřš,kowy Uehod již po sscstč sc bUdc

odwúdčti, a Scjnoha dotU starostUžc. Lhůta Ua
oonweUi obchčho zústUpitclstwa jiš dúwno pro2
ssla, alcx oUo pořǧdem žůstúwú pťi starčm. Lidč
soUdi, žc bUdc Srjnoha starostoU dožiwotllým a
pťúli:bh mU tak, kdobh jeU tčch strachů pťi od:
wodU Učho Ucbylo. Na lctossUi odwod čck(x„se
zwlússtc š wclkým UapUUtim. Přijde Ua Cer:
múkowic Jq,Ua, abU se stawčl. Ncpťňtelstwi Sej:
Uohowo k Cermúkowům jest každémU Uúmo, a
soUdi se wúbec, že JaU za wssccko, co y otcowš
spolU mčli, bcž pochhby odchc. Janwi Uikďo
ǧlšho Uepťcje, roto ze jest hodUý achowalý k)och,

F wssemU mla šmU lidU ža přik ad býti můee.čeUi, kdoby ho již Uapťcd Uclitowal; a7žwlú tě
chUdi , kteťi w každč swš potťebč U Ccrmúků
w celč wsi Uestúze se obejdoU, a w Janwi po:
každč pťimlmďčiho x,shlcidúmaji: Uačikaji hlasitě a
wyhrožUji, že Ua ScjnohU klcth powedoU, jestli
dobrčho x,hocha š;kazi.

U CermňkU takš wšdi, že Janwi dwacútý
rok dopadú, a že za přisstiho odwodU stawčti fe
mUsi. JaUa rowně taon UeUi, co Ua Učho čckú;
alc Ucdělú sid,z toho, ba an smUtUč twúřc UcU:
kúže. Qtec Cermúk, jchož klidUoU m sl Uic Uq
swčtš rozechwčti Ucmůže, leda:by mn do Ua pou
klad jeho Uejdrcx.rssi,Ua swatč UúbožeUstwi, dron

rUkoU sčchUoUti těl, tčssi sc ǧmUžilosti syUowč, a
hčkUje BohU, poUěwadž wi, e prawú ftatečUost
jeU že žiwě wiry a z oddalcčšo odewzdúlti se do
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wůle Boži pochúzi. Proto nejcwi žúdnš skličco
Uosti, ba Uaopak, zwlússtč když š Jcmcm howoťi,
Uad smůj obyčej mlUwUčjsiim a fdilnčjssim býwčx.
Jinúče jcst še 7eUslŠými. Matka býwú smuřnčx,
a xjesteli o samote, začastč slši. Takš býwú š Bae
rUsskoU, kterú zatim ža anUU dospčla, Uezřidka
w pťistčňku. Mladssi dčwečka a BarUssčina Uc:
rozdilnú přitelkynč, pastUchowa WerUUka, piěi2
kradc fc za Uima: potom dloUho wefpolck tajnč
mlUwi a sicptaji, a tčmčř pořaždč š oslchýma
očima whjdoU.

Súm dobromhslUý weždy wesclý čclcdin
Wojtčch od Učjakčho časU chodi, jakoby mU byl
nčkdo Umťcl, a když Ua JUUU, sličUěho a složie
tšho, pohledUc: hoUem se odwrúti, a rUkúwem
pťeš oči pčejede.

Již jcst odwod ohlússeU. PUU farúť wypie
sUje z matrikh chlapcč:, ktcři, dokanwsse dwao
cútý rok swčbo wčkU, do prwni odwodowč tťidy
Uúleži. Dosicd k Janwi, odložixpšro, schc

rUcc, šamyfli a zarmoUti fc. Ncčini tak, žcbysUad aUa litowal, wždyč staw mojeUfký za čestný
a úslUžUý šoklúdú; alc rozjimú, jak teU čaš

Uti ú. Nchžc mU do blatš?, žc JakoUbkůwHoUziček již stmďčti sc mú. a otcc sc pmnau
tch, jak jcsstš do sskoly chodil, jakoby wčcra:

šhUůw kťcst tak žiwš Ua mysli mUutano, jakobhUeš u a oUo tomU již tak dč:on! Dlouho o
tom rožjimú„ diwi sc, žcť dotUd žiw i k žastúr
wčmi sprúwy dUchomUifchopen, a žpohUUtš dUsfc
BohU ža milost UcšasloUžcUon děkujc. 7

Q odwodU Uo cclé wsi fe mlUwi. a Ccre
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múkowa již takě dčle mlčeti Ucmůže. NeUlchčieli
fobč, srdce ji pUkUc. Zajde tudh ža Jcmem Ua
froUbeka, pťckoUúUacitcm, fyUowi zroan kolem
krkU padUc. B

„Ditš! ditě,“ zcckwiliúpěUliwč, „bUdešeli th
wojcikem, jú toho Uepťečkúm!

JaU jest pohUUt, chwčjc se po celšm tělc,
ale pťemúhú se, a popatřiw matce m oči š twúťi
jaonU, di: „Mamislko! wždyk bh Uebhlo Uic zlč:ho.
Býti obrúUcem wlasti a krčxlowskčho trůUU, jest
zajisté krúfnš a wžúcnč pťed Bohcm ipřed lidmi.“

„NcmlUw, UcmlUw tcck!“ wzpirú sc rozlja
tostUčUú matka. „Wssak oUo ti, jak se dšlúš,
U frdcc UeUi; a ťikúš tak, jeU abyš tUUe potěssil.“

„LžimoU útčchoU bhch wúš Ueklamal,“ brčmi
se Jan slowem opramdomým. „Jú si stawU woo
chskěho skUtečUě wčxžim; a bUde:li wůli Boži,
abhch čleUem toho stmdU se stal, UUoslechUU š ra:
dosti. PamatUji si ž jchoho kúzani průpowčď,
čtcroUco žžwUezapomemx.„„Spojmc wůli son,““
prawil Uaš stařičký otec dúchowni, „„š wůli Boži
tak, uUbychom wedlč wůle Boži jinč wůlc Uco
mčli; a pak, ať Uúš potkú cokoli, wešdh wůli
smoU UaplUěUoU shledcime.““ Qd toho okamžcUi
jcst wůle Boži wůli moU, .a od tc dobh pro
mne Uic žlšho wc swětě Uestúwú.“ e š

„Th jsi šelý tatik,“ žabědowala mnřka odj
chúzejic. „Dúš člowčkU odpowěď, žc UmlkaUti
mUsi; ale proto srdcc pťedc boleti UepťcstaUe.“

Pp wcčeři, když wssecko w domč Ulehlo,
chtšla Cermúkowa promluwiti š mcmyelem. TU
dobu wolila wezdy, když Učco důležitčšo Ua srdci
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mčla. Tak UčiUila i tehdy, U bez okolků počala,
jak Uúsledee: e x

„Chlapec fe mú stqwčti a th, jakobh sc řě
Uetýkalo, UUi se UczmiUiš!te
„x „Chtčl jsem rúwč o tom počiti,“ odwčtil
Ccrmčxk; „ale Uc ak k wůli chlapci, eako kwůli

tobč, poUšwadž widim, „žc již po drčfsi čaš Uee
moUdrým hoťem fcš UBiraš.“ 7

„A co hodlčxš Uciniti,“ whzwidala Cermčxe
kowa na mcmželi, „abyš ditě, jediUčho shUa, za:
chrčmil a mčmU hoťi Ulehčile?“

„ch žúkoU weli, tam občmlU čiUiti Uezbýwú,
leč aby fc tisse a š patťičUoU úctoU podrobil.“

„Q, šlý to zúkoU, ktcrýž Uikoho Uessetři!“
zahoťekowala žeUU,starosti o tha celú zmaterlú.
„Jindh býwalo lip! Wsseckofepšknš sprostředkowalo,
a pUU wrchUi thka že statťeU tak sUadUš Uedal.“

„Qbrak son řeč„(poUčowal maUžel, „a
U famš prawdy se octUeš. Npslčessi šúkoU jest
wssem sterč sprawedliwý, a jiUššo od zúkan
šúdati UcslUssi.“ .

„Když tak Uchsliš, š Púrlem Bohem. Nle

aby jsiď,se YFlapce Uaprosto Ueral, sUad předcUeUčiUiše? ohl bhš promlUwiti sc SerohoU.“
„NebUď blú owa!“
„Tak pomú ej jinúčc g UelitUj Uěčcho.“
„KateřiUo !“ pohrozil Cermúk prstem, „aUč

w úzkosti mlUwiti UeslUssi, šačbh fe člowčk pťč
zdrawšm rozUmU hcmbiti mUsil. Jú do smrtč
Uikoho pokoUsseti UckdUdU, Uby mnč k wůli za

e mizemý peniz swčdomi prodal!“x
„Tedp žhola Uičebo UeUčiUiše?“
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„Učinim wssecko, čeho bcť porusscni Bož:sleých i lidsiých Zcikonů Učxiniti ze. Padrle:li Ua
Jmm, aby wojcikcm byl, a bUdeoli zbabělcem,
šcby Uechtěl: whplatim jcj! QwsseǧU hotowých
tolik pohromadč Uemúm, ale wypUjčim se; a
syn, až Uěkdh po mnč hospodaťiti bude, ne.chať
čcUU fwč UchžUosti scim splati.“

Tim bylo domlUweno, a matka, že Uadčji
ťmitati widčla, poUěkUd sc Upokojila.

Eblapcč Nemirowssti fe wrútili od losowčmi,
JaU wytčxhl čislo dosti Uižkš, a žitra bUdc odzr
wod. HUed odpolednc jest plmi wcš powyleU a
žpěwU. Chasa, stawěti se Ulajici, bylsl !U bofpodě,
podUapila sc a tčd powykuje a žpiwčx. Jan Uuezi
lomozniky Uelli a stydčl by sc, tak nemoUdťe
fobč počiuati. Wsscck ani ti, co jich ua Uúwsi
jcst, wssickUi stejllě UedokazUji. Nejhůťc ťúdi
dwa trpaslici, kteťi Uapťcd wčdi, žc wojč:ky Uee
bUdoU. Jedcll Ucmčxmli patťičnš miry a Ua prae
onU UohU napadú. Drlchý Ulciwhsedlou praon
lopatkU a Usl lcwém okU bčlmo. Ti dwsl wy:

locidčji Uejchc a kslždšmU, kdo jich potkčx, hčllci:
kaji w oči: „My Za wúš potahxlemc do boje,
žU wciš se. mUsiUrc potýkati!“ Každú tak od nich
pieijat š lelslllěcheln, až kollcčllě Uhodili UU Jmcka
w osobč obecllšho pastnchy. Ton, slUfse chwastnwš
pokřiťowúlli, ošwal se a ťe.kl: „Wy dwa toho
asi spařite! Wy Ubystc se takhle dostali pod gea
norala Hmucilksl kpapúčkowskénm plnkčl, kde brslmu
borami U knrdliky Uabijeji!“ Hossi k wojuě po:
dobllějssi dali sc do sulichll: Uljli dwa trpasljci
Umlkli cxodtihli znciwsi, jakbh je byl pešnkousnul.

o
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K erčorU takc JUU Ze ftcxtkn fr mytratil a

aměťil do wsi Zdo kolem hospody a Uešastami
?e powhkujiri chafe zdaleka sc wtǧhýbú a krčxčxi
primo kfaťč Wstollpiw Ua siU dúwú se důstoj
UšmU púlnl opowčxdčxti Jčxst pťrřdesstěU Ua mistje
a prosi duchowniho otre, aby žitrň Ua jeho Umhsi
msii fwatou oldětowal

„S radosti!“ odwěti pml farúr „Nle limysl
swů lUilý fyUU! Uulsiš whložiři abychom chtice
Bolj.a rtiti, jcho Uejswětějssi jmšUo trčba Ueleb

čili a Uežúdalť cokchprotť Jebo swatš wůli bhlo “
„Prawě teUtč?lmmsl můj“ odpowida Jcm

„abh se stala wůle Boži; Uebot Uejswětějssi wnle
Boži jest spolu wUlť moji trck žče kromč ro Bůh
chtiti rači Uechri a Uešúdúm U:čcho“

„Wýborslš tclk!“wolú dUchoin radostUr
pičkwapett „Na trckowý nUlysl lUroUcllě se Bob!l
pomodlim Darektmůj roždělim mčži chUdš abh se
Ua modlťtbč spojili š Uailch; a bUd jist, žeh fe
Uxňle Bož l staUe a cokoli tčxpotkú že Ua oslmUU
jměxm Božiho a k spasoUč twé dllsse prospějc“

Tak pomědčw požehxml cmm ZUmUeUim
fwatšho kixčšeUa čelc a laskawčx od scbe propustil

leo wt)chú;i Z Emmúfowa statkll celý
prilwod ZUU hchd lla Uswitčxodcssrl k odwodU

aby pťikúzmlou hodinon Ua Uiste býti mohl; a
tcd wssickni domúci kromě starssi děwečky, ktcrú
žatim dům opatrUje llbiraji fe do koftela Ua mssi
fwatoU

Po crlý pak ch jest we stčxtkujcxkow hrobě
WssickUi jfou skličeUi UemlUwi Učxpracuji, Uejedi
a toliko když poždUi odpoledne Uastulo, šrakh
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ldolestně toU„šeldUýmiž okrn l,ohbližeji bržh li Jan
sč Ukúše

KoUečUě zawšni mUžskě. kroky UU Uúsp i
Udssrm kromě l)ospodaťe zataji sc dech swirú se
l)rdlo žc lch Uikdo ani zrc stowkn srožUmitelUčho
slowa poměděti ncdowedj

Qtewiraji so dwěre eomlwstonpň do swětnirr.
Neni smUteU Uni ločscl, a nlnohem Uscdlcji Uež
jindy lldyhliži

Smekmuo Uaprahu pošdrmmrje wúžUě:„Po:
chwaleu lmď iežčš KristUš!“

„NU UděkUwěčmo kmď pochwalesl “ odpowidú
Utrr súm jčdiuý, sl bUed se túže „Jaťe jrst milý
synue?“

N JaU odpowida žwnčUe „Stnla sc wůle
Boži, jsem wojúkem!“

K těm slowum rožlštnc se po swčtrlici proni
kawý wýkrik a matka omdlewssi U stolU fo kúci

x.

Ysani.

Nic taše hcx:lcllltolikpownkn lU Nemilowčx uc
Urldělalo, jako odmod Črrmúkowir dmm be
jediný sUUečš welké žinosti mel Uositi ldily kabút
Urstúmalo paměti Tndh nelchlo diwu že takowň
Udúlost Ueslýchmlú a uewiřmuú wsseux bcx roždilU
možkem wrtnlrl Bralo se loůbec ža jisto žc se tak
fgmo feboll uestalo a wism sčxitalnese hlcmmš UU

Sejnobcl, rošUúměho Uepťitele Črrmúkown domU.
Yxčdlě mrm litowauot ZwlússtěČermcikowč6
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Wědčlo každš děcko žc nbohčx matka Uslyssewssi
kterak šc shnem sc stalo jako sspalck omdlcla cxžc
dotUd powúžlimč chUrawi be UUdobro sc zota

witi Uz Uemociwybťisti mšla pochybowúslowefměš
Teď prý marodi prechúšcjic Ulc Užna JUUUprijde
Uby k plUkU sc dostawil U jako nqwždy ž domU
odessel: pak bcǧpečně Ulchne Uby wicc nepowstcxla
Tak a podokmčlidc soUdili a co Uejhorsiiho pťcd
powidgli Zatim Ulc bohUdik tcxkzle jefstě nebylo

Cermúkowa owsscm jak zUčmlo k žwšsti o sy
UowU odwodU omdlcla a pťissedssik sobě pro Ue
smirnoU slabost UlchnoUtčmusila; Ule proti ncmoci “
nalezlo se lčkU

Cermčck o ždrami manželčino Upťinmčpečliw
powolal JUUU k lUžkU ncmocne a oprawdowými
slowy se wyjúdril že jcst hotow sylm pro mcxtčino
Upokojeni že slUžby wojcxlskc wykoUpiti Čermú
kowčpojchoU tak fc Ulchčilo že sama bežpomoci

Ua lUžkUse posadila a š rUkama sepšatýma Uasyna žrakůfwých Uplelcx jakobh prosic a žciUlUslU
otcowU se podrobil

Než och UčmU dobrš matičklxod frdce lito
bylo tař Učiniti Uchodlal WyšUUl uprinmč, že
proti wUli Boži kterúž jej č wojenskšmll stawU po
wolati rúčila bt)ti Ucchce cnli žúdcxti UemUžc cxby
k wůli němU žinost zbytečnč zadlUžeUUbl)ti mčla;
a prosil rodičU sUažUč Ubh mU pťúli wojenskčho

žiwota škUsiti dokladaje že kdšbh ch wojnč obstati Uemohl UU whplcxccni wcš U dosti čUsUbUde

Qtec byl spokoch; ale Umtka cxčrcč JUUowU roz
UmUoU bl)ti poznúwala Uicmcnš UcUstUlUdolšhati
aby fyn UU wojml raději UUi Uepomýsslel U bcz
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ZkoUsskyšroan pčleUčdoxma žůstal. Tcprwč Ua
opčtUoU a o ětUoUprobe JanwU, wochsstiUh
Ua UějakoU cšjwili ǧ;kUsiti, synowi powolčla, efoUc
pťeswčdčma, žc wacc možUč UeUi, aby fc omU
libitt mohlo, wojčxkch býti; i donala jistojistě, žc
JaU, až komifúrck okUsi,súm jcsstěrúd prositi bUdc,
abh me otcc š wojny pomohlw Takoon Uaději
posilUěUa, hUcd pťisstiho dUc opUstčla lůžko, ač
w srdci sc kormoUtit Ucpťcstala.

Když pak ša UčkolikdUipťisslo UaťižeUi, aby fc
Jcm ža swým plUkcm do pchosti odcbral: strhlo
sc w domš hUUti, oUomU po odwodu tšmčť doccla
podobnč, a hoťc Ubohč mařkh bhlo UekoUrčUě.
Nlc teUtokrútc JUU fúm o to sc pťičinil, aby
Utatka swšUlU hoťi Ucpodlchla. Byl wcsel, wy:
klúdal šc smichcm, jak fe Ua wochskch škoUsskU
těssi, a slibowal, že, jak se th pončkUd ohlčdUc,
hUcd rodičům psčxti U, kdybh sc mU Uelibilo, o
wykoUpeUi prositi bUdc. Dowcdl tak w skUtkU,

žc m(psl matčina Ucklesla. Při odchodU šUlibal
rodičU š twúři wesclou a š okch Usmiwawým,
klidUč rošžchUal se šc scstroU i š domúcimi, a
an dopUstiti Ucchtěl, aby jej kdo wyprowúzcl,
ťka, žch lidcm ša powidačkU bylo, takow,ch

okolků dčlati, kdyš se tťrba ža Učkolik Uc ělUa dobro a anš domů anrúti. Janowa
srdUatost.,libila se wsscchUěm, alc proto přcdc
kromě Cermúka plakali wssickUi, a matka hoe
řckomala hlasitě, twrdic, žc ji připadú, eakobh

JUU ši klamal, a jakoby bo Uikdh wice UšlidatiUcmč U. .,

Psan od JcUm Ucmohch sc U Crrmúků dočer
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kati. UplymllU količ„ Ueděl, kolik mčsicň uu a
psmti dotUd Uikde! Cermúkowa plúčxe kndy chodi,
a prosi Umglžela, abh fe žu Jmte:m do pewlmsti
podiwal. CermčckerdporUje, ň hodlú jerm
jesstš do sloatěho Wúcslama ččfati. Potom, Uco
dú:li JUU do té dobU o fobč lUčděti, chce bct;
odťladll za Uim Ua cestU se Uchdati. Nle Uedosslo
UU to. s

rúlďč w slmUUostUý deU swatšho Dědice

těe!mskečho,kdhž Pe statkU obědwali, dodún jestist od Jmm. Cernnik š Uim hUed po obšdč
zassel do pťistěUkU, a ža dobrou chmili š obli:
čejem, úplnoU spofojexloft žwěstnjicim, se Ua:
wrútil. Potoul leúšal Umnšclce, dceři a wssem
domúcim žUolUU ke stolU ,;UfedUoUti, U pscmč
Jmtowo lmhlaš pťcdčital.

ZUčlo pňk, jak laúsledšlje:
„Pochwúleal bnď Jcžiš Kristuš!
Moji Uejmilejssi Rodičxowé!
denskte, prosim, že jfem Wúš tak dloxcho

ua psmli čekati Uechal. Qdchúžeje Zdoum, slibil
jfem owssem, že, co eridčt, psciti budU; ale
brzy jsem pošaml, že slibem fmúm jsem sč po:
UškUd Ukwapil. Mšl jsem řotiž k lUýsloaUUšmU
pťčmi Wassčnm hUed prlUUitU listcm ošnúmiti,
jak sc mi sth onjeUský libi, n šdali při Učm
wůbec whdržeti lšce? Takolný mssak úsudek š čista
jana proUšsti, a se U wěci tak dflležitč bezc
wsfcho rozwúžerli horcm púdem rošhodstollti: to
wčrU Uejde! Mnsil jsem tUdU wojeUsieého žiwota
dřiwe kusiti, Ubycl sc w UičxenxUepťenúhlil; a
zatim celč čtwrtletl Utcklo.
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Dowoltc, dmzi Rodččowš, Uďych Wúnč ob:
ssirnš powčdětč smčl, čcho jscm až dotUd UU swč

Uowš drúze žažil; odedž pcck fmUč Uejlšpc po:
Znúte, moǧUšeli: wůbec pťi wochsstině obstútj a
pťi Ui až do wyprsseni žúkollem Ustanomenš
lhůth fetrwnti, čili Uic?

chtrpčich okamžeUi Už dotUd jseUč žUkUsil
xm swš ccstě, dťiloc ncžli jscm sc z domu do
okresUiho lnčsta dostal. MUsim se Wúm pťie
zUUti, žc jsem, odchúžcje š dolUU, UU hrdiUU
tolčko si hrúl, jim wsscxk skUtcčUč Učbyl. Matčie

Uými slžmUi takš možc srdce žmšklo; U kdhž jsem
se za Nemirowem w ssirěm poli octUUl, rc smědků

Učbylo: ěaplakal jsem si, jak flUssi U patři.Nlossak s šy tiseň srdce žlmčnč fplúchly, a bylo
lUč pak mnohcm Udolnčji. Zatim jfem dossel
k poswútllš sossc sedlačibolestnčMatky Boži th
UU kopečkn pťed Učěstem. chdnuw UU kolexm,
porUčil jsem sc Ulocnš ochrmčš Ucbeš Krúlowlch,
a wšýmal MatkU chbolcstUčjssi, Uby rožžcleUš
srdce Ulš Umtičťh swým orodowúslim loyhojčti
rúčilcx. Tcš zc mUe spadlux lUsscchUň skličenost
UU dobro, U jú wesscl do lnčsta š erseloU co
prmoý wojúk.

U brúuy UU protčjssi strUUč mčsta dohončl
jscnl Uěleolik Uomúčků, kteťj timže rožkažem, jako
jú, do pewnosti se Ubirali. ZUUl jsem jc .jcsstš
od odwodU, U byl jchl rúd, x,e:snmoten dloUhoU
cestU UemUsim kantč. Wssi Ui bylč smUtUi, a
tčmšť kcxždý Uěkobo žc swých Uejbližssich pokrewn
Uých Učšl pťi sobš. ZU mšstcm šc swými průu
wodci se loUčili, U š oboji strch slžy teklh. Jú
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fe honem odwrútil, aby se mnš wžpomiUkoUtťeba
šase ňúko podiwnč U srdce Uelldšlalo, a děkowal
jsem Púml Bohn, že jscm si již dřiwe moldúUk
odbyl. Potom jsme sili UčjakoU chwili tisse, a o
cesch ža smUtUšho mlčeni pranc UeUbýwalo. Jú
se pUstil do howorU a swým drUbčlm mysli do:
dati wsselijak jscm sc sUažil. PťipomcUUl jscm,

še swčmU Uastúwajicimlx powolúni Uesmime ostUdUělati, žc múmc být wojúky a Ue bojúky, a že bh
se UčUU, kdož by Uúš š takowými krabicemi po
ccstš potkal, jeU UoHUšwysmúti mUsil. Mú slowa
působila wýborně. Cela sc wyjasUila, ústa se roš2
powidala, a cesta Ubihala jako po žclerici. Na
Bčdowickč hospodě jsmc přcUocowali, a rúno
o dcwčxtš měli jsmc pewnost pťcd scboU.

HUcd tUe brúUč postcxwil se Uúm jcden š mUžů,

kteťi tam Ua strúži byli, ǧa průwodcš,. a do ka:
súrUy Uúš Uwedl. W prUježdU, wc dwoťe a po
chodbúch potkúwali Uúš wojčxci, ktcťi sobč Uaproti
Uúm jaksi púUowitč wedli. Pohližcli Ua Uúš
š pohridlilr!ýltxcjúsměchem, tak asi, jako stm:ý U
wycwikcmý čcledin Ua počútcčUčka pohčmka hlc:
diwú. Mr elo Ume poUškUd, ale dowcdl jscm
fe otčssiti. Žstomyslil jsem: Co, až Uúš po wochskU
ob cťnoU a šc šbrcmi žachúšcti UaUči, bUdcme
si rowni; a pohrdliwý úchěch starssich wojúků
připadal mi oprade smšstým. lecčeUi jsme
bhli ǧesstě tčhož dUc, a pcm ssikowatel Uúš U tš
pťilezitosti poUčil, kterslk po wojeUskU š wypUU:
týma prsy U š chpťimcnoxl hlawch mykračowati
Uúleži. Doweďl jsem toho Ua peri pokrmuti, a
ač mUc, domúcimn onlUšmU ssatll Uwhklšho,
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Uowý oděw ze wssech strmt tisUil a swiral: Uicw
ménš UU peri oblckUUti dosti obstojUč wxUěm
jsem se pohybowal.

Co si tak w Uastúwajicim swčm kroji po
wojeUskU whkračxUji, pťifati sc ke mUě jedeU
z oUěch, co sc Uúm Uowúčxkňm jcsstč před chwilkoU
posmiwali. B l to Učjaký Ucobpčxejný wsscwčda
a wssUdUbhl. ěděl UU wlaš, že po úzim ch:

mirowa, šc jscm jediUý syU ze stat U a welmiždwoťilc, a žroan podlizawš ke mUě sc chowal.
Chwúlil, že mUě wochský mUUdUr mýbomč siUssi,
Ujissčowal, že jcst wojeUsstan stawem UejkrcisUěj:
ssim, U slibowccl, žc UU swč Uotoš ďrúžc bUďU
moci Užiti, o čem sc mUš doma Ua wsi ani Ue:
sinalo. Ehtěl mUč býti k rUce U hned šroan
š seboU wžiti do hospodp, Ubhch prý se trochU
obešUúmil a wefetý wojenský žiwor :šozUal. thž
jscm Určitě a žkrútka odpowěděl, ze jsem UUi

doma w šospodč Ucbýwal a tady Uaprosto bý:wati Uch U: otočxiljinúče. MlUwil a okolkowal
kolik miUUt, Už koUečUě wysslo Ua swětlo, abych
mU Učkolik sscstúků zapůjčil. Jak Uje Uslyssel„ že
šbhtcčUých chěž Uemúm, a bohdú cmi potťebo:
watč UebUdU, poUěwadž žemčpčm súm o mč pou
tťebh starati se bUde: mrsstil po mUě žlobiwě
okem U š eroli odcssel.

Sotwa žc oUeU prwni se wždúlil, pťistoUpil
ke Umě jiUý mUž, jenž, poklcpúwažc mi Ua ra:

meno, wýstrahll čiUil, ťka: Takowych ptúků Žčcsttady wicc. Ncmčjte š Uimi Uičeho, krajmlc! ea
chtčji jinčhpo, leč Ubr,xUekusscUčho Uowúčťa o pou
siedslť groš pťiprawčli, a jemU tťch jesstč ktrcstU
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do omohli. Jsem tady fotwa dwč Uedčle, Ulc

žUam wssecko Uaskrz, jak to šdc ušodi. Po ta:kowých rožUmUých slowich pohledč jfem teprwč
Ua swšho Umrowatele, jak slUssi, a spatxťil jsem
Upťinmou dobrosrdečUoU twúť Utludiča, lUčkem
fobč rolUUšho. Za odpowěď podUl jsem lUU rUkU,
stifkli stte si U ftali se pčútely. Na U:dšújem
jsme si pomčdčli, oded který pochúžinle, U tUdy
jsem šwčdčl, že můj pťitel se jmčntc Matčj Pao
ťizek, že jcst jedeý syn lelýUU pod WrssowkoU,
že ho chtšl otec ž wojUy wyplatit, ale oU, když
zwůlc Boži tak Ua Učho přisslo, že fobě an
k hmlbč UdčlUti Uechtčl, clby wojúčcm Ucbhl. NU
sstěsti obýwúme spolU w tčže jjzbč, postcle múmc
naproti sobě a jsme jako bližeUci.

Společllš obýwúui mnohu mladých lčdi,
kteťi UejeUpowahamj Uýbrž takš UesteroU wšdč:
lUUofti od sebe se růžUč, U!ú do sebe erlUli
Umoho Uemilčho. Hlled prwuibo wcčcra Uwidčl
a Uslhssel jsem, čcmu tčssiti fe Uelže. NestoUdUš
ťeči, hrch žcrty, erhrabchš wtipy stťxjdalyafc
co o šúwod; U kdhž lmstala bodilm odpočilcku,
tšmčť Uikdo poťúdUš se Uepomodlil. Nčktcťč sotwa
kťiž Udčlali, U jiUi až bel; kťiže pod pťikrýwkU
wkloUzli. Jú myslil: Brassi! tUk po wčxš dčlatč
Uebudu, U ohlidUU se, co pťitel MUtčj dělú. QU
klečel U postele Ua šcmi U modljl fe. Mžikrmtim
ssem bhl UU kolcUoU, U každčho dUe rúuo i weu
čcr š Matčjem tak čiUime, útržků lchkowúžUč

drUžiUh Uedbažšce. Wssak řštržkčj jšž dúcmčo Utšchly,
ba i to fe ftawú, že, jcck š Matčjem do jišby
lUstoUpime, drsnatú prostoťckost lUúžUe a oUčmUje.
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Nejwice mi Uahúnšlo wochskš clUičcUi, Ue:
bo:li trck šmmlú mǧecirka. Myslil jchl, čdo wi co
jfoU to e;a čciry, U obúwal jseul se, ždali jim poo
rozUmim. N oUotč zatinl UčiUšnú brslčka. Nc:
dwoje, troje Ukúšnni wssem pohybům, obratům
i pochodům jscm se Ucmčjl; U kdyby se welclo
po čefkn, stačjlo by Ukaižmlijcdimš. HUed ša týdeU
chodil jsem š oftatUimi č weťchšmu cwičeUi za
brúUu, a doullmoy cmi jediUš jfem UeUtržil.

Toto společllš cwičeui jest lmssim každoch:
Uim, tšmšť jediným žamčstUúUim, sl dšle tťi bou
de Uetrwú. DočUd jesstš byln parlm, chodili
jfmc UU cw.rčilifstč pťcd pútoll U pťcd osmon
jsmc se wraceli, tak že jsme š Matšjem pokaždš
Usl sstuchtskš mssi sloatč býti mohlj. Teď pťi
podžjuul chodimc o ssesté a o řdewútč: býwčime
doma; ale proto xmsse oblUUkťlipobožnost 9čxřmšho
skrcireui Uctrpi. Tou doboll sloUži fe w dššrmskšm
kostele, a tak, BohU čest U chwcila! nešůstali jsme
dotUd an jedUoU beze mssc fwatš. Nlc pak jest
teu deu dloUbý, jslko moťe; Ucbok, kromš co člowšk
UU sebc wyččsti U lowcidi, Uičebo Ua prúci UcUi.
Blossem ltakš Ua strúži stciwúme, ale to UUmUže
teprw pokaždš tťetiho řmr přjpadú.

Z počritkU jfme š Msltějcm an erčdšli,
co dlolcholl chwili počitj. Cbodili jsme Usldproa
chúšky do poli; sl když tam obili fekali, mchur
dcleskliželi U jcteluisča obraceli: ruce Uúš toUboU
po prčlci šrowlm swjdčly. Hucd bhchom se bhli
š dš!:čie.,x do prč:cš pčč; šlš; Ulc stmwwš,x wojcnskš
tak Uedopollsstčji, a my Ua chuti pťestati :UUsili.
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Ncž Uassla se UčUUpomoc, a dloUhú chwilc Uúš
již UesUžUje.

Zwčdčlč jsme, že Uějaký pčm w mčstě ža Ucn
patrUý poplatck kUizky kU čteUi půočUje. Zassli
jsmc k UčmU a takč sskastnč kUižkU šostali. PUu
stili jsme se pťimo ža brúUU, a Uhostiwsse sc Ua
bťchU U wodh w chlúde, žroan do čthi chUtč
sc dali. Nwssak bohužel! mUoho jsme se Ucpol
bawili. Bylať w kštižce Ušjakú powidačka z fraU:
coUžskš ťeči Ua Uúš jazyk pťcložeUú, ale: tak Ue:
pčkuú, ba zroan UestoUdUú,žc jsmc Ucdočetli a
Uemúlo sc diwili, kterak shU z poctiwč matkU
Cefkš takowožx pfotU za pťedmčt pťeklUdU sobě
obrati a Uúš aneUský fwato:wúcslawský jažyk
posspiUiti mohl.

Eo tak Užlllwimc a se diwimc, Ubirú se tUdp
prochúžkou Uúš wojcnský dUchoin pastýř, jemUž
se plUkoin kaplaU ťikčx,a ptú sc Uúš, o čem to
čtemce? My pojmerwali kUižkU dle UúpisU, a
dUchoin jewil patonU Uelibost. Jak alc o chssi

eroli Uslhsscl, byl hUed jiUý. Radil, abycšomkUižkUUa mistč odwedli, a slibil, bUdemeai si
chtit Učco kalšho přečisti, že Uúm ze swš kUihoth
milcrúd posloUži. Qd tčrdoby opatťUje Uúš čthim
krúfUým, UúbožUým i poUčUým, a Uad to Uade
wssecko an poplatkU Uežčxdú. QUehdy, jak jsmc
u Uěho bhli, zaťečil fe š Uúma drobútko wice;
a ťdhž šwčděl, že jfmc sUUowčze žinosti, a že,
bUdc:li fe PčmU BohU libiti, jedenkrčxte po roe
dičich hospodaťiti Utčxmc: zapůjčUje Učxmteď takš
spify, o hospodúťstwi jeřmajici, ž Uichž sobš Umohú
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užitečna pokyUUti pro fnadUčjssi pamčk a pro
bUdoUci potťebu opisUjeme

Před odpustkowch siawnosti požchUaUčho
jmčlm Marie Panny optali jsme se swčho dU
cholUUiho sprúwcc, šdaliby proti wojcnskc kcižni

Uchlo kdybychom tčhož dUe, jak jfme k tomu
od dčtiUstwi wcdeni bhli kU sprúwč Boži pri
stoUpilie? TU jste mčli widčti jak sc Ua Uaš otec

duchoin podiwal! „Tobh bylo krúsUe,“ žwolal
plU rožborleUi, „aby wam kdo rikašowati směl
bpstc Boha a wirU swou pťe crlým swčtem
myznčxwati Ucmšli!“ N takš jsme w skutkU U swatc

špowědi byli, a při wojenskč mssi swatč Uejswčtčjssi
Tšlo PúUě prijimali Nepozastawil se Uad tim
Uikdo a pan ssikowatel welmi wažný, žeUatý
pčm od onoho dnc k Uúm oběma še žwlcisstUi
laskawosti se chowa

Co se koncčnš wcšdejssibo opatťcUi týkú žú
dUcho UedostatčuUctrpim; a Božiho daru, dobrcho
chUožitUšho, tolik dostúwam žc jesstč Ua almUžUU
wybýmú

Nemilcjssi Rodičowš! mUsim došlmti, že
š wochsstiUoU dorcla fpokojeU jfem a myflim
žeby zrownsl hťichcm bylo, Ubyste UUtc odtUd
welťym Učckladcm whmčchati, UU žiwllost dllch a Ua
scďe zbytečllou stUrost Uwaliti Utěli NUi pan ssiko
watel an dUchoin Uaš pastýť k tomU Ueradi,
U ujisskUjoU oba žc dci li Bčch swatcho pokojc
a miru zcxrok ZUdwč lcta bešpcčně Ua dowo
lerU Ua UeUrčitoU lhůtU pussstčU bUdU tak žc

potom tťeba cclý ostatck wošcxtskc služby domaU Wúš drazi Rodičowš! UdU Uloci odbýti
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Donfúm, že iWP tnk spokojeUibndete. Ošlmmtč
mi o tom swš mixlšUi; a Uechciteeli nlUc pťi
wojeUsstiUč, ťmdU ode dchska prawidelUě každý
mčfic žprúroh o soťxčxposilati.

j Zpomeňte si Ua Ume někdy Ua fwých mou
dlitbčxch, jrckož i jú každochltě ža Wčxš k Bohu
fe erudlim, a do fmrši se modliti kuldU ro

Wúš
wděčný a poslllssný syU

JUU.

DoUsska. Matčj Pařizek, Ulůj Upťimxlý pťi:
tel, Wúš Uežnčmlýnl spůsobčm pozdrasollje.

Scstťičxkn Narnsskn w dUchu libúm, a wssčx
chny domňci, zwlússtč pak dobrěho Wojtěchsl a
hodčloǧ.l WZrUUkU srdečUě pošdmmljn.“

Cermúk dočetl sl wssickni poslmlchajici slžčli.
Wojtšch, kdyš Udš psmli Ua Uěho dosslo, fpnstil
Ua hlaš; a Werrmkea, Ulladssi děwcčxka, jak stčde

žmrlčowati ldslnsfela, šaboťela po celém obličeji,
žc od Uč sirka chdtiti mohla.

„,.Hodný, jcxk Uúloži hodl:ý to chlapec!“ šwox
lal Cermúk š Uetajerlon radosti po dclssi pťce
stúwce. „Bůh scim rač:iž jej, jakr)m dotnd jest,j
anždh Učlpowati!“ Pak obrútil fe kUmUžčlce,
tUellUi pohmltě a dotnd slžici, řča: „Jak, Umtko!
bUdcme Jcma zwojlch wyplúcctiŠ“ „Jú dúm UKU
tcbr,“ odwčtila túžmlú doccla ťlidllě. „Jak UčiUiš,
Ua wfsem přestch.“ .,

„MšsliUl, že ťdee Uejlip,“ ťžroUússelEermúk
smoU wUli š Určxitosti, „aby zustalo, jak Bčch
chtiti xrúčil!e

Cermúkowa swolila, a toliko to sobě Uch:
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hradila, Uby Jan, jňk sam slibil každý měsic
domů psúwal, a pak abh otec Uěkteroll chmili do
peonsti žajčl a U pmm ssikowatclc se pťimlmwil
bh chlňpec co Učjdťiwe UUdowolenou pusstčU byl

)(1.

ššdyš žrst llrjljňť, Bfch žrst nržbliš

Lšta 1858 když ČermúkUlU JUU k woůskUjest odtUrdeU Ukužowalo fe po količ Uedšl w etě
jak fe wssickUi ťdospělejssidotUd dobťe pamatowatč
mcchou, l)wčšda wlasatice Urboll kometa erkdh
čerě wrličostl a šwlússtui jaonsti Že lid ta
kowý Ukaž ch obloše Uebeske ša UťčdchUdcewsse
obchýchpohrom jako onjUh, hlařm rc morU we
fwš proftomyslnosti powažU : Uetřeba powidňti

Proto Zcxwdalakometa i tešďš latky k wýkladUmUejrožmmtitějsfUU Take w ťemirowčsspUsfobilsl
Uemsllých oťmw a žwlčlsstč babičkh šč ftarý mi
lUUijkúťi Uic ťdobršho odtlld UčtUssili Qwsscm
mlařdssi pokolrlli se jim pro to fmúlo U powě

rečonst Uchtýkalo; ale staři pofměchem jiUúčxe se
pťčxswčxdčxitiUeťmli ťm jrsitě sr horsstli Reptali
Ua prcwrcicellý, Urwšiiri swet hllčxwali se, U stě

žowali si š trpkosti, že ta nešwútci mlaď Ucl sta
lěho člowěksl Uedú wssemn jinúče rožUměti chcč
a pťi tom obyčerě wedU komoUčod ohouu fedlú

W Črrmúkowč stcxtkUo kometč wúkladU Ue
činěUo Pťed Čermčikcm, jeUž UrdopUstil aby

čistý zdroj swsltš wirt) kalem powšr rUsscU bhl
Uikdo o Učxčempodobnčm chi zUliUiti fe Uesměl
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Proč takč č;lě budoUcUosti Uapťcd sc lckati, kdgyž
se k tomU odUikUd Uepodobalo? Na polich BUh
požehnal, o Ucmocich UUi w cizinč! Uchlo proc
slýchčmo, g k wojnč dokcmcc se Ucpodobalo. Tou
pťičinou Ccrmčck an we fUU obawy k srdci sobě
Uepťipustil. Ccrmúkowa jiUým časem bylakch

š UmUželcm Ua wlaš stcšžUčsmýsslela; Ulc tcď
bylo jiUúčc! Bčlla sc o ocma, U strach od jak:
žiwa powěrčiwost rošplozujc. Proto soužila se
w dUchU U Ucpochybowala, žc wojna bUde, a
o milšho jediUúčka wclmi fnadUč ji pťiprawiti
můžc. Zatim pťisslo psmli od Jana, a fkormou:
ccnou matkU Ucmčxlopotšssilo. Hlawnim důwodem
Ua jeji Upokojeni byla ččcka, jakoU pcm ssikowatcl
dúwal, že JUU tťcba dosti brzy Ua dowolerU
Ua Ucurčitý čaš propusstč!n bUde. Clowčk, co bU
rčld, tomu sUUdUe UlUčťi; tUdh takš Ecrrxlúkowa
woeml žn erhhnutelnou již Ucmč!la,mhslic sama
U 3cbe, že kdyby skutcčUč být mšla, takowý pún,
jccko ssikowatel, tUkč Uč!co o tom wčdčti:by mUsil,
a Janowi Ua prászo by Ueslibowal. Pro ssikoc
watclc zapomnčšla Ua kometu U ǧlého do budoUc
cnosti sc Uelckala.

JUU dle slibU, rodičům UčiUšUěbo, lUčrUč
sc držcl, a jak Ulčfic Uplylml, pfcmi od Učho
pokaždč se dostamilo. Pfúwal pčkllě i obssirUč,
a kazdým listcm swým šwlússtUi rožunmost, doo
bromysllwst a k rodičům lúfku oswč!dčxowal. Na
sestrU UešcxpomUšl Uikdh, ozdralUcUi Wojtčchowi
U WcruUcc rowUč Ucwynecšal, a o dowolcUš, k Uiž

Uadčje poťúdcm přibýwalo, leinl sc pokaždš. DcU
dodčmi Janwa listu bhl we statku prmUhm dUcm
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radosti, jenom že každý ždomúcich UččeUlUjinčmU
se rad„owal. e

Eermúk a BarUsska tčssili se JanlUě moUu
drosti, Wojtěchowi q WerUUce libilo se Uejwice
to poždraweni, a Cermúkowč zafe, co w listU
o dowolenč stúlo. Každou takoon žprúon Ua
tčle i Ua dUchU okťiwala, a Uežúdala jinčho, leč
aby Uadšee již raděei w skUtek wcssla.

Pťefie wssccko anowo Ujissčowčmi, že se Ua

dowolenoU dostane, stchl se ž jara prúwč jdoUe
ciho rokU 1859 Ucmaly powyk, že bude wochl,
woena w Jtalii šc SardiUúkem. Bidš wssady i
w ččmirowš takomé Uencldúlč šwčsti se diwili, ťto
kajice, žeť š toU woonU, jakoby š Učbe spadlo.
JcU babičky a wýminkčxťi fe Uediwili. JsoUce

rúdi, še še swoži wěsstboU Ua wrch sc dostali, wy:
klúdaš ssirocc, žc mctla UU oblože jcsstč Uikdy se
UčUkúžala, aby ža Ui oprclwdřwú mčtla Uepťissla,
a že i telckrúte pro Ufwšdčelli Učwšřiciho swšta tak
siúti fe mUsilo. Ncž foUhlasU roe wsi alefpoň loenrd
konccm pťedc Uedochúžčli, a.mladssi pokolcni tUlU:l
wilo jim w oči, že bšh tělčš Uebčskýchš bčhem
Udalosti Ua zemi žúdnčho spojeUi Uemú; a přichčxu
ži:li šsl komotoU onjUU, žčč nčchoďoU tcck fc dšjo.
TakowčmU wssak rožUUlowúni staťi se jeU smúli,
Uašýwali to UedopečerU moUdrosti od wčercjsska,
a stawěli Uaproti, žcbh kťcsian, chž lďi, že bež wůle
Boži ani wlaš š hlslwy Ucfpadú, sthdšti ;so mčl, o
Uúhodš mlnwiti. Celkčm alš staťi i mlsldi byli
tomU powděčxni, žc Jtalie od Cech hcžky daleko jest
wšdúlcna, nadšjicc se, žč wojlla, blldr:li jakú, boš
pochhbh sc skoUči,anižby o drahoU wlast žawadila.
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Nikoho Učxhlčzprúwh o wojUš tcxkUepoděsily,
ecckoCermúkoon. Ncmrlcx Uikde stǧiUian pokoje,
a chi molUčoddýchati Uemohla. Crrmúk owssem

whswčtlowal, že za lidfkými řečmi jiti Uelže, ponču
wxadžhUed z komúra welblonda Udčlaji, a žr, mčlcx:
libh.wojna býti„JaU we fmých dopisech súm o tom
se žmiUi; ale Cermúkowa od UmUželU potčssit se

žt)edtlxla, cx prcxwšho stmUU lUěci jiUde doptati setč a.

ZpomUčlU Ua kostelUikcx, o Uěmž wčdělcx, žc
w kUihúch wice Ucž doma býwú, a myslila, žebh
bylo šle, aby o wojUč, býti mcxžici, lU kUižkúchUččcbo
se Uedočetl. W Uedšli po pošchUúUi žrowlm Z ko:
stela k UlilčmU koftelUikolUi šafsla, a ch wojUU se
wyptúwala. KostclUik sice, bnde:li wojtm čili Uic,
Uajisto erčdčl; ale tolik wčděl, že SardiUčck Ua:
proti jim)m mocUúřům jcst asi takomý krúlik, jako
kdhby domkúť,ekwelkčlml statkciřipťirowchl. Takš
prý již jchoU Usi přod desiti roky od Uassich jesstě
žcxslmtmčho Radčckčho poťúdný wyslekaci list Utržil,
U bez pochhbh i teď, šačUeuli co, sspatUě obskčxčc,
jcst:li jeUUx Učkterý jiný poteUtút Ua pomoc Uee
pixijde. Cermúkowa cestU ke kostclUikowi Uelitoo
wala, U z jcho ťeči se potěssila. Nošwclžowala o
každšm slowě, cx widělo fe ji Urpodoblté, aby Učo
který stcltkúřdaremUšUm domkúťi proti statkúťowi
pomúhati mčl; Ulysljla dúle, cxbyleda blúon hcxsil,
co ho Uepúli, U ze msseho wssady Ušawirala tolik,
že se SUrdiUúk Uejspisse jcsstč pťed čclfcm šUer
droU potúže, cx Uičxeho Uežačne, abh tťjebcx šUowU
Ucodnesl. x
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J Nlc Uclstojte! již drUběho dUe pťisslo pscmi odUUU.

Pťisslo o cclý tých dťiwe, Učžmčlo; bylo
psúUo ch kwap, a přiUússclo zprúwy UeUtšsseUč.
JUU ožUcUUowal krčxtcc, že ccly plUk k wýšssimU

ro kašU Ua pochod sc hotowi, zitro již že sedati
bU oU UU wlak a poecdoU Uapčed k WldUi, potom
pak dúle Uejspissc aš do Jtalic, kdež prý Učjakš

Ucpokššc sc objewily.celčm listč JUU o Uěeakém Uebčšpečcltstwi
see UcžmiUil, búžUš UUi poz úleči Uejcwil: do:
klčxdal, že ch tom Uežúleži, bude:li xod otcomn
skčho domU o Uěkolik Ulil dúle, a chtčl, jako
dotUd, kcxždý měsic o sobč rodičům Zprúwy poe
dúwati. K šúwčrce listU obracel se k matce a
prosil, aby sobě pro Učho starosti UepťipoUsstěla

a kxyla tim jistcx, že š pomoci Boži wssccko fsčastllč
a dobšše se skoUčl.

Ričúwaji, žc každú pobroma U wzdúli mUohem

strassUǧssi býwd„ú, Uež pak, když skUtečUč sc doustawi. :pakimx Cermúkowčsc oswčdčilo.W perim
okcxmžeUi owssem slži a UčxťkUšdržetč fe Uemohla,
Ulc k slmžným domlUwúm maUžclomým a kwl)o
siowUš prosbč sUUotUš Ucchtčlcx pťilissně hořekoo
Umti, a raději wssecko BohU porUčiti hodlala.
Nč wešdy UúbožUú, k chxldúm sstědrú a Ua Uto5
dlitbúch UeUUcUUeUú, teď jcsstč wroUcUěji Boha

wzýwala, jesstč hojllěji cxlmllžlchUdilšlsl. Bylaby
se zajistš w mezich kťeskmlskemondrosti Uchomala,
kdhby jeU po Ulčďsici lisi od Jmm sc byl dou
stcxwil. Nlc lift Uepťissel, a to UbohoU žeUU poo
razilo. o

7j
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Lekala se Uejhorssiho, počala múlomysinčti,
wůčihledč se tratila, plihala se jako stiU, a sotwa
že ji zesstč Uohh Uosil .

x rzitim přichúzey zprúwh š Jtalie welmi
UeradoftUš.

FraUcoUz pomúhal Sarř:iUúkowi, a bylo

zlc. Nrci mUohš th lzprúwh byly UcmptorUš, ale
čim UemotorUčěi zUčy: tim wire fc Cermúkowapo Uich sbúUš a, tim spisse jim wěťila. Mcm:
žela, jeUž wssecko po rozmml Uwažowal, mšla
w podezťeUi, že pťed Ui schwúlUč prawdn taji,
a každšmn fnúše Uež jemU wirh pťiklúdala.

Nejradšji se wyptúwala waUdrownich a tU:p
lúků po almUžUč chodicich, co cx jak o wojně we

jswčště sihssi? uu a tU šwčdčla wšci, že z Ui
řčUssiwt)strassiti mohly. chcU takowý sstwrmec
Eermúkomš UamlUwil, že FrancoUš, jeUž Smrcrřdie2
Uowi. pomahú, takš kdesi ža mořem ax“ w Nfricc
kUš země drži, a tmnodtlxd žc pťiwed UUpomoc
Uěkolik tisic lidoledů, kteři doboU UočUi ecxečeo

drawcik lereUi Uaksichpo břisie se pťiplUžUji U(ǧiwč
mUžstwo o wlékaji, Uby zUčho hodh mčli. .KiUý
žase Ualhal, žc byla fwedena bitwa U Uějcckš
ťekh, a že pak po celč tťi dUi UU mistě wody

famú krem tekla; a jesstč jiný přidal, že po tčržc
bitwě z jedUoho celcho plnku Uezbylo, leč po
tamborowi buch a Učkolik Uohawčcša ssosů.

Taťeowč a podobUš zprúwh Cermúkeoon
dodčlaly. Pro hrůšy a Udčssenijiš se an moo
dliti, mli fpúti Uemohla, a žedťimla:či Ua chwilkU,
hUed fe jl snilo, jak lidožroUt Jmm za UohU
odwlškú. Konečnč celú žmořcUú Ulchla, a whu
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hližcla tak bidně, žc ji zrowna do rakwc poloo
žiti Ugohli.

Cermúk, Uemoha súm choti fwč potěfsiti,
hlchl pro UemocUoUútčchy jinde. Zafscl kpUUU
farúťowi a wssechUU son tčžkost UšU powšdčl.
DUchoin, Uslysscw o tšžkč skličcUostiCcrmúkowč,
propowčdčl, žc jest srdce mateťskč UcwyčcrpatconU

hlubiUoU citů a tUdy schoon bolcsti, o šakšžmuž cmi poUčti sobš Utwoťiti Ucmůžc. Pa sli:
bil, že Ucmocnou ansstiwi, a swšmu slowu takč
dostúl. Pťcš hodiltU ZU lůžka Utrúchš matkh
pobyl, a abU kleslou jcji Ulysl požwchul, jak
chlip wčdčl, Upťimnč se pťiččnil. Tčssil, Uapo:
UUUal, lUžbUzowal k důwčťe w Boha, a koUečUě
an pokúrati Ucopomcmxl. Powšdšl š pťimosti
sluhy Božiho důstojnou, že lúska k dčtcm, ač od
Boha samčho do srdci rodičů wsiticha, jeU do
jistc mirh zůstúwú ctnosti a zústhoU; jak alc
mirU oUU pťcwýfsi, že se ftúwú hťichcm, U to
hťichcm welikým. Jest:li prý srdcc rodičů samoU,
toliko ž krwe pochúžcjici, UšAlosti k dčtcm tak
pťcplUěUo, žc tam pro Boša mista Uezbýwú,
U pťilnc:li wssccka mysl rodičů k dštem, tak žc
an BožilUU ixichi podrobiti sc Ucchcc: pak srdci
a Uchsli takowe již Bůh Bohcm UeUi, Ule dčcko
dcst jjm modloU u a toč hťichem ohmoným,
šťichem proti xprrrmim BožimU pččkčczani, ježto
wcli: „NebUdcš miti bohů jiUých pťcde nmou.“
Cermúkowa pťijala útčchU, chpomemlti i pokúo
rúUi od otcc dUchomUihopokorUč, Ušnala, že ri
lissUým swým hoťcm hťcfsjla, chtšla se pťcmúšaň
U BožilUU ťižcUi sc podrobiti.
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.„ Qd Uúwsstčwy welebUšho púUa chowala sc
Cermúkowa pokojUč, alc skličersti mysli UicmčUě,
zbýti UcmohoUš, ch ze dUc mdlejssi a slabssi
býti sc citilcl. Eermúk powolal lškaře, Uby proti
mdlobš Ušco pťedcpfccl. Lškať, mUž moUdrý a
kussený, ohledaw UemocUoUa Ua spůfob jcjiho
ziwotcc i Ucc wssechUa hUUti UU)sii do podrokmcc
se whptaw, wyjcidřil sc, že jcst Ucmoc dosti pon
wúžliwú, cxle UU jejč onlščcUi že lidskš UměUi
Uestccči. ch pťičiUoU Utrchi dUssewUých rošUce
mohlo prý fc tčlo, jakž při úzkšm spojeUi dussc
š tčlem jiUúče býti Ucmůžc; a jcdiUú dobrú zprúwa
o sUUowi prospčla prý by UemocUš wice, Uež
wsscchUy letkwúčc ž cclšho swšta.

Nwsscxk žúdchx dobrú šprúwcl Ucpčichčxšcla,

cl UemocUú fchúcǧclawůčihledč, tak že bylcl žrowlm
Ua žhasmlti. oiž UUi sanm fobč Uetronala rc
žúdala mcmžcla, Ubh se postcxrccl, by smčltostmi
Umirajicich opatťcncc býti mohlcl. Zitra po msii
swatč chtčla, Uby ji dUchoin otec š Bohcm smio
ťil cl Ua ccstU do wěčUosti pťiprawil. K trckowč
žǧdofti strhl sc w celčm domš žcxlostiwý Uúťek.
Celeď plcckala hlasitě U BarUsska Uchslilcx, žc lin
tosti U hoťem zcš„romcň š Ulcctkon bUdc mUsit
Umťiti. JediUý Ccrmúk, ač hťUboce pohUUt U
bolestUč dojcct, dUchcxU rozwcchy nysli Uepozbyl;
a když fe BarUsska wc swšm hoťi zmiUilU, žch
pťedc bylo lčpe, kdyby JUU hUcd pou odloodU
z wojUy býwcxl whkoUch: odpowčděl moUdrý
oteč žúxxoarš. x,

„ ťilé ditš!“ odwětil klidUč, „dčxwčcš fe UUúe
sseti srdccm, U hlcch rozUmU, swcctoU wiroU
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oswiceUčho, Uedbúš. Tčch, jež milch, Bůh od
jakžiwa Utrchim zkoUssiwú. Núš dotUd kúrajici
prst Boži se UcdotkUUl, U pťitomUé dopUsstěUi
jest peri Uúwsstčon otcowsčš kú Uš jcho. Pťio
jimúm tUto UúwsstčwU co rUkojcm twi lčxskyBoži
še frdccm wdččUým, a jsem pťcswčdčclt, že, Uč
se staUc cokoli, Uúm wssem k dobršnm posloUži.
QstatUč wim, že rUkU Pčmě skrúccUa UeUi, U

poran:li, že tťeba za okamžcni žhojiti můžc. Když
jest chhůť, Bčch jcst Uejblrž!“

Tšhož dne za oždUiho odpoledUc pťisscl
do statkU kostelUik. Pšťichúzcl krokcm rychlým a,
ač do obydli žúrmUtkU wstoUpil, radosti Utau
jiti Ucmohl. Pošdrawiw mczi dweťmi, blisil se
B lůžkU UcmocUč, ťitcrcimpťichozimlr pro m lokm
sotwa rUkh puodati mošla. KostelUik, pohlcdčw

Ua jeji blcďomckč pťepadlč lice, powšdyepmll ahlasem, soUstrasti radost jewicim, promlUwi takto:
„Milú soUsedo! mUoho jstc mUsila trpčti,

alc dú Bůh, že ša Jcho smcltč pomoci brzh se
zotawitc. Wite:li pak, že wúm pťiUússim žprmďU,
kterú bcz pochhbh dobrčx bUdc. Byl jscm w mčstč,
mčl djchl ťišcrli Ua pofftš a tam mi dalč pscmi,
kterčž UU wúš šUi, a jak se wsfecko podobú, od

JUUU š(žičichúzi.“„ ožc Ua Ucbesich!“ ǧwolali wfsickni pťiu
toUrUi w radostlcčm UžUsUUU,U ncmocUú sepjala
rUce, „oči k Ucbi pošwedajic.

Ccrmúk pťijal pscmi, rozpcčctil rhchlc, a
UstoU iw strUUoU četl š dychtiwosti. Za mčxlo
okamšcUi pťistoU il k UcmocUč, a radosti se zao
jikajc ozUcUUowU ťkcl:
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„JUU jcst žiw a šdrúw! Bůh ho chrúUil
we wsscch Uebczpcčmstwlch, žc an k úražU er
pťissel, a Uad to fwitú Uadčjc, žc wojUa co er
widět Utichne!“

„Ba již Utichla !“ doplňowal kostclUik.“
„Prúwč jjcm byl Ua úťadč, když dosslo Uúwčssti,
zc sc Uaš UejjasUějssi žcmčpčm š Ucpčitclem wh:
roanl, a wopsko š wclkč čústi Ualešú sc již UU
žpútcčnčm pocšodU.“

„BUZ BohU wččnú chwúla!“ zaplcsali Učxssiur
ckUčdomúci, a oko UemocUč zwlhlo, a blcdú twúť
jcji radosti drobútko se žbarwila.

„Jcsstě chscm U koUce,“požwedl zUowa hlan
swšho kostclUik, ž cclš dUsse potčsch, že žprúwy
jeho tak wýborUč účiUkUji. „Wúm mohU po:
wčdčti wssccko, wy mt jpro to Ucšašlitc. Byl jscm
U Uowčho pana okrchibo, ktcryž, jak wite, jcst
pčm dobrotiwý a mú frdcc klidU. Byl .scm
U Uěho jmčnem wssc o domkúťstwa w pťxčiUč
obccUých požemků. ťissla čcč k ťeči, a jú poe
wčdčl: kdyby wssickUistatkúťi smýsslcli jako wy,
žcby dúwno již bylo po sporU. Takč jfcm pťi2
pomcUUl, jaký zúrmUtck mútc pro shna. N hú:
dcjtc, co Ua to pch okrchie? „„Jak jcst to jcdiUý
fUUžwelkš žinosti,““ prawil dobrý púU, „„a roo
dičowč jsoU jčž wčkcm pokročili: tUť bUdc sUadUú
pomocn. Podamc k patixičUčmU mistU rúř:ost, a
wojúk bUde Uadobro propUsstěU.““ čl jsch
wúm chom jcsstč xťici, abystc kanU okrcsnimu
pččsscl, a žc wúm powi, jakých pťiioh ť žúdofti
opatřiti mate.“ x

Ncmocnci ožiwla jako diwem„ a podporou
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wčma od BarUsskU Ua lůžkU se posadila. RU:
kama i očima oswčdčowala chwroUcUějssi diky
k BohU; alc jazykem pro radost wlúdnomi Uco
mohla, a kromě chswčtějssiho jmčch .„Ježissi,
Jcčr;issi7můj!“ jiUčho slowa pomčdčti š to Urbyla.

Ccrmúk, obdiwcm wclikosti moci Boži UUcsseU,
sepjal rUcc a š Uadschim witčzici wirh zwolal:
„Když jest chbůť, Bůh jcst Uejbliž!“ N wssickUi
pťitoslmi z hlUbiUh dUssc pohUUti opčtowali po
Ušm: „Kdt)ž jcst chhůť, Bčch jest chbliž!“

xll.

:ťlňma Žcjnohoma hasUr.

PUU lčkať, jehož Ccrmúk k mcmžclcc swč
byl powolal, mčl dobťc, když ťckl, že jcdinú po:
tčssitelUú šprúwa o synowi Uemocnš lšpe oexo
sloUži Uež wssecky odwary a prcissky z cclčho
swšta. Již Zcx hodiml po kostelllikowč odchodu
pťissla UemocUč chUk Ua krapet poliwky, w Uoci
spala kolik hodixl w jchom kUsc, a rúUo citila,
žc ji sily zUačUč přibylo. Zkonssela, bndc:li
Uloci opč!t jchoU po dlolchš dobč smoU raUUi
modlitbu klečmo whkoxmti; ncsslo to mssak, po:
UčwUdž sc kolcUa jesstč Uúrmlmč chwčla. Ncž
pťčš ch kolikrúte Ua lůžkU fc posadčla, a bt)wssi
pcťismmi obložech, pokaždš hržkmx chwili tak
wpdršela. Již sc takč wyptciwala, jak a ro sc
w domč i po hospodúťstwi dčjc, dúwala leur
rUsscc rošličně rožkašy a rady, a o Jcmowj čae
stčji sc zminila. Qkťiwala můčihlcdč; a kdhž
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tťetiho pak dne Cermúk od ana okresniho 8 wca
scloU se anrútil U zc: pťipowčdi sobč dUUoU
Ujissťowal, že JUU za čtwrt leta z wojny doma
bUdc: scbrala sc Ucmocnú a ǧaočala pťechčxzeti.
Za mčxlo dUi zkoUssclU takčo chUzi po wcnkU, xa
w drUhoU Uedčli potom mohla již do rkostclcx.
Pťissla domů celú blažcnčx U twrdila , žc po:
slchi zbytky Uemoci tcprwč w Božim kostele

Ui spadlh, když ohlaš wččně prawdy, flowo
ori, w Ussich ji zazllělo, a Bůh Spasčtcl wc

swatosti chfwětčjssi oku jejimU žjewiti se qrčxčil.n
Takč ša Utrnč radosti whprawčla, že každý,

š kým sr set Ula, žUosoU Uabhtšho šdrawi od
frdcc ji pťúl, ba žc súm OUU farúť pčknými
slowy Učxbožllčblahopťčmi k ssiastnčmU powstúUi
ji UčiUil. Nikdy prý za cclčho žimota ji tcck

blazc Uebylo jako dneš; chtčla býti takě za

wšacný dar Uabhtšho šdrawi wděčUa, U slibo5wala, žc pro ůjčcUč fo č pomoci U milosti Boži
až do smrtč šodnoU sc ofwědči.

S Uzdrmoenim hofpodhnš Uhostila sc radost
w celčm domč, a tak se U Ccrmčcků Ug wssem
wýborUč daťilo. JiUúče wssak bhlo U Serohů.
Tam sc daťilo Uanic, U zc žúfewU Ulmxnosti,
pýchh U Uerožmml dožrúwcllo owoce chhorssi

žúhUbš a úplUě škčxšy.a fwých uťcxstý pochúžek k úťadU do
městU pťiUčil sc Sejno a lccčemU, co dťiwe jesstě
UeUmšl.

NU bospodě sessel se š rožličnými púny, U

mUohč wzčxcnč whražeUi od Uich šnčxti se UUUčil.Scznúmil se š wiUkcm, poznal UlečUik a rozx
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manitč Uowč hrh w karth, o jakých se w Nco
mirowě Ucwědšlo. Na kUlečUikUowsscm Umoho
chwcdl; bpočanl si erhrabaně, stclwěl se er
motorUě, miťil sspatUě, Uetresil Uikdo, a ostatUi
hostš mčli z Učho kratochwili. S kartami to
chodilo lip, alc Uikoli UajedUou Hrúči Uapťed
SejnohU ch tak lúkali a wnadili, roždali Ua
cwika, súželč, že Uestúlo za řeč, a ťikali„ žcč to
ch tak, aby chwile Ussla. Jak sc jim ale dal
a do hry se žapčxlil, pak teprwš š praon baro
on fe Unytasilif Zawedli ho do tajUčrkomůrk
Ua poschodi, ž obyčejnšho cwika o groš rožčdcxi
UU loclUsU U hončli tU ostťc. Z počúlkU Scju
Uoha wyhrúwal, a to mU chUti dodčxwalo; jak
ale hťe UwUkl, sstěsti pojedUoU se obrútilo. Proo
hrúwal, padal w jednom kac, a wracel se domů
bcš wiUdry.

NejedUoU si UmiUil, žc sc hospodě a hrúčům
whhne, ale Uikdh toho Uedowedl, aby se pťer
mohl. Pokaždč opět si!dl Ua lep, lcžl do Uae

strochých lcčck jako slcpý, xUUohdy tťeba Ua
chlže, jež ch úťadč odwčsti mčl, bež rošpaků

sčšhšlťl,la šhUsta tťctiho dUe teprw do Ncmirowaprl Ušc.
„ Doma Zatim takš wsscckoUechodilo, jak mělo.

Serohowa, wezdh chUrawčx,„Uikdy se o hospoo
dčxťstwi Umoho chtarala. Eclcď býwala bcz
dohlidky, dělala cor se ji libilo, a odbýwala
prúri lcda bhlo. Celedm, widao že hospodčxť
mrhú, Uechtčl býti pcan swšho lepssim, Ubiral
kloňům obrokU a k židowi, jenž Ua hospodč pťi
slluici UčxjemUičil, doboU UočUi donússel. Dču
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wcčky se ťidily ža čclcdincm, a chedna qtep
slúmy a scna stčhowala sc za obrokem. Sch
Uohowi wssady Ubýwalo a pťipočteme:li k tomU,
co ža sstUchtcm pofilati mUsil, fnadnč sc domh:
slimc, žc wčžcl w kassi až po erdU. Takč fe
již o Ucm proslýchalo, žc tU a tam fc dlUži, že
Swětličck Ua smčUkh pcniže fhčmiwčx, a žc súm
bcrUičUý úťad o Ucdoplatky dosti ostťe Upomi:
Uati mUsi.

Sejnoha kxhl wc šlěm, alc Uúti toho Ua
sobě ncdal. Byl púllowitý a wy Zlonmwý jako
kdy jiUdp, mčl wsscho dost a tak si odekowal,
jakobh cclý slďčt jcho dlUžUikem a U Učho wrpo:
drUži byl. „

S hofpodúřstwimdaťilo se Serohům sspatnč,
a š dčtmi jcsstě hůťc.

NemoUdrost rodičů a pochlebenstwi čeledi i
cizých škazily LcUorkU načifto. .Poťúdem sc ji
ze wsscch straU cpalo, žc jest krúsnú, že jest wšdš:
lančx, žc pro nějakčho púna dorostci, a UerozUmUč
dčwč:c toan Uwšťilo. Myslila oprmUdU, žc pťeš
Ui UcUi, a žc UčťteroU chwili alespoň tUcet púnu
o Ui fe serwe. Za takowých Uaději ch parčxdy
hlcdčla a nedšlala jillěho, lcč že Uějakč! ty ma:

ssličkh, krajkh a jinč titěrky Ua sebe stroljila.Domúci i polni prčxce sc ji hmlsila, a f Ubú
Utatka fama choUlostiwš dceťi nlxdržownla, řikajic,
že ji toho sedlfkšho dťeni zapotťebi UebUde, a
šcby tUččUú sskoda bylo, aby Lcnorčino mčkkč a
bšťonč rUčičkh fč zřUošolitč U Učx slUUči i :Uštrřč
osmahnoUti mčelh.

K takowéto po domúckal zawinčllš zkúzc pťissly
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jcsstě romúUU, jimiž Lerrka dle UúwrhU Swčt:
ličkowa w UěmčiUě se Utwrditi a wzdčlúwati
mčla, a jcž an anrhowatcl fúm že wsscch

koUtů fUúsfcl. Z tčch kUiťžekpošUala Lerrkaswčt doccla jiUý, fwšt pUý růžowých and,
plUý podiných zrowna okoUžleUych i okoUžlUxa
jicich Udalosti, a skutečUý žiwot wedlš oUoho,
w romúUcch wyličcUčho, whhližel Uďútko jako
fprostú režUú haleUa wedlš pškUšho csknoUciho sc
frúčkU.Což tedy din, žeseLonrce sprostý obhčrerý
žiwot docčla znelibil? Proto také, co se wůkol
dšlo, mUoho fobč Ucwssimala, sUila kUdUchodila,
a tčkaon son mysli toliko wc wýssiUúchswčtů
sUchssleUýchlitala. Nejraději messkala, kde lidi Uc2
bylo. U potůčrkU w odlchlšm údoli, Ua mecho:

witč skúle w borowčm bciǧi wydržcla sedšt kolik
hodin, a UcUstčxle fe ohllzcla, bržy:li odUěkUd
z rossti aneb š Ušktcrč slUje wyleze Učjaký hrdina,
jakých w romčmech Ua bečkh pošUala, aby ji
„son hwěždoU,“ „fwým aUgelem“ Uašýwal, a
Ua kolčUoU whžUúUi lúskh UčiUil. Než Uslstojte!
čckslla Uadclrmo; a když žúdUý bloUdici rytiř
an šslkleUý priUc odnikUd Uessel, a rok po rocc
Ubihal: šlmewťela Lerrka UU cclý swět, bhla
UessčastUaa Uchslila, že fe ji Ueslýchami kťiwda dčje.

SčUU otrc se mržel, žc Lerrka tak newssi:
manU žůstčxwčx, a wssemožstč fe sUažjl, abh ji
še stiUU Ncmirowských olssl U wrb Ua wýslUUi
fwěta pomohl. Když trck w mšstč UU hospodš
býwal, UejčdUoUU pťitomnosti mladých únů fe
žlUiUil, jakoU dcerU doma mú; ale ťeč„jcšo mlcl:
dych pčmů sc Uechytslla. To dopúlilo SchohU a
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pomyslil, žc sčUU tčm Uctečnikům oči otewťc a
LenorkU mezč Uč Uwede. Jak Ustanowil, tak
UčiUil, a tďhodUú pťiležitost sama se Uafkytlae
j BUdoU miti w UtšstěslaonU bcsch, Scjo

Uoha si šwaci listek opcrtřil, a do milč bcsedh
š dccrch Ua každý ž ůsob se podiwú. DějoU sc
chmirUč: pťiprawy, onrka kolik dUi co o pťco
trž pere, ssije, žehli, a w ch plesU od úfwitě sc
meje, čessc a siUti. Již se wystrojila. Jest who
sskrocha a ssirokú eako kúď, mú Ua sobě pen:
tliček a ssňůrek ž pUl krúmU, wlasy roščerchanš
jak troUbel koUdele, w týlU massli jak ohúňkU,
a UU hlmoč kytkU jako kosstě. Wssicksli domúci
sc obdinji, húdaji, že Lerrka městskúděwčata
Zahanbi, a Umtka soUdi, trUkrúte že to praskUc,
a že dcerUsska bcš UúpadUika jistč ž besedy domů
se Ucwrúti.., Nle přežel! ono to Ueprasklo.

thž Sejswba š dceroU do besedy wstoupú,
jest súl mladhm lidem obojiť,w pohlawi již Uao
plUěU. Sedi a prochúži se th dšwčat jakU
kwiti wkUsUě U slUssUš UděUých, Ullgdým mUžftwetU
wssecko wssady se hemži, ale Sejllohowic lidi
Uikdo sobě erssimú„ leda„ že děwčata Uěco sobě
sieptaji a se Usmiwaji. Schoha š dceroUUfadil
se U famých dwěťi. Beš;,pochhby myslil: fedúwej
ancUko w koUtč, bUdeš:li k čxemU, UajdoU tě;
alc žmýlil a sklamal sc, Ueboť LcUorky Uikdo
Učhlcdal. Jižu přrš dwě bodixly wssecko tcmčilo
a sc točilď, a Lenorka poťúd jesstě Ua wykoUchi
čekala. Bhla mrzUtú, scděla jcxkoUa ssporldlikúch,
a bylabh se radčji w Nemirowě ža pcci widěla.
Než hoťe jeji Uebylo jesstč celš
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Nškolik hejsků postawilo sc Učcilo opodúl,
wťUwili jako Uteši seboxl, alc tslle žc jčch po celšm
súlc slysseti xťchlo.

„Eo pak jcst to th ža UmsskarU U tšch

dwšš)i?“ otcišcxl sc joch jňkokch mcmš drlchUfM
„Newixxl, co to žcx NUdUlU!“ odpowědšl

drUhý
„Žc sc alc takowú Uwchka do tš parúd:)

strka když ji UerošUmi!“ doložil tretč cx pcxk fe
čdcxli wssickxxi řdo jedsloho smichU

Po tcxkowšm šUčUctšUi Uebylo lšc dšle ch
plch prodliti Šč Uohowic lidš se wytratill jako
rtUč, LcUorkU ccloU ccstU plakcxlcx a doUm kolik

dUi stanla Bylaby sč sxmd Utrcxpila kdyby
tšssitel se byl UčUasscl Tšssitelem byť otec sútU U
Uražliwl) wýstup w fcilc wyslďštťiť Lelwrcc tcxk že
Ulšstsleš bolky šc sslmc žslwisti tšrld ssmpiwých (sska
rcdych) sloUtkUUa UčUUtUedly TcxkdccrU Ušdrawtl
a w possetiťš UmonUchslUostt jesstš posilUil

Nebyťoli se pťi Lerrce čchU těssiti tim
mšslč pri Ferdcxčkowi

Ferdúčxek byl takto ch pcchled chlapiček ch
čtweractwi cx Ua UtrúceUi ho bylo dost alc Ua
fstudie Ulúlo NU ěchry ssť.eolypotrebowal sedm
lct a když to posleřmi tťiřdš dwakrút po fobč

chtčl žUstat Učit: dali 1UU pUUč profesoťč F!UiUde
cx poslali ho UU prcxšdxlixch, ž čterych sc tUice
wraceti Ueměl Fcrdcičkodraiš takoon ostUdoU
doxUU fe Uechtčlo a hodlsll we Ulostčš kde sskoly
byly, alcsposl do Uejbližssich fwcisleU fe poždržett,
aby pcxk Uúko slUssUč dw Noxllirowa priwelebitč
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se mohl. Dčlal tUdh w dopifrch k rodičům ja:
kobh sskUdowal a hncd peri mšsic o pemzc
7úďal. QUo alc zatim toUžc osstoU přisslo do

.emirowa jcsstě jiUč pscmi. ešml ťcditcl o Ua:
mowal rodičům, žc Ferdňčck po žúkoUč žc kol
mUsil býti wyloUčeU, a obč pfani, Fcrdúčkowo i
ppčměřcditclowo, stchoU doboU we statku se rfessla.
Seroha sc dopúlil, Uapfal Fčrdúčkowi wclmi
ostťe, Ua mistě chěš mU poslal wškúzúUi, žc tšch
plctich U toho balamUtčUi prúwě mú dostp a
přikažowal pčisUč, abš hUed Ua miftě fwých pšt
sswcstek fcbral a domU túhl.

ZdúrUý shUck Urrposlcchlr Na mistč prossčlka
poslal w listu hrUbiúUa a whhrožowal, že, kd ž ho
wlastUi rodičowš opUstili, oU takš bcz Ui we
swčtč sc protlUče, a son hlamoU k opatťeUi sobš
dopomůžc. Qtec fe dopúlil pořdrlchš, Uařikal,
čeho fe člowěk Ua dětcch dochowč:, a matka se

mohla w slšúch Utopitč bčdeic, až wlafh wftú:
walh, žc thačka již wice Uečchlidú. Uhlidala
ho wssak dosti brzy, jenom že pťitom Umošo
radofti Uepocitila.

chUoU w Uoci, kdhž wsfccko we statkU fpalo,

přiloUdal sc Fcrdúčck potichU jako žlodčj, byl
tčmčť boš a osskubčm jrcko kčmš, když pclčchú, a
kolik dUi musil w úkrytu Ua komoťe strčcti,
dřiwc Uež krrjči Učjakrj mUndUr Ua Ušho fpichl,
aby pťcd liťxmi fe Ukúšati mohl.

Lidč w Ncmirowč dšlali ž prawdy klewety,
ťikajišc, žc Fcrdúčka še sskol UejspisscpowyhUali;
ale Seroha, Udobřim fc Zatim Ua fyUa, takowč
prostoťrkosti Uměl ústa zacpati. Wychlochxl fc
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wssady, že mú Ferdciček dosftllřnowúno, xckošslUžba
Ua nčho již čekci, a 7c w Nemirowč UiǧomU žae
wčlžetč (pčxekúžeti) ne Ude.

Zatim bšhal Swštliček po wssech zúkoUtich,
abh Ferdúčkowi nějakš misto wyhledal jeU tak,
cobh prúwě lid.em Ua očich Uebyl. Whtlapal
takč ssčastně misto opifowače ékdesi U adwokúta;
ale tam se bržyx pťefwšdčili, že takowšho opiso:
wače potřebowati UemoboU. Pcck fe nassla sťUž:
bička pťi želežUici, jeU že Uebyla stúťú. cx již ža
měsic Ferdúčtea tamodtlld propUsiili. Kollečně se
milý sstUdeUt octUUl pťč siUmtčUi strciži, ale za
půl rokU byl zafe doma, pčxissel opčt w Uoci, a
měl prý U kabútll , Uowim jakoU Ucihodou, wssechny
kafliky do jchoho odťešúUy.

Teď byl Ferdúčok w Nemirowš, a tU se
teprwč Ukúžalo, čemU se Ua sskeolúcha we swčtě
wssemU byl UaUčil. Prúce ho Uetšssila, ale ša
to dýmkU an Z úst newyndal, leda ro fe Uajedl.
Hospoda byla jcho Praholl, Ua kslrty a na skele:
Uici fe jeU tťúsl, ba cmi púleUkoU nrpohrdal; cl
lidč fe diwilť, dUk to miiže býti, žc takowčmU
xnladšmU člowěšU rUce poťúdcm fe chwějoU jako
Ucl wodš.

Nad Ferdcičkem U jcho bUdoUcUosti wssickUi
chUcUy xišerčili, jeU otec .Uadšji Uetrcčtil a toliko
Ua přiliš dobrch U chytroU hlmUU fyUowU si
stčšowal. cht prý to prawým Uesstěstim, když
tolik Učenosti a chytrosti m jčdnom jedinšm moku
jest pohromadč. U pmm adwokúta Ferdúčxekja:
koUsi již Ua dočxro žtraceuon pťč potaji o swš rllcc
!Uyhrúl, a tUdy núsledťecm Ucpřižnš w nemilost

8
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Upadl Pri želczUici žase wymyslil nčjaký zwlč:sstUč
Uowý stroj; alc pcm rcditel Ferdúčkowi tcckowč
slúwy a šúslUhU zawidčl U že slUžby jcj pro
pUstil Pri straži koUečUě dopadUUl wrchUiho
ana komisara Ua kriwč ccstč aproto mUsil
odcjiti Nwssak to wsseckoeradi; co eridčt

prý se Ferdčxčkowi slUžba Uajde chspisse až prřsamcm dwore a takč Lenorka mčx prý krčstš
sstčsti pred rUkama

Tak fe tessil possetilý wychloUdcxwý otec
súm scbe obclhčxwachcxsmšssným se činč ale
Uikdo mU erčril Řikalo se waec že teU
UadUtý holUb Ua stcxrú kolech se žblč:znil žc lžc
až se mU od úst prússi bc: i jeho dčmmi drU
howč w hofpode pri piwč šq Uepritomnosti Šej
Uohowy Uetajili žc jest š Uim již na kabčxUleUa
siúwa jcho žc ssmahem ;hasimx

xul.

Uadostnč posmirrni.

Jest před tčcti Uedčlirionon azejtra
bnde w Nemirowě poswiccni Po celč wsi we
statcich i w chalUpúcb anUje Uemalú fhon a
ženskč Umji wssady un wrchu PekoU kolčxčxe
šarcšawaji sskUboU pcxri drUbež, a po wssem
lossado Uklizcji po domč a wc swětuici abo wssc

w pořúdťU a Ua swšm mistc bylo MUžssti fc
drži strchoU aby Ucpťekňžcli a do swčtUicc
se UetčchUoU lečbo ;Udlússte Zawolcini byli Před
sonmrakcm rožUússcji dospelejssi dčti cx stařeny
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Uzlc k pťlšspolnýmj pťibUzuým a šuúmým, kteťi

chtra co hostč šxwitati maji. Bcz hostů UchdoUtšmčť Uikde. bstarožný otcc očckúmú fmoU
jiUmU prowdanU dccru šc šctěm U š wUUky,
mladý hofpodciť pťibUzUš ž maUžclčin strmly,
bratr bratra, festra scstrU, a každý sc čiUi, Uby
swých milých co chlip pohostil a Uctil. Wždyč
sc to Ucdúwú, ale jeU bUď oplúci Ucb půjčch.
Množi U swých ,pťibllšllých již UU posmiceUi byli,

jiUi tcprwš půjdoU, a w obojim pťipadU ježt
šúhodllo, slUssUč se žachowati, aby hostč hodU
pochwúliti Ulohli.

Hxšstcx lo cčlčm Nčmirowč Učjlllilcxjssiho čr:
kaji U Ccrmúkůw. JaU jest Uadobro Z wojUU
propUsstěU. Rodiččml od úťadu pťisslo ošUúZ
nleni U syu psal, že Ua posmicclli dojista bUde
doma. Kterčho due pťijiti hodlú, o tom arci
Uičcho bliže Ueudal; po:lčwadp ale dotUd doma
ucUi a žcjtra již pofwiceUi bU c: jcst na biledUi,
še dneš, totiž w sobotU, pťijiti mUsi. Nikdo
m domč takš Uepochnbuje, žeby JUU Uepťisscl;
toliko Umtka sc obúmú, Uby fyUowi, čdyž ssťastUč
še wsscch ncbežpečeltstwi lďymúžlxul, Učkdc Ua

cestš šlc fe Uepťihodčlo. thi Cermúkowi takomci
ftarost pčichúšl žrow!m snlšssnoU, ale Umtka mysli,
žc fc Učkdy podiwuč pťihúši. Na edoklad bšře
Ualožem) Uoůš Ulmtdely Ued chem, ktcrýž Uco
jedUoU wssccky mýmoly a rokle sfčast:xč miue, a
pač tťcba Ua čistš rowiUš ža hmlmy se skúci; U
protď prý jaktčžšwo Ušrúdxlo wýxsieatč, dokxčd fc
Uepťcfkočxi. „

Qstatuč jest obawa Cermúkowě jen tak poe
88
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wrchUi a ze wss,eho co po celý ch čiUi wh
swita patrnč že syna Uažisto očckúwú Kolúče
Uadiwú Uejwicc múkem a jablky, poUčwadž JaU
dokUd jesstč wojúkcm Uebyl takowých Uejradčji
jidal; jútra ž hUš a kacheUstarostliwě Uschowúwú
Ua knedličkydo poliwky, protožc takowú .sanwi
býwala Ueǧmilcjssi; a dwš kUťata š kachnou
š pobitš drUbežc hUed oddělila, pollcwadž to Ua
soUmrak chce Upcci aby chlapcc, cxžprijdc bez
wečcťe Uebhl SoUdi wůbcc še JUU po wojeU
ských swizclich a po komisarkU bUdc asi wychrtlý a
prepadlý, a že bUdc žUpotťebijch pťilcpssowati

Uby sUUtwúřičky zUowU šbxlclatčly a žcerchaly
Jako hospodyně po cclý ch toliko Ua Jana

mhslia Ua jcho whhledčxnipamthje: tak wfsickUč
domúci ch jim Ua mysli scobiraji a každýjc slmži
aby .Zmlowi hned Ua pťichod UčjateoUradost spU
sobil Wrmcky, erowi welicc xllilc otcc súm
dncš kartúčch pročesúwú a zaplitci po kýtúch jich
hladč a tomU se tčsse žc jsou jako koUlc a šr ža sy

Uowy Ucpritomllosti se Ucfpadly Lalohatch čd,plawkll
rowUč Jmlowa milúčka dč:wcčkyccloU Unlyly a
hťbilkem prcjcždily, jsoUcc rúdy, žc jcft do Uicc
pčknc pri tčlc a jeU se lcskltc Ba i tell pašúček
Zalezl do bolUbUika odkliši trUď wsscckoporúdú U
čisti a wúži sobč wice Ucž swých Uowých kožeUek
šc sthčci selUcUúčJaUUw oblibellý holmlbek UUi
do Uústrah holubúřů, an kUUčUa znby UUcb ostťi
žowi do drúpll se Uedostal a dotUd sc Uankch
wrkú a sc toči, jako když lUU JaU jesstš wikew
a žlui šasnpawal

Barusska a chmlka dčlaji o sxlchšmprúdle



117

MUUdlUji, žchli, U kde Uějakčho sstichU zapotťebi,
zassiwaji. S Uejwčtssi bedliwosti UperUji, co
pro JslUU se chystú. Chtšji sc UiU šawdččiti,
húdaji, že se UU mojnč U šwlússtč ša polUiho
tažeUi asi múlo Uapťcmlikal U jsoU pťesmčdčeUy,
že si domúci čistoty trprwé wúditi bUde. Wůbec
při fwčm žamčstUčmi ch o UUowi mlmoi U
wsselicoš jim pťipadú.

„Núda se podiwúm,“ propomidú BUrUsska,
„šdali Uúš JUU o poswiceni k mUsice šawede?
Nestojim o Uť; co jest bratr š domU, o hospodU

jfešn Uezawadila, Ule zcjtra š JUUem ssla bhchrú U!“

WerUUkU mlč!i U jeU si powšdychla.
„TybUš Ucchtěla ?“ túže fe BUrUsskU U po7

Uěknd sc diwi, žc pťitelknně Uičcho Ueťikú.
„Což jest o to, šdali bych chtělae?“ odwčti

Wermlka skromně; „Ulc jcck bhch jš Ubohú po2
mhsliti směla, UbU 1UJUUtcckč UU Ume žpomUčle?“

„Nejsi:li ty blúhowú!“ fmějc se BarUsskU.
„Když ti JUU ž wojnh poždrawellj posilú, jakbh
UU tě UozpomUěl, kdUž !UU bUdcš pťcd očimae?
N pak bez tcbc UUi jú bych Ucssla!“

WerUUkU blaženosti rowUU zúťi U lohšnúwú,
že, co JUU bUde chtit, w!ǧseckoUdělú, 7e cmi Ucwi,
proč mu tcck pťcje, U žeby pro Učšo tťeba do
chnč skočila.

NUi Wojtěch Uechce žůstat za ejinými. Tcckč
oU Jmtowi rčld bh se šawdččil, a kdhž wrcmky
kkjeho pťichodu pťiUsslechtit Ucmohl, pomyslil UU
Ueco eiUčho.

tŽšoprosilhospodyni o klič od Janowh trlchlh,
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a ssatstwo š půdy sUcsl do swětUicc. Koženky
UažlUtil, ssosúk wyklepal a wykartčxčomal, both
wylesstil, aby Jcm o poswiccUi do čc.,bo měl se
obleci. Takowú opatonst zwlčxsstěCermúkowě
fc libila. Tolik ji rozUm dúwal, že Janwi,
když se Ua dobro propoUssti, wojeUský oblck šůe
stati Uemůžc, a že se anrúti, lU čem z domU
odesset To wssak samo seboU za Umobo Uc:
stúlo, a tcď kdo mi kdc se powalowalo a od

Uchssi ohlodúmalo. Bhlo tUd(ǧ opramdU UUtUo,
o poťčdeš pťewlekm:ti pro oana sc postarati;
a že Wojtěch súm od febe UU to pomyslil, UhoUil

si U Žospodyxlč Zmlússtě dobré oko.iž jest wssccko UchystúUo. Kůřata B kachUoU
fc dopekaji, kaltoUU Ua poliwkeU se waťi, a UU:
dlc, tcnkš a dloxchč ž bčlU a še samých žloUdků,
čckaji Ua žawaťeUi. Zawaťily jc žrotmm, ťdybhj
ch potom dlolcho stúti Ucnmsily, aby přiliš Ue:
šhoUstly a se Ucrozmočily. Nic Ucfchúži, leč aby
host pťisscl, alc Ušjde! chočkawosti jsoU lUssickUi
ec:ko Ua trUi, UEermúkowa mú již šafe ponU
šlmm: Uomých starosti U ome.

Teď pťibčhUc pafúček že wsi. Byl pro
Učco U žida, jest bez dcchU a plUýma ústy wy:
perUje, co byl widěl. Na silUici od města
widěl ždaleka dwa joUciky lU modrých spodkúch,
lU krútkých bilých kabútech, Ua čepici Uad čelcm
žpťedU měli po jabličkU žlUtč whssiwaněm, a

ǧǧlapci owidali, žc jsou to wojúci. NeUi:li to
.KUU? BeUi! Pafúčkowi se ždú, že JUU Uebyl
takowš wýssky, žc tak fUrislUtsky Ucwhtlapowal a
kUirů pod Uosem Ueměl. Mimo to jcst JaU
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toliko jedeU, ,.eth pak byli dwa; a takš UcUi
podobno, aby, jcst:li kdo Ua dobro propUsstšU,
Pochský mUUdUr pro Uic ža Uic pudržetč smčl.
Cermúkowa Uchsli, žc jdoU wojčxci UU ešekuci a
hoUem ptú fe mcmžcla, maji:li U starosth wssecko
pořúdslš žapmwer, slby tťcba jim Ucplatiloe?
Jest š tč:mi wojčxkh cclú poplctena a boji se,
ždali fe cifať pcm ž straU,y Jcma jinak Ue!roz3
myflil a teď jčm po mojacich erzkažch, aby
syna rm pofwiccni Uečekali.

Wojtčch chcc do tosi wyběhUoUti Ua žwčdy.
Již mci kažajku Ua sobč a klikU w rUce, ale ra:
doftUý wýčřik, od Barussko a od WerUUky spů:x
fobený, UčiUil, že Wojtšch klikUUcftikaUl. Holky
myhližclh okUem, widč:ly wojčxkh, jak ž Učxwsi ke
ftatkU sc otčxčcji, a w jchom ž Uich požslaly
JaUa. Wsseckofe hrne žc swčmice Janwi wstťic,
an otce Ucwyjimaje, a we dwoře na Uúfpi rož:
lěhci sc smšsice radostUých žwUků i fmichU a
plčxčc pospolU, a dlolcho, welmi dloxcho trwčx.

KonečUč: sc dostali do swčtnice, a co ch
Učxspifc dcilo, šUowU se opakUje. Matka a Ba:
russka objimaji Jmm a tak pcwllč se ho drži,

ǧxakoby fe bčxly, aby jim šUowU odwcdeU Uebyl.
.oxsmjcst blllboce pohUUt, slšy mu kanU ž oči,
a Ucchú seboll dčlat, co a jak jeU žeUskč chtčji.
Když prUmi mýlero wroucUúch a Učžných citů
poUčkUd se žmirnil, přichčxzikoUcčUč otec kslotoU,
witčx sylm we jmčUU Pčmč a podčchi mU rUky,
ktermčž JUU Učtiwš libú. Tčď tňkč Jařř pro:
FUlouwú a i(wčho ř!rlchcczUwčldi. Prawi, žcč
jeft jcho Upřimný pťitel a wsscch Uebezpcčeslstwi
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účastnik Matšj Naťižcě ktcrýž rowUě ; wojUy
Uadobro ž)cst propusstcn. Spolu Uwúdi, žc U
jeho rodičU wc lUlýUe pod Wrssowkch dwa dUi
strúwil wclmi wlidUš prijat byl a tcď zcmčlšho
pritelc š scbou Ua poswiccUi pťiwcidi Ccrmaťe
jcst wcliccfpokoch podúwú takš Matějowi rUkU
po Učm Čermcičowa a potom wssickUi domúci
Barusska že wssickUi tcxk Uččnili Umsila takc ale

zUstala Uaposlch, zardčlcx fc jslko ohcň a rUlea
jeji w rUce Matčjowč sc zachwčlq

Již prostirajl Ua stUl dawaji taliřc a stawi
krmč Čcrmúk šwojcikh, hlasitě se pomodliwssc
chutč prčsedaji Matka sc obúwú aby Jan žc
již jako domu poUčkUd odwykl a přitcl jcho žc
ch jako bostem jcst tťcba se erstýchali a UUtit
sc Ucdali; alc strachy jeji Učquými sc oswčdčilh
Ehlapci sc maji kswštll počanjč sipo wochskxl
a wssecko sc do Uich zrochx ssmahem žtrúci
Matka jcst rúda žc UUtit Ucnmsi ale přcdc po
biši aby fc Ucšdúlo žc Uajcchi Ucprcjc Wo:
júcč wssch odzpiwali Ua misc Ucžbtjlo lcč Uš
jakci kůstka a kdhž hlllbočú tonarka (hliUčUú
mifa poliwcmčx) š kolúčxiUa stUlpťissla an tčm
Ucodestili a takš piwa sobč pťčxli

Po wcčcťi k wýslowUšmU přmai ZanloU
Un:sili wssickUidomúci ke s,tolU U zcxpočalo mnoho
Uúfolmc sc wyptúwúxli a whprcxwowmli

Prcde wssim chtč:laČcrmúkowa wčdčti odklld

chlapci wojcuský oblck Umji a ždali jim ho cisař
pěm darowm? Woj ači powčdšli, žc si oblčeč ze
swého Uspochi za wlastUi peUiz pro pamčxtkll



121

pořidili. Do se libilo wssem U Cermúk takowš
jedUúUi š patrm)m potěsseUim pochloúlil.

Potom, jqk se samo scboU rožumi, dosslo
Ua wojUU, U Cermúkowa sc ptala, byli:li tcmt
oprade ljdojedi š Nfrikye? a jesteli prawda, že
po bitwč š jedUoho plUkU zbyl toliko bUbeU po
tamborowi a nčkolik Uohawic U ssosůe?Z toho
sc wojúci UpťimUě rošcsmúli, ťkoUce, že i bez
lidojedů dosti sspatUč se dařilo. U té pťileeitosti
Zmirčilife o JtaliúUech, U jich potmčssilost, úkla Uost
a proerěrU UepškUýmibarwami whličili. Ccr:
múkowa se rothěwUla a ťekla, žebo Ua mistě
žemčpúUa tqkowou Uaci do jedUoho postťileti
dala; ale Eermcik Uapomislal, aby slewila a
připomem:l, jakoU jest rekylti, že an kůťe zaťiz:
UoUti Uelllůže. x

Dúle fe pochťUbili wojčlci, de! oUi a ostatUi
UlUžstwo statečnč se drpcli, a wf?elikú„ wilm Uex
šdarll že toliko UU wUdce spadú. Ecrmúkowa
se žUowu rožhněwala a hrožila: kdtbh žemč:
púUch byla, žch Ua potUpU z wůch sprostc)ch
q ze sprostých samých geUerúlů Uadčlala; alc
Cermúř ozwal se kúrawš ťka, že UepťislUssi pod:
ťi eUým, aby o swých pťedstawených tak pťeUčxe
thč soUdili, a že we wssem, co se stúwú, jeU
wůli Boži widčti a.,ji se koťiti Uúleži.

Konečlčě chtěla Eermúkowa jesstě wčdčti, jak
to ša bitwy chodi a býwúe? K takowšmU wyu
žwč:ni chopil se slowa Matěj, a že bhl powahcǧ
poUčkUd ohiněessi, ťičil a popisowal žiwě, c:1
horliwosti UUes eU takč rčmg š dčl a č; pUsie
žwUkh „bUm“ a „pif paf“ Uúpodobil. Wssem
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kromč Ccrmúka Uaskočila hUsi kůže, a Ecrmúkowa
stibala ramena (krčila xrameUy), žacpúwala Ussi
a fcm tam fe Uhýbala, jakoby opramdU koUle a
kůiky litaly.

Bližilo se ř půonci a bylo zapotřebi Ua
fpani pomosliti. WečerUi modliba dle obyčeje
we statkU anUjiciho wykončma jest fpolečnč, a
každý Ua swš lňžko odessel. Wojúci měli w pťi:
stčUkU Ustlúno fpolU, a bry UsUUli. SUilo se
jim welmi libcznč o wýjewlch miUUlšho dUe, ale
tak, žc JUU wfsady w popťcdi fpatťowal Wč:
rUUkU„a Matěj BarUsskU.

Cermúkowa že mssech w domč bdšla Uejdšle.
Nemohla Usnouti pro radost ccbyla přcfwšdčena,
že w Nemirowš, co swět swětem jcst, tak wese:
lého a radostUčho poswiceUi Učbylo, jako to letossni.

xlsl.

M mUsibU.

PoswiceUi w Ncmirowč počinú teprw po:
fwiceUim býti, až dle denniho čan již pošUalU
k wečerU se chyli. Jest po odpolednich slUžbúch
Božich a lidš wychúšcji z kostcla. Sotwa že poo
sledni iUtrcxda Ua krnchtč došUšla, ošýwú se po
Uúwsi hudba jiUšho drlchU. Z hofpody otewřeným
okUcm wnčniwaji fanmxy, do Uichž trUbači zplc
Uých twčxťi follkaji, dúwajice Uúwčssti, že teď,
kdwž fe BohU chwúla dnla, dle starobhlšho poo
swicexnskšho obnčeže při tanci a sklšnce žúbawa
Uastane. Prowolcmi fanfarami proncschč, ač
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pťiliš krúsUč Uerčlo, pťedc bez účiUkU Uezůstalo.
DrobUčjssi chasa hrnexsc k hofpodš jednim chůu
mačxem, dospěli eonúci ša pťedwojem (pťedUim
ť)onfem) mýrostkU Učxslchji; takč mUžomš a ho:
spodúťi po jcdnom, po don k bofpodš miťč, a
ťonečně jdoU ženskš: dčmčata krokem Upejpawým,
šeUUkrokcm smčlým sl babičky krokcm loUdawým.

TaUčirUa jest welikčx čthrhramčx ssalanda
bcšc wsseho žwlússtnibo Uprmraeni xcc š Uúřadim
UU takomých xxnistnostechUejobyčenějssilxl. W lewo
ode dwšťi jfoU ohromnčx kamUa še šelených kachlů
š prostraUUým šúpecim U kolem š lawicemi,
jtmžto se „Ua soUdUš stolici“ ťiteú, pončmadž UU
uich sedúwslji žeUU, kterr)ch Uikdo wice k tanci
Uebšťe, a jimž tUdy jinšho Uežbýwčx, leč abh si
powidalh. Zc ftrUUUpramš šrowno Uaproti jest
nalemúrna šabrcxdlim ohleaženú, Uad ni m rúmci
Za sklem wisi Uapfonú prUpowď: „dneš Za pe:
Uišc a šitra darmo,“ a hUed wcdlč býkowec,
co poťadatel a wčxrný fpomocnik bospodskšho,
kdybp si chafa do pačcsix wjela, U Ua slowo dúti
Uechtšla. Pod UalcwúmoU stoji stolck hUdebnickú
a Ua Ušm dma taliťe na fobš, UU Učž ťlopit
xUUsi, kdo si hrčxti dčxmú. Pak bčži lawice po
rclč jizbě pťi stčnčx, k nimž pťistaweny jsoU úžkč
tabUlo Ua Uohčxch,abU sflcnice kam stnwčti bylo.
W čelc w prmUém koutčx jest lorlký ftůl š tr:
Uožemi pro soufedU, a m lcwšm bokU medon
dwčxťedo prostrchnšho přistčUkU,kdcž ťidš onačejssi,
pťijdolx:li jaci, sedaji, aby prach w tcmčirně po:
likati UemUsili a pohodlněji porošprúmčti mohli.

Tančirna bržh we mssech swých prostorúch
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se Uaplnila jcxk o poswiceUi pcltri a wssickUť
každý dle swčho žpUsobU se wescli a bawi Chascx

tcmči, že se cxle wssickni do kola wcjiti UemohoU
taUečUcků cx tcmečUic wybýwú MUsi fe čeknti

cxž prúwě tcmchici se Upachtili cx solo Udšlcxli
JoUúcč zcxtimstoji Uprostred kolcl děwčnta w dloU
hšm polokrUhU ode dwcri cx jedlm preš drUhoU

se tlači kU predu cxby sUúze do oka pcxdlcx U ocet
odbyla Nečeknji mcxrnč Nškterý chasUikth žc
stredU kolcl žqkýwú prstem děwčnta wědi UUwlnš
ktere to plcxti hned jest Ua poskokU a již fe toči
ŽeUskc U koUeU ch soUdUš stolici pilnč si po
widaji sonedč! U welkšbo stolU pomcxlU popijcji
Ucl swú mlclda letcx špomilmjice U w pristčUkU

wede slowo pcm stcxrosta Wssadš jest weselo cxhlUčUo i UU siUi Tam si proska Uji wyrostkowš
jedeU š drlchým atrch že jest siU hrUbýsU
oblatkem wydlažděch cx Ueronmú jcxko drcchn:
Uic eradi cx chodi to dobťe

U koUeU meši žeUmUi rozpťadl se žiwý ť,xo
wor a že se týka osob jež welmi dobre znúmc
Uastrčimc Ucho a bUdeme posloUchqti

„PťijdoUli pcxk takě Cermúkowic do ho
spodye?“ prohodila žech jesftč mladú a dobro
mUslUčho wzežreUč „NarmoUtili se dost U kdUš
sc jim še shUem tcxkposstěstilo mobli by fe jedUoU
powcseliti“

„Ti cxsi koU půUdoU,“ pochybowcxlcx jiUú
siowy pichlawými „ ždyč jsoU samotúři ktcrř

o celh swět Uedbcxji U poťúdem domn jccko ža
kleni wěši Jú ťikúm, še se lUU dcem cmi Ue
wdú proto že ji chlclpri skoro Ueraji “
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„Mili bmssi!“ wyfwštlowala U miřila jesstě
jiUú, žeUa již obstarožUú clupowúžliwú, „wčrU
jim Ucbylo din, že jich Uic Uetšssilo. Je:
diUý syU š takowč žinosti wojúkcm a k Zoxet
pťed Uepťitclem: to UcUi žúdmi Umličkost. Zc se
jačo rúdi doma drži, proto chsoU o Uic sspat:
Uějfsi Uež jiUi. Qbeǧede se U Uich každý; Ua fobš
Usjetťi, ale k bližlUmU skoUpl)mi UejfoU. Wssak
jim takš PúU Bčch odplúci. Jakou ch mdost
šc fyxla miti mUscji.“

„Eo prawdn, to prawda,“ dotrnržowala ťeč
an peri, „zc fyUa mohoU miti radost! Bhl
wždycky hodný, U cmi na woǧUč sc Uežkažil. Nassi
lidš, jňk dneš přissli z wclkc, Uni se o Ušm doft
chpomidati Uemohli. Udělal prý fe š Učho chla:
pičck jako pUUUa, jest špůfoblxý, ke kžaždšmn wlidUý
a !U kostcle i še swým kaUmrúdem tak pťiklňřmě
fe šachomali, žc se žrownsl frdcc smúlo; a toho
U wojúčů obyčchě Ucbýwci.“

„N o dceru,“ pťcwšala slowo žase ta obsta:
rožnú, „tňkš se búti UemUsejie,žčby sc erdala.
Jest hcškú, dělnú, UúbožUú U šwoky takš bUdoU.
D takomé děročifko jest hcj! .Zr UcUi do swčta
a ža xUUžskýUlise Ueranti, totě prciwš dobťe. To
býwaji posleřmi fňatky, když si holkn po hofpo:
dúch a po jarumrcich saUm hocha UhoUi!“

„Ba myslim,“ wystťidala uxsšš obstarožllou
přcdesslú, „šc bude do wdmďků Cermúkomic BU:
rnsskh Usi tak daleko, jako ž hrciži do ršPbUika.
W!.,Msla ž do:m: starsii dšwččka, žš JUUU:U kc!:
nmrcid š BarUssky cmi oči Ucfpoxlssti; a witc,
oded jest? Jrst Z Wrssowky, xjcdiný st)Užc mlýUa,
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a mlýU pod WrssolokoU ja šnúm. :Droje slošenl
pčlcl, olejlm, poli a lUk, jako přč žiwnostč! Toby
krúsUč sc„dla, a přúlabychx, ji toho.“

x „Cim pak wúš ti Ccrmúkowi Uplatilie?“roš:
dUrdila se ta w slowich pichlawú. „Wždhč bhste
je samoU chwúlmc pomalU Ucl hřebeU U kostela
posadily!“

„Eo se chUo chwúlč,“ odbyla ji obstarornú,
lidikčho thússeUi Ucpotxřeije, a hančUčUl ss odU
dokoUce Uctrpi.“

Pcck Umlklh wssecko, až Zase jiný pťedmčt
jazhky rožwčxzal.

Qstatllš žeUU U kcuneu Uebyly fmxlojcdiUš,
co o Cermúkowých howor Zrošdčlalh. Taťš U soU:
sedskšho ftolU řcč kolem Ccrmčxkowých se točila,
cclkem dosti přčzlliwú. Mlmuilo se tam rownčxx
o sstčsti, jakčho jim Púu Bůh dal, šc:dshna tcxke
lehce ž wojny doftali. Nikdo jim Uežúwidi, chwúla
Jcmowa judedze Psscch Ust, a jcst jedllosworlcýllr
pťúnim, abh Cermúkowč do hospody přissli.
Staři by rúdi od Jana Ušco o wojnč Uslhsseli,
a mladi zasc myslcji, žeby při dUeselcxcU jedUobo
ťúdllčho společllčka bUlo wice.

Ba UZfamě!m přiftč!ckU w teU a Podobllý
smhsl o Ccrmúkowých se rošprúmip Seroha,
ač Ua dčml Cermúkůw Ucwťe, dUčš drži za žUbU.
Wiť, že protč lUlUčUUploUti Uclze, a kde wssickni
chwčxli, žeby hančti Ucprospčlo. Proto mlči U
abU Ukúšal, že při Uěm pomfty UeUi, wyklčxdú
Ubsserě, že ho Učkcoprúce stúlo, dťiwc Uež pmm
okrefniho č tomn Uakloxlil, UHU o Jmlowo pro:
pUsstčUi žadal. Ti, jeltž šc ScjuohoU U jedmcho
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stolU bcseduji, potUtelUě fe Usmiwaji U pod stolem
ssioUchUji, dawajicc sobš wzújemslč UUsrozUmčUoU,

že an stUrostU zase ržedUoU lže a jc chlUbi.
Jšchž befednikU,tak trochUčtwerúť, Ufmhslil

si,kže SerohU posskúdli, U jaleoby Uic, otúžal seta to:
„Zdali pcck fc JUU ZU wassc pťútelskč pťie

čiUěUiYž přissel poděkowate?“ .,„ ho UcUi šapotřebi,“ odmitUUl Seroha.
„Co pro koho Učinim, S tim UU tch Uechodim.
U Umč co prmoice čiUi, o tom lewice Ucwiz“

NU hodinúch odbila ofmú, U do Mbofpody
wstUpUji Uowi hostč. Nclpťcd lochúši Ecrlllúk,
potom wojúci, ža Uima BUrUsskU š WerUUkoU U

sǧaposledy Wojtčch. Celú bospoda jest Ua Uobčxch.

OoUsedč U stolu fc srúžešl, dčlaji Ccrmúkowř
misto U jonúci obstupuji .KUUU U Matčje. Ze
wsscch ftrml se dějc witčxni, podúwaji sc rUcc a
wssickUijsoU jako bratřč. Zawdmlú ftibú zawdmlou
U JUU š Mcxtčjent mohli by fe do zcisoby lmpit
UU čtwrt leta.

Želch U kmUcU, abo UU wssccko lip widčlo,
wystllpUjoU Ucc lawici, U loýrostčowč: přiběhsse

zc siUč leon UU pec, Uby sc Ua wojúko hodnč
š wyfokex podiwati mohli. Takč žpťrstěsckll wh:
kUkUjoU blmolj. Starosta z prcchU Ua přichoši
pobliži, U Uč k úsUlčwU sc UUtč, pťedc se mračxi,
dúwaje Ua jeon, že Uul šússti U šúwist srdce
blodú. P

QUčU čxtwcrčxk, co dřiwe ScjclohU sskčxdlil,
pozUúwei dobřc, co w UitrU staroskowll se dčje,
a chcc .Jmm Upomerlomi, Uby za swč propusstčUi
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ž wojUU do pťistěUkU se ssel podčkowat; Ule Sej:
Uoha brčmi

„Nerúdějte chlapcew rozpak a Ume w Uc
fUUz,“wžpira se hlcěwiwš; „wždy Ume Uúte a
wite že o čest U diky UU wererem mifďě pred
tolika swšdky od jcckžiwa Uestojim “

Nin teprw Uqftalo wefeli MUsikaUti až
dotUd hrúli ž paměti teď wssak rožložili partesy
U spUstili ž Uot Q JUUowi wčdi že se Zcchcm
biti Uch o Matčjowč siysscli že jcft syUek
ž mlýUa, že mú penčž jako želeš a roto se
chtčji držeti aby jim Ua talir Ueco wydatnšho
kúplo Ehasa taUči jako o žúwod a Uafsi wo aci
jfou takš w kolc Matčj prowadi žwlússtč
rUsskU JaU počnl š WerUUkoU pak wšal
festrU a teď wodi wssecky holky žc wsi jčdUU
po drlchč Když děwčata pčkUšwypoťúďal kúže
si dat lčchcw citrony, wezme sstmUprlútko U
žcUy UU lawici U kmUeU obchúši Poďúwú zq
wdanU UU sstastUč sbledcmi a ka dú UlUsiwypit
po plUč ŽeUúm oči radosti jen šraji Ulepredc
fe ždrčchaji ťikajice že jest po plUš priliš mUoho
ašeby jim mohlo wstoUpit do hlawy Když
wssak JUU fUUžUč pobiši a prosi UlUseji Um
Udělati po wnli U wypiji po plUš

Teď nni Učxkdo slysseti chwňlU, jrckú fe o

JUUomi kolem koUeU rošlchú To jest chasUik
UeUi preš Uěho w dewitč okresich Ucmčx sobč
ronma! StastUU umtka kterú takowčho sUUU
wychowala U ssťastUi rodičowš kteťi jej Učkdy
swým žetšm bUdoUmoci UUýwati Tak jde od
xist k !istUm U sanm ponočdoma oderkUUč Ccr

l
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ankowa domUkostatnim sepridala leomUú
sc že Jmla UcšUala ale teď ho žUa a tčla
by se do oči podiwati tomU kdo bh pťcd Ul ch
slowcm o JaUa žcxwadil.

Takš mladý Šcjxloha jest w hospodě a cU
ostUdUtam tropi Prissel š otcem sedčl Učjašou
chwili w pristčUkU qu sc Ule počal michati mezi
chan a byl tam szcUý jako pifek w krUpici
JoUcici se ho sstitili a holky pťed Uim Utičalh
To býwalšho sstUdeUtadopalilo Rošmržcxl žasscl
do UalcwarUy, dal si do wclkč skleUice Uatočit
Uěčeho jako woda bilcho a obrútiw se k skeUš
jchim doUsskcm to wytahllul Potom se již
!Uotal a wclmi chpUsobUč sobš počanl

ch lUice ť,wpodrúždilo kdhžČermakowic do
hospodh prissli a tolile prišUě jim odewssad fe
dostawalo

TU bhl jak by jej medwšdim sadlcm Ua
mazal a zjeer Uejakýfwar wyhledúwal JaUa
žUszslUě UtlúpuUl do Matěje strčil a koUcčUš
čUU take w taUci UohU Uastawil

Matčj, žc byl powahy poUekUd ohinš

Qllcd lz kola wystoUpil a š erhrožellosti chash
sč túša komn jesttady odporUý, že se sUUtakowú
schwúlnost dšje? Janci se lUrZ chtěliby to
Matšjowi wyUrlUwiti ale Šejrloša súm k swšmu
skUtkU sc hlasi hUlakaj č:

„Ja to byl!“
„N co tim swým Uličxllictwim zcxmýsslite9“

tažc se Matčj, o dwa kroky bližc č SejlloholUi
pťistoUpiw „Sncxd bystc Uechtčl w takowý dert
eriUUč wyrnžrni čnzitča pUtky hlcdati?“

9
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„Wúm sez owidati nebUdu!“ súpe se Sejr
Uoha. „Jčx mč cisaťský kabút Ua sobě dťiwc
nežli wh!“
x „To wúm Uikdo neUpirú,“ mlUwi Matěj

š důrazem poťúd rostoUcim; „Ule byl:li llstcwczdh
takowt) jako UhUi, tož jste cisaťskému kabatU Umoho
cti UcUadčlal.“ x

Sejnoha Ucodpowidú a, ač solwa Ua UohoU

se drži, chtčl bp Ua swěho soka žrowna se ťititi.
Tohg jonaci Nemirowssti UedopUstili. Cho:

ili se Sejnoby pod pažděmi, wywcdli jej UU
šň, zc sinš Ua wošnici a dwšťc po Uěm žúworoU
uUstrčili, ab se wrútiti a růžUic počinati Ucmobl.

lc Sero U se wžtčkú, bije pčstmi do dwěři,
wyhrožUje pomstoU a žařikčx se, že UU Učho pa:
Umtowati bUdoU.

Jakobh sc Uic Uepťihodilo, weseli a žúbawa
trwú dúlc, a UtšsseUěfc daťi.

Prúwč sc dotmtčilo. JUU š Uěktcrými soU:
rostlými hochy se prochúži a o wodnš jim wh:

raijc. Za ťeči sc šastawi bližc šUdchickěho
ftolkU žrowna Uaproti otewťeUšmU okUU, k UčmUž

Žúdy ǧcst obrǧcen. TU sc objčwi w okUš rožeaccna twúť Serohowa, a rUka š kamcUem po
Janwč blawč sč rožpxťabú.

Nikdo o hrožicim Uebezpcčcnstwi Ucwiǧš;enWcrUUka, ktcrú wssadh oči Ua Jcmowi mčl. Uo
kťikUc lekUUtim, skoči rowUýUm Uohcxma a ch
wlastni Uebežpcčensiwi Upominajic meži JUUU a
UamiťcUý kúmeU jako leslecm sc stawi. KúmcU
přileti, Udeťi ji ssoUreUl w čelo, a děwčc w krwi ch
zemi sc kúci.
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StchUe se weliký powyk a zmatek a Uičdo
eri, co a jcxksc pťihodilo. deleloU odUeslido
komory, a rúUU wUmýwaji a owazUji. WerUUka

pšisslcšl.k sobě a prosi, abg ji kotci do pastoUsskUo we l.

xxě. r

Mchwňťi.

Sejnoha čim dúl tim hloUbšji klesú, a še
swým jměnim jest Ua úpade. Na jedUoUlmistš
chišc fobč wypůjčUje, UUdrUhšm oplúci a mú co
dělat, Ubh ho wčřitelowč že statkU Ucwyh!mli. Nle
peUšš jest wssady UUUtúle, Ua dlUžUý Upiš jich do:
stati Uel c, tUUscji sc brút Ua směUkU, U toč wšc
welmi ž ú.

Lidč! UtU lhčlch dělaji krč:tkš, úroky beroU
wclkš; žúdčx:li o prodloUžcUi, hncd hromadcxx latých
Ua Uowš smšnre pťiroste, a že stowky dlUšU pťi
dwojim trojim prddloUžeUi sUlčUkUmohoU býti do
rokcx dwč aptťch tťi.a Takowými žonUlými pro:
stťedkh si Seroha pomúhú, cxbh dokUd možUš
š hcmboUže statkU UemUsil; pomúhú si wssakž blúta
do loUžc, a Uleši lidmi sc mlUwi, že Uc!žinofti již
an fsindel jcho UeUi. „

chhůřc jest šc ScjnohoU, žlčSwštliček již

w Nelllirowč Uepťebt)wú. QU ?a ScjllohU Ulyslilijcdlml cxpenize shúnčl; loǧda se lossakpojchoU
o.,bchčbo pisařstwi, odessel, še Uikdo eri kam, a
Sejnoha jest Ua holičkúch. Lidč prawi, že se
Swčtllčck řidil ša přikladclll kryš, ktcrš takš, kdhž

9B
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dům schtim hrozi pryč se stčhuji NeUiprý si Ua
Šejnohowi wicc čeho UsskUonuti protože súm až
do Uaha jest otrhún; a pijawice prý pUstilaod tčla
když UcmocUý již Umira

Wůbec ma se ša to že Šerohowi Ua an
mista kdež se Ualezčx Swčtličck alefpoň ž welke
častky swými ssmejdy omohh.l

Nejhůre dčlaji erohomi dwa wčřitelotďc
kteťi od Učho po směnce Umji jcdeU Ua čtyry a
drUhý Ua sscst sct Jesstč prcd UplyUUtim thty
UpomeUUli dlužnika cxby peUiše opatril, sice že
proti UšmU še mssi prionsti smčUkowcho Urawa
šakroči g že to š Uim praskUc Pro tisic žlatých
UchodlaSeroha zcžinosti jiti a premýssli oded
dotčerU čústkUhoUem wziti W okresUim městč
lč.e owssem peUčz dostati alc Ua wýmiUťy welmi
tčžkc Jsou tam dwa waec ZUčUUilichwaťi
kterých fc wssak každý boji; a kdo o Uš žawadi
obhčejmš býwčx weta po Uěm. Jech jcft po
krtčUU a druhý obťezmlú, oUcU se jnleUUje Sma
tera a thto Bochr Sejuoha o Uich slyssel a
Uerad by jim wbčhl do rUkoU; ale thta smčU
kúm dochúši UeUi pomoci UoUšc žcležo lcUUc
PUjdc UlUsi k Uim jiti bUde se wssslk lUiti Ua
pošoru N proč bh Ucssel? Wždht Ulú rošum
a oči bUde miti takš š fcboU aby w kožisse do
wodh Ucwlešl!

Smatera a Bochr tcď kdež stčUkU mcži
obchúnl lidem lUobočej wessly,prowoznji žinost
každý Ua sonU rukU dťiwe lUssak býwalo jimič:
Tehdy držcli dohronmdl), a š pomoci Uškolika
UúhoUčich rozličllc podxliky Ua oloUpeUi Ubohých
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prowúdčli. chcU takowý koUsck, pro který sc
alc oba do kriminčxlU smekli a spolU sc rozkmou
tťili, bl)l zwlússtniho drUhU a stoji za poslcchUUti.

Núhonči whčenichali, žcbh jistý Ullhnúť pťi
horúch rcid fon Uscdlost prodal. J pUstili fe
w tU straUU, tihli po ťecc jako krajúUci, a pťcd
mlýncm fc šastawili. Mčřili hloUbteUwodh, mčx:
ťili jcji spcid a jinú jesstč tatrmaUsiwi wywúdšli,
až si jich mlynúř powssimmxl a k Uim wyssel.
Zahowoťili se, a Uúhonči mlhnúři UamlUwili,
že jsoU komifaťi od don wčlkopcněšnikůz Prahy
wyslcini, aby tady w podk,xoťi whhlcdali misto,
Ua Učmžbywclkolepú pťcidelna žaložena býti mohla.
Byli prý již tU i thU, ale tady pro hojnost a
fpcidnost wody widi sc jim Ua Zaťizerti takowčho
šciwodU býti misto chwhodnčjssi. KoUečUě se
optali, zdali by mlynciř son Ufcdlost prodati
Uechtčle?

Mlyltúť řckl, že cmo a ponšwadž soUdil, že
takowi pěmi, jako welkopenšžUici ž Praby, platit
mohoU: wycenil fwůj mlýUok Ua dcsct ťisiců,
ač ani ža polowičkU Ucstcil. Komisaiei přchnanč
ceUU fc Uelekli, ba Uaopak byli mlyuciťowi radoU,
abh wicc žčxdal.

„MUsitc;, rošUmčti fwčmU prospčchU,“ prawili
důwšrně. „Zelešo se kowci, dočeUdjcst žhamš, a
pťilcžitosti sc mnsi Užiti, kďyž sc Uaskýtú. Stšstč
wciš podrnhš blcdati Ueblčďc, a pruto žcidcjtc Ua
mistš desiti čtrUcict.“

Mlynciť Ucwčdšl, bdi:li anebo spi, a súm
od sebe fc nabidUUl, že ža takowon žlatoU radU
Ucnznalým Uebndc.
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„Tok se samo seboU rozUmi,“ pťijinmli Uac
bidUUti pčmi komisaťi. „JedUa rUka drlchoU
myjc, an kůťc darmo Uchrabe, a kdhž wúm

kl tqkowš prodeji dopomůžemc: dčxte Učxm tisicž llty .1,
člpUúť byl powolUý; ale pciUi komisaťi

chtělč miti jistotU a žcidali, abh sc žhotowil poe
ťúdUý dlUžUy úpiš Ua kolkU a š podpifem swčdků.
Prozatim wssak mšl úpiš žůstati w mthúťowých
rUkoU a teprwč pak, ažby pčmi ž thh p.ťijeli
o koUpi dojednali, měl komčsarům wydúU bhti.
Stalo fe, jak chtěli.

. Potom sč UapssllowclkochčžUikům do Prrchy
psan, aby Ua prohlidku přijcli, a jedeU š ko2
misarů list Ua posstUdonesl. dehw son šúle:
žitost wrútil se ža drUhem fmým do xUlt)Ua Ua:
žpšt, a tady chtčli Ua přichod pčmů ž Prrchh če:
kati Udúwajice, že do čtyr dnů bežpečUě se jich
dočekaji. Mlyslúř bhl fpokojeU, častowal swých
hosti jak Uejlěpe wčdčl; mčli se jako o pofwiccUi,
a čtwrtšhU dUe pčmi z Prahh se dostawili.

Přijeli Ua kočúťe, mšli brejle, pčknš ssaty
a kočiho opremowcmšho. Prohlidli mistUost, lia
bila se jčm žwlčxsstš stúlost a spčdeost wodh, je:

mčli úponU spokoženost, a toliko tržnú ceUa po:
Učknd wysokoU byti jim sc widšla. th7 ale
mlUUúť slewiti se ždmhal, dali co žúdal. ?BcUčz
owssem tolčk UeUtčli š feboU, UeUadčxli se, žc
koupč jednim rúzem se Uzawťe; proto dali jeU
tak šawdawkU čtyry stowky, ale do desiti dUů
přijedoU a na haliř wssecko whplati. Swým
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komisaťům přčkúžali jesstě Ušjcxké jchčin w tčž
krajiUč, U wfedsse UU kočúr odjeli.

Mthúť bhl sskafteU a dlUžUý úpiš dle
úmlUwU swým milým hostům bcž rožpakůewhe
dal. QUi pUk pťimoU cestoU fc dUli UU úťad,
a swůj požúdmwek do grUUtoinch kUčh Ua mlýU
sobš wtčliti dali.

UplyUUlo dcsct dUi a púUi ž Prahp Uejeli;
U to ale dostawilo se od pcma listowUcho Uwě:
omčUi o wtťleni tisicowky U čxromeň takš čtrc

Uúctidc:mlirlďýpowěď od púnů omisarů prostťed:
Uictwim soUdU. d

Tcď Uastala mcla, a bylo pro mlyUúťc wcxu
likým sstšstim, že ža Udčmim jiUšho jefstč Uúhcm2

čibo, kterýš š oUoho podUikUUti wyloUčeUp bhl,ohawUš ssi alstwi se odhalilo. Tak fc octli Smcc:
tcra a Bochr, jeUž tšmi pčmy ž Prcchy bhli, i
se swými pčkUými jednately Za mťiži. Qd tč dobh
se rožkmotťili, ale Uepolcpssili. Hledčli swčho
skarčho řemesla, jerm že opUtrUčji; a teď ža
rožssiťenšho smčUkúřstwi mčli k tomU pole UU
wssecky„strcmh otewťenš.

Seroha jest w mšstč, žde i oUde po pe:
Učšich se poptúmú, ale š wýslcdkem welmi sspat:
ným. Nikdo Uemú a wssadh Ui stejnú šnúmoU
UotoU, že tčch ssajUů Ueni. iž Uežbýwú, leč
k powčdomým lichwúčům se Utšci a toliko jesstč
o to jdc, kll ktcršmU: ždali k SUmtcrowi chbo
k Bochrowi? SerohU fe rozhodxml pro Smao
terU. Jest křesiml, bUde sUad pťedc kUsU fwěu
domi miti; mimo to drži hospodU, a můžc k UčxUU
člowčk wrcxziti, axliždh to lUclkých oči Uadčlalo,
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a coš UúpadUčho bhlo. Proto wessel k Smatcrowi,
a trcsil dobťc. Hosti tmn prúwč žúdUých UcUi,
hospodský jest we swštUici súm jcdiUý, a může
sc žroPUa k wěci pťikročiti.7

Smatera již wi, robh Seerha rúd, alc Ua:
stojte! oU takč peUěz Ucmú. PŽUřikú, žc jcst čaš
želežUý, jakého jcfstč UepmnatUje, a twrdi, žc
U Učbo takš groš jcst pčmem. Usskodil prý si
sspekUlaci, kterú se Ucždařila. Wloni a pťedloni
kUpowal obili, strčil do toho tisice, a teď obiličkU
spadlo. .Sýpky fe mU lňmoU, ale w kapse mú,
jak bh.„whmctl.

Schoha Uchsli, že fe ža obili peUěz wždhckh
Utržiti dú, a kdpby Uebhlo jiUúče, žc bh Ua mistě
peněz takš obili wžal. „

„Q to oUo UeUi,“ Uamštú Smatcm; „aťe
jú Ua obili tratit Uemohll. Zito mcim horské a
pssenici Morawskoll bělkU; a čeknl:li jsem tnk
dlolcho, mohu čeknt jesstč, wssak oUo koUečUč Ua
tržich takč tomU pťiskoči.“ To powčdšw odessel
UU okamžrUi, a Ua donU taliřich pťinesl zrni
UU Ukcizkn.Qbili bUlo oprade krúsUš a júdrUč
jako brokp.

„Žito, jak jc tady widite,“ wyklúdú bospod:
ský, „platčl jscm po ssesti, pschččku po dcwiti;
a kdybych je ša tn ceUU komU Uechal, Uemúm
wýdčlklč an windrh, a o úroky žpeněž, w obili
la!žicichdšša dwč leta pťichúzim Uadobro.“

Scjlloha Uepochyblrje U bospodskšnm wčťi;
ale co, když tcď Ua trhll žito po čtorech a psse3
Uice po ssesti sc prodčxwú!eš Wězi w rožpacich a
súm eri, jak UčiUiti. Konečně lossak, kdhž po:
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wčxžil že směUkčxmjiž pozcjtťi thta dopodú a
peněš odjiUUd dostoti Uclže prohlčxsil fc žc obili
ža crUU od Smaterh w řkUUtoUwczmc.

Coi ic tok oba Uosawsljici wěťitel a dlUžUik

smloUwaji wefsel do swčtnice Učšařý poccstnýMěl wysokč both, pUnčochy preš oleUa wolný
fwrchUik a byl cclý uprússený Dol si Uoliti
fklšUkUkminky,aUžc byl howorUý, súm od fcbc
do řcči sc pUstil Powčděl žc jest obchodnik

w obili a Ua waj obchod welice sc hněwal
Mo prý w Hradci w Joromčri a jiUde a jindc
floženo obili po stech koch a UemUǧZbcžc sskody
prodati kdhž crny UcUstúlcklrss.njl orst prýUcclý
žppitomělý U raději by šc fwšta Utekl kdhby ch
wěděl leam NúhodoU si powfsianl eri ch
miskečxchUa UkúžkUpřinesercho Prohližel otčž
kúwal pochwčxlil je a ickl za trckowc obili wšdor
lúri Ze by UU tchU roch čtyry a rowných sscst
dostoll sc mohlo

Scjnohon to trhlo Bylaby trefa kdybh
obili šlowlm UU mistč odbhl a š odwúžellim i
prodcchinim fwizelc Ucmčl Proto tokc milčmU
obchodxlikowi obilim fc Uobidmll rko, že jc tady
U pmm hospodskcho mo složeno a šo žmiUěUoU
ccUU c Uechcho

Wlč nUlc chhtútc ťxaslowo!“ zldolal obchodUik U dč U,l jakoby sc kl „Nlc kdhž jsem řckl
řekl jsem; wssakš Ua wúš cxni tisicowkU Uepro
dělčmx! N ža mUoholi mútc trckowšhoošrnae?“

„chpodúni, jcckcjsteUčiUil“ odpowčdčlSma
tcra žn Sejnohll, „bndc ho Zrowncxža čthrh stowky “

Qbchodnik odhrUUl swrchxčik odchUl opasck
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Udawajc, e mufl Uaproti furúm, co ža Uim
žcdoll, aby šc žastawily Pobhli aby fezroan Unlolr
žilo. Bylo po wsscm. Seroha podepfal fmčnku
šc čtwrtletUi lhůtou Ua sscst set, ža obili owssem
dostal ch čtyry sta a byl jesstč rúd, že wssccko
tak dobťe dopadlo. Jak ale whtúhl paty, wylcžl
donmčlý obchodUik žkuchyně, chom žc bez dloue
hých bot, UUčoch a swrchUiku, a spUstil Ueko:
UečUý fmi , kUěmUž takč hospodský chUtč se pťi3
dal. Proč se smčjoU, Uepowědčlč, a jeU tak Učco
o „bU.liku“ a o „trUme“ prohodili.
.„ Zc bylo wssccko ssibalsky Uarasičcno U že

Smatera kromč Ukúšky Ua miskúch w cclšm domč
šrUa obili Ucměl: rošumi se samo sšbou.

Na whplaceUi jchč směUkt)Schoha mčx,
alc odkud Ua wyplacšlti druhš! NeUi žbyti, mufi
jesstč k Bochrowi. Sel a židúka sskastUě w pi:

súrUěžšastihUul.ochr jest famú ždwoťilost a úslužUost, mú
ž Uúwsstčwy radost, hned takš židličkU stawi,
aby sc pťichozi posaditi mohl, a súm Uaproti se
súzi. Wčru k pomilowčmi to člowičck; an Uc:
čckú, až by hoftl son šúležitost pťednesl, a súm
w ústrcth pťichúzi.

„NU!“ Ussflebú se a hlaon wrti, jako by
se diwil, „jak jčl pťide k teU čcst, žc pcm stae
rosta bhl přijit kc mněeč Budu rúd posloužit,
bUdcelž„bcjt možnú, co bUde pcm starosta porUčit.“

Sejnoha Uabyl dUcha a powědčl krútce, že
potťeijc sscst sct.

Bochr sebou sskublle, jakoby fc lckl, krouti

whjúzcť čtyry sta„ dopil žc osklcUičkUa odesscl
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podinč ústy, ssklcbi fe, a hlawa z jcdnoho raa
meUa U,a drUhš mU litčx. , e

„Scst sto pcmc stcxrosta!“ prawi koncčUč po
edloUhčm se pitwoťcUi, „ssest sto pčkUú fUUm,
krúsUú fUma! Bochr pro kardcj Ucmčl, ale pro
pcm starosta mú! PUU staro tU bUde rúd půjčit,
bUde půjčit Ua čtwrt rok, Uchdc wzit ch sscst
šc sto, a Uchdc Uapřcd frazit; bUde čckat iUtrcš,
až se „bUdc kapitúl složit.“

Schoha jcst jako U wytržcUi. NcssčastUi
lidš, co sc toho žida UaostoUžcjl, jaký jcst dťič
a Ucfwědomcc, a oUo zatim llemůžc být wčtssiho
poctčwcc UU cclšm swčtč! Nlo: Schcha jim loy:
ciUkú. SUúzc a UU lewUějssi wýminky Uikdc
bhl by chčž Ucdostal; a proto, zmiUi:li sc kdo
pťcd Uim o Bochrowi ch teřiwým slowcm, do2
staUe co od toho patři! P

PeUizc jsoU wysčxžcny, a Schoha mčl toliko
jcsstš smčUkU podcpsati. Pod,pisch, tU wssak Uciu
hodoU hUUl fc stůi, rUka Schohowi žajela U
podpiš sc Ucwhdařil. Jcst kťiwý, žmotUUý U
Ucúhlqdllý.

Zidúk zUowU sc ssčlcbi, podinč scboU ssijc
a powidú takto:

„PUU starosta! TeU podpiš Ucni kossr.
Jako by kočkaUasskrúbal; toby mčl pan starosta
malcj čcst, bUdeme Uapsat jesstš jedUoU.“ P

K tčm slowům pťedložjl (HUý papir, a Scj:Uoha sc mzal dohromad . OcUkrútc sc podpiš
powed„l a Bochr byl spo och.

Seroha scbral peUižc U byl rúd, žc sc
oUčch donU dotirawých wšťitclů žbUdc. Qd tč
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dobUstal se horliwým obhajcem židowstwa waec
a chwalorečnikem Bochrowým žwlasstč; ale po
čtwrtletč dmboU kussenosti se preswědčiť že byl
Ua omUlU

)(Ul.

žšomlď frbrmraždy

W ŠejnohowU statkU jest až brůzxw býti
Wssecko tam žrowna na člowčka padčx U wlasy
Ua hlawč wstúwaji Nana jde ža rúUoU po
hroma stihú pohromll.

Sejnobowa, jc:k wime bUla šcna dobrú
ale bež wlastUi samostatnš wůlc Wc wssem po
drobowala se wůli mmlželowč ač Uezridkacitila
že tak nečiUi dobťe; Uež opťiti se Ucdowedla po
něwadž UeUstúloU choroboU tčlesnoU Ua dUchU i

mysiy žmalatnčla Pýchw a Umrniwosti Uaprosto
při Ui Uebylo a kromč lasky k dčtem wůbec

žúdnčbo mocnčjsssiho pocitU Uežnala Ke cti a

dostiwým šamčrUm ljakýmiž otec U wychowanidšti sc ridil pristollpiaproto poněwadžmUslila
že tudy o bUdoUci blabo jcjich milačků Uejlip
bUde postmeúno; kdnž ale úplnčho UeždarU se
dočkala bylo hoťe jeji tim wětssi Uboba pťc:
trpčla mUkU srdcelonmc! SUUU widěla beš bU
doUcUosti dcerU bc šaopatťeni a když ke wssenm
wůčihledě žmahajicx fe úpadek majetkU okU jejimU
Ujiti Ucmohl: Ulircx strasti Ucsstastnč matkU do
wrsscUa jest Slabč Ustroji tčla tolikerčmxl žalu
odolc:ti Uemohlo Chťadla a slčxbla až takč
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Ulchla, aby wice Uepowstala. JedUoU odpoledne,
rdyž prúwč an maslžela an dčti doma Uebylo,
požúdala po děwečceana farúťc, aby ji fwú:
tostmi Umirajicich posloUžil. Dofúhla ssčastslč,
čcho sobč Upťimnč pťúla, a rčmo pcck přisstiho
dUe Ualezli ji mrton.

Lidc ťikúwali o Uebožcc, že plati w domš
jako pútč: kolo U wozU; mýlili sc wsfcck a brzy

po pohťbU fc Ukúzalo, že byla pojidlem, kterýmž e
sc rodina pohromadč drzela a domúci pokoj jakž:
takž Uchowúwal. WýstUpy pťikrš mezi otcem a
dčtmi UejedUoU brožily wypUkUUtjm. Qtec byl
Učchlý a prUdký, dčti wšdorlčč U Uchtupllč; sllc
když matka š bledoU twúťi a fepjatýma rUkama
ža prostťrdUici mczi strmmma sr postawila, bylo
hUed ticho. Tcď wssak, když prostťedslictwi Uc:
b lo, dšlo se jiUúčc, a U Serohů Ua wčxdě a
lan se lchalo imstúnmloz Dčti šroan UestoUdUč
wytýkaly otci, že jčch UU miZiUU připrawil a do
Uesstšsti Uwcdl; a brčmil:li se otcc Uwúdčje, že
hlawUč k wůli zint se ftalo, poUčšwadž Ua jich
wycwičeUi nmošo byl wyUaložil: odmloUwaly
hrUbč. Ncprosily prú se o to, Ulohl prý jc orcc
Uechati, w čxcm fč narodily, a radčjt hledčti, aby
jim hodčlč pcnčž Uchowal. SUU doleouce otcowi
w oči powč:dčl, čdyž jej Ua sstUdic poslal, žc Uiw
koli ditč alr jeU swou hloUpoU pýchu Ua zťetcli
mč!l a proto tcck UčiUil, Uby se pťed fwčtem
chlUbjti mobl.
P Wedlč domúcich mrzUtosti mčl Šejnšcha foUur
žeui š wč!ťiteli. Dopadlo čtwrtleti, a Smatera
r Bochr chtčji miti pellizc. th smým Uúrokem
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Uepropadli šadali stižUost Smatera žalUžc o sscsi
fct Bochr o dwcmúct a mimo to o Urokh po
sscsti zc sta! W tom wčši Učjakúmýlka; Schoha
mú ozdBochra toliko ssest stowek pročby mcl
platit dwaUúctP Cclý Udčsscný pospichú Ua úťad
a prosi o stúUi š Bochrem Stčmi se Uaridilo,

ale Bochr stUUč nemůže sc stawěti posilú Žasebe sponmocUěUčho zústUpce a tcn w skUt
dwč směUkh po ssestistcch od Šchohy whstachš
a podcpscmč prcdklúdú Šeroha swč podpish
UeUpirú a Upriti Ucmůže alc whswčtlnje jerm

jech že jest prawý, teU drlchhý řešejcst oUcU Uewhdarellý, a že Ucplati Ncž pre Uemú swědkn
Ua dotwrzelli Ucmú wich a Žšo růw zústUpce
sc smč!e řka: „Takbh mluwiti mo l každý blú

šn!“ čcnipomoci a dlcch dwchúcti sct JsúkUochrowi žnčjici žUstúwú w platnosti Šcǧnoha
diw si ncžonú, proklinú Bochra proklan roc
sskerš židowskwo ale Uic mU Ucprospiwú

Eo fc otcc š wěritcli úťedUč hamcmi mčlh
domq děti fwůj zwlússtUiUúpad th takč roz
Umšji smčUkowemUprcin a wčdi Ua wlaš, co

šš Udalostcch podobných obhčejllč pťichašiwúčdi, že se faUtUje to jest: žc pciUi wssccko
w domě sepissi žabawi pobcroU aprodaji TUdh

jnim pťipadlo že jest Uejwýšssi čaš abh samyscbc pamatowalh a co fe odklidit Uecha
wssecko bez messkčmi odklidily Nakwap, ale po
taji Ukoby kracho bhlo prodciwaji obili„dobhtck
fwrsř)šy (domúci UúbU,tck) a še dúwňji laciUo
kUpců se jim Uasflo Stchlh Učkolik pčkných fct
a š těmi Uečekajicecmi až sc otec wrati ž Nc
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mirowa se wytratily. Qtec pťissed z mčsta nau
lcšl dům wydrancowmtý, jako po BraUdebUrcich.
Qd cižých i od swých wlastUich oloUpeU bčdee,
lomi rUkaUm,uwlas ž hlawy si trha a blahoslawi
manžclkU, že se to o okamžeUi nedočekala, a přeje
fobč, aby jako an raději pod dmem se octUUl.

Na tom na wssem jesstě UcUi dosti. Do Neuu

mirowa pťisscl celý zčxhranek (cclú hranice) plau
tcbných rožkažů, jimizto fe naťižUje, abh wssickni,
kterým dotčenš rožkažh UadcpsúUU jsoU, do jistšho
dne abolici žaplatili, aUhž by sice Uedoplatkp po:
moci wojsia wymahati se mUsilU. Nbolict whe
rožUmiwame wýkUpUč za ersseUé Uěkdcjssi po:
winUosti poddaUské, kteréž Ua lcta po čústkúch
splúceUy býwaji. Jak š cižojazt)čnými slowy býwú,
žc sc wssclijak pťekrUchi: tak pťihodilo se takš
š abolici, a w Nemirowč Ua mistě abolice řikalo
sc ambUlacc. Bhlo wssak Ucmalč UstrUUti, odknd
sc takowš roškazh wšaly, kdhž kařdý již dúon
ambUlaci šaplatile? Wssecko pospicšalo Ua úťad,
tam každý Ua ch Ua hodiUU Udúwú, kdy U aUa
starosty ambUlaci žaprawil, a Uaproti kUchrU čmU
potěschi fc dowidú, že starosta ambUlacč erdu
wedl. Zbrošili fš wssickUi, wědoUcc dobře, Ua
jak teUkš Uoše Schoha stoji a že š tiži bUde
lzc, na Uěm swčho fe dodělati. Zbola wssakjch
tobo darowati Ucchtěji a wyprosili sobš stčmi,

aby Fadržowač alefpoň pťižUúUi UčiUil, že pešližepřida. DcU skúni bhl einl Ua mistě Určen a Scjw
Uošowi wlússtsli obsil oU ošUúmeU. K UložcnčmU
PUi wssipUi, jichž se týkalo, Ua úřad se dostawili;
jediUý Sejnoha Uepťisscl. Bhlo prúwč w ch
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Ua to co mU dšti š peUčzy za swrssky UtržcUýuUi

Uplachly,z čchož Utčl hlawu tak FonU, že ch
obsilčU jako Ua smrt zapomslčl. )ťež žalobUici
jeho Uechtšli být spokojeUi aby se jen tať aprilcm
prossli a š Ueporizmou odejiti mčli Prosili tudy
sUažnčaby Seroha moci k stani byl dodml a
chtšli trcba do wcčera čekati ch Uby měc kU koUct

dowedelm a wyrižellq byla K žúdosti jich se swo
lilo ale š prowechim Uastala chslúz Ectnictwo
Ucmčwssi ani tUsseUi žeby co podobslcho sc pťiho
dilo rozesslo se ža jiUýtUi swými owčlmostmi,a
pro SerohU Uebylo koho paslati ťassla se wssak
pomoc Bylo prawč po odwodU a komise od
wodxli pťi Učž wčšdy Uškolik mUžU wojfka býwú
mšla tcprwš ščtra odjeti Uťad se slUlUwčlš ko
misi„„žtoho wysslo že wojacč žastanU čctničy,a
pro SejnohU wUprmUeUijsou dwaxmužčš desútnikemll

Kdr)ž defatslik obdržel listck Ua Ušmž jmcno
osadh, cislo domU a prijmerli priwcdesm byt Um
jiciho Uapsmch byly, Uemúlo se Zarašil Waťǧal a
premýsslcl chwilku až sc koncčnš k wclicixm: dustoj
Uikowi odwažil a Ušco predlmsscl což dle ždmti
wyhližclo jako prosba aby powiUUostčUa se wlo
žeUš bt)l sprosstčxn Důstojllik poflouchal asi dwa
krúte Ua desútllilea wlidnč: pohlcdšl cxlc Ua koUcc
lUU ožUmUil že slUžba žúdllých ohledU Uezlm aby
ch ssel kmn lUúUložcUo a žet prawš tak dobrc
Desatllik wzdaw úctU odessel cxlcbylo paton, žc

UeradŠUposlechUUlScjlloha již UUi súm sobš podoch UeUi
Eo jcj wlcxstUi dšti spUsobcm tak Zmdllým opUn
stily, ša kratkoU dobU jednš Uoci a jchoho dUc
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stala fe š Uim zmčUa, žch Uni súm scbc Ure

pgznal. Jindh statečUý, a hřmotUF„ Učinčn jcstpojedUoU smUtUým obrazcm ochúb osti a mdlobh
a tak se štratil, .cxkoby o dwč desitkh lct bhl
scstúrUUl. Jest sšrbeUý U wlcklý (wlcčc se),
Uohh pod Uim brkaji, rUcc jako bezwlúdnč od
ramcn mU wisi , obličej mú bledý ža tUpý,
wlasy diwoce rožcllchallš cl oko těkawš, Uejistč a
búzliwš. Za ďětmi odcssla také čelcď, w celěm
rošfúhlčm staweUi žůstal hospodúť .súm jediUý,
a počinú sobě jako mhsii zbawenr). Ehodi po
prstcch , whftoji, whsedi Ua jednom mistě kolik
hodiU a o twúři bešwýrašllč jest widčti, že Uit
fpoťúdanych mhsslšnek w hlawě se pťctrhla. Tak
whť)liži ssilcnec!

Pťč mrúkotě skličUjici mhsl i smyslh jcdiUý

slUch swůj úkoU šasiúwa, a šc!ko Ua strúži ftoji.Jak kdc co ssUstUe, UesskastUi hned seboU sskUbUc
a sc děsi. Qbhčejnš se lekú Ua jalowo, Ueboť
domnělý ssuskot a lomoš Uebýwú leč prúzdný
pťelUd kťečowitš obrazotwoonsti.

Teď to ale pťelUd UeUi! Dwčťc Ua siň se
š wršotem otewřcly, púdUš krokw„mUžskš se rozn
lčhaji a k fwětUici se bliži. Seroha wyskoči
od stolU, kde šUdUmúU seděl, chtčl bh se skrýti,
ale eri hoUrm kam, zatim otewroU se dwšře
a UU prahU se objewi Ucnadúlú Uciwsstčwa,
desútUik š dwěma wojčcky w plUč„m ozbrojeUi.

„Eo tady chcetce?“ wykřikUeSejmcha, jakoby
strassidla widěl. „Jci Uikoho erkrlxdl, Uikoho
Uežabil, Ucfahejtc UU mUe!“

„NebUďtc blčchowt),“ chlúcholi desúttlik who
1o
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dčsseUčbo. „Z takowých žločinů wúš Uikdo Ucc
wiUi, a Uúsili od Učxš dokoUce fc Ucmúte co
strachowati.“

„Načr jstc tcdy přisslie?“ jcktčx UesskastUik a
šUbh mU drktaji. „Cbcctc mUe odwlčci do Kar:
toUš?e) Jú Uic tcxkowčho UeUčiUil, abhch Ut.czi
šlosUUh pod šcmi mčl seděti!“

„Jen pak si dejte ťici,“ pokračch dcfútnik
chlúcholiwč. „Měl jste se dostawiti Ua úťad; žc
wssak fe Ucstcxlo, múmc wúš dowěsti. QstatUš
tcxdh Uejsme co wojčxci, poUčwadž šastUpUjemc
četUiccwo.“

Serok,xowi pťi wssem Udšsseni řcč i twčxť
defčxtUikowa pťichčxzi jaksi powědomú. Pohliži
Uaň bedliwšji, pozUúwú jcj, a jakobh hromcm
omrčxčcn Ua lcxwici klesú, a oběmcx rUkama obličej
zcxstřew,bědee:

„Hrůzo hrůonci! tok Jiťik!ee
„NUo jscm Jiťik, wčxš býwalý čelediU,“

dozUčxwú defčxtUik. „Poznal jstc Ume, alc jčx UU
jiUšm mistš zajistš bhch wúš UepošUal. Ubohý
hospodúři! š wčxmi fe asi Zlc dčlo; jak bidně
whpadčxte!“ 7 .,

„Wim dobťe, proč pťichčršiš!“ kwili Scj:
Uoba tčměř plačkh š očimcx dořUd žcxstťcnýma.
„Pťichčxšiš, abhš sc pomstil!“

„Pomsta Uč:leži Bohn,“ odmitčx defútUik Uao
ťkUUti siowem wúzUým. „Jú pomsky Uežštúm,
a Bůb mi fwědkcm, že jfem toliko ša wyšssim

Ue) Tresiniče pro welikč zločince bliže Jičina.
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rozkazcm U od srdcc ncmd cestu k wúm wyu
konal.“ 7

„Ty mi anlckncš poUta!“
„Ncnawlekmr, Ueboč rozkaz mi daný tak

Ueri.“ 7
„Powcdcš Umc po celš wsi, aby wssicknimoji

hanU, mojc pokoťeni widčli!“
„Nikoli! Chcctc:li, weš obcjdemc a půjdcmc,

kUdy fúm Ukúžetc.“ x,
„Ty mne klameš! Wssickni nme oklamalč,

i wlastni děti Umc oklamaly: UikomUjiž Ucwčřim,
ani tobč erěťim. Jú tč wydal wpotUpU, jčtxtě
Uwcdl w Uesstčsti,a ty mi steroU mč!rouodplatiš!“

„Súm sc klamete,“ whwraci Jiťik řcč fwčho
býwalšho hospodúřc; „ano súm se klametc, mh:
slitcšli, že jste mne Uessťastna UčiUil„Naopak odwo:
dcm k wojskU stalo se mi dobrodinč Jscm šc swým
stawem spokojcn, jscm ssčastcn a nowč!ho jscm Ua:
bhl pťcswědče!li, že, co Bůh čiUi, dobře čiUi, a mio
lujicim Púna že wssccky wšci jsou k dobršmu.
thUd poznejte, žc co wúš potkúwú, rownč Ueu
sstčstim UcUi. Podrobtc se wůli Boži, pokořte se
pod mocUoU.rUkoU Púnč a shlcdcitc, žc Ucbudc
tak zle, jak myslite.“ x

„JiťičkU!“ počal Schoha po chwilcc lichoe
tiwč jcxko ditč, kdhž Uěčcho whprositi chcc; „wiď
JiťičFU, žc mi Ucdúš ponta, wiď, že Umc Ucpoo
wcdcš po wsi, a žc se pUstime pěfsinoU tam kolem
fmrčiny a kolem wúchnébo lomU, aby Uúš Uikdo
Uepotkal a Ucwidčl.“

„leo, mlo,“ šnčlo za odpowčď. „KUdy
chcetc, tndy půjdcme, jenom již Ucotúlejtc.“

xoe
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Jir jdoU a steznikcm (pčssiUkoU) 9d statkU
pťimo o poli se Ubirapi. Jiřik še SerohoU
jdoU Uapťcd, a wojúci UasledUei opodúl. SmUtUý
osnd Učkdejssiho hospodúřc bo Uč dotýkú se Jiťika
a rúdbh UU: U,lehčil. PromloUwú k Uěmn pťeš
tU chwili, alc Seroha, jakoby Ucslyssel,UUislowa
Ucodpowidú. Jest zadmnčm (w smUtUčm zam n
sslem), wlcčc se jako bcz ninčmtrc, a bledú je o
twúť až pťisseonU se stúwa. Jiťikowi jest úžko,
a chtělby radčji Ucpčitcli čcliti (w č:elo hlcdčti),
Uež průwodcem onfcllcowým býti.

Již miUUli smrčim: a bliži se k wúpeUu
UčmU lomU.

Lom, z Uěhož od Uepamčti kčUUcUdo wúpeUic
dobýwaji, twoťi hlUbokoU tšmčk šúwrakaU ko3
tliUU š kolmými stčUami zc tři straU, a úzkú pče
ssan , bokem strúUč se wiUoUci, po samčm

kraji chpťikřcjssiho srúžU sc túhnc. Lidč tam ťiu
kajc Ua „malč Marosse,“ a w zimě Ueb po dcssti
Uerúdt tam chodi, smckUUti a úrazU se obúwaa

jicc. Jiťik, zUaje UcbezpečUostmista, opatrUě sobč
počiUú. Sčmt se stmm w čelo, wojlškům okym:l,

aby se úžeji pťiřnmžilitzešad, a Scho U chtčji
miti Uprostřed jako Ua žťeteli, abh wc swčm šmau
mcUi k Ucsstčsti Uepřisscl. Než kxobUžel! zlšho sc
Ucharowali. chskastUik prúwč Ua Utistč Uej:
horssim prUdkýlU skokem ž pčfsiUy wybočil, a dťiwc
Ucž jcj kdo žadržeti mobl, do propclsti slitUUl!

Dno kotliUU temUč zadUUčlo, wožúci UstrUUtim
wykťikli, ale zdola žúdUý žwUk lidskh sc Ucošwal.
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xfll.

Řnžirnč slinnňni.

Zprúwa o tom, co fe U wčxpeUUšho lomU
Udúlo U š ktcroUž jedeU š wojciků Uakwap do Ne:
mirowa pťissel, spůsobila w obci Ucobyčchč hUUti.
Lidč wybihaji zc stachi, jfoU blcdi jak ftčlm,
chwčjoU fe co list, kťižUjoU se a rUkmUa lomi.
Tcprw po chwili, kdhž úžaš mhsl ochrUUjicipoUčkUd
popUstil, rozwúzala sc ústa a proUčxsscUoťslowy, co
kdo o UeUadčxlčm smUtUč!m pťipaHU foUdil.

„Můj Bože! kam oUo še SejnohoU dosslo!“

powždycťǧUUlšech a počútek čeči Učinil.„Blch bU qjcho Ubohš dUssi milostiw !“ žwolal U
po kťesiaUskU želal jiný.

„Eo Ncmirow Nemirowem jcst, Uic podoba
Učho sc tady Uestalo!“ žakwilil tťcti, a jcsstč jiUý
Uwažowal takto:

„Nťx„Učkdo ťekne, že Bůh komU co dlužeU
žůstaUe! Cim kdo hťcssi, tim trestčxUbýwčx! Jiřika
pťed lcty UúsilUč Ua úťad wlckl, U teď od Uěho
sčxm wlečcU jcst; žc ale kťesťaUskčoddansti Uee
bhlo, žonal!“

Tak a podobUč mlUcho a UsUzowčonjest
bcž koUcc, tak že pro famoU řcč hlain wěc žc
zťetele pUstili, a Uikdo UezpomeUUl UessťastnčmU
kU pomoci p.ofpissjt.

chiný Cermúk počanl sobč, jak UU moUo
drého mnže U prawčho kťesiaUa pťislUssi. Wsseo
obccUčhozbčhUa powka fobč erssimajc, dwoji
powož co Uejrychleji Uprawowal a chystal. K obšpu
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čejnčmu slúmoU wyfoko whstlaUčmU wozU zaoe
pťúhUUl wrankU podsedni, k lchkč bryčce Uč:w

rUčni a hned se še dworU whjelo. 7
Na woze slamoU whstlrmčm stoji Ccrmúk

još Wojtčchem a Zahýbaji w stranU k wúpcnnčnm
lomU, kde se Uesstčsti pišihodilo,u abh nessčastného
pod stťechU lidskoU doprawili; a Jan UU bryčce
Uhčxni k mčstU pro lékaťe, aby pomoc po rUce
byla, kdhby snad z lomU„ jesstč žiwšho pťiwežli.
Hledicc UU to, co se od Cermčckowý lidi dčee,
špamatowali se ostatni, U hned sc Učkoik mUžskych
ža powožem k lomU pUstilo, aby U wykonúwčmi
milosrdneho skUtkUUúpomocni bhli.

ZU tťi hodinh wrútilh fe oba powožy.,do
wsi, a lékať i lškaťe potťchý skejnoU doboU k Eerer
múkorpům na dwůr wjižděli.

Sejnoha š obUwi a še ssatstwa swlečeU leži
na posteli.

Nť jako mrtwý wyhliži a o sobč eri, pťedc
mrtew Ucni. Lškať w Učm dUcha Ucitil, Uš welťoU
bedliwosti jej ohledúwú a prohliži. NUi fobč wh:
swčtliti Uemůže, kterak se nesskastUik na dUo pro:
pasti dostal, še wčtssich sskod U žohaweni Ua tčle
ncUtrpšl. Zlčxmaniny ba an hlUbokČ otewťenš
rúny Ueni widěti; toliko na rUkoU, stebUúch U po
křiži jest spatťiti odťeniml, U zadni čúst tčla až po

šičwot a prsa jest podlita krwi U černú jako Uhel.Z emohlo prý sc stúti jinúč, leč že ncsskastUik po
skalnatč stčnč zúdh do hlUbinU sjižděl, čimž prUdkost
púdU se šmirnila a sc stalo, žc šlúmanixlúm a ote:
wťeUým raUčUU Ussel. Nle proto UebezpečeUstwi,
w Učmž fe nalczú, pťedc jcst wclikč. Qchwčl se
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mozek, ochwčla fe micha, a xecrbež intťUiho úrazU
UeUi, UkašUje čerUú podbš lan.

Lškať o jcho UždraweUi pochyijc a Ucchtčlbh
e jchn Ua sto saditi, že choditi bUde. Proto wssaj

pťcdc pomúhú, dšlú prostťcdkh a lšči, jak chlčpe
rozUmi. Krwe sicc Ucmocným obhčchě Ucrad
Ubirú, ale w přitomnčm pťipadU jiUúk obejiti fe
Ucmůže. Qtewťel žilU Ua lewč rUce, krew se
Ukúzala, a dech UcmocUšho poUčkUd fc polepssil.

Dúle pťiťúzal, abh od boků žhůrU ž oboji strmch
fazeUh bhly pijawice; Ua žúda majt mu dúwatj
ftUdeUč obkladky, a řla dlaUě i Uatlápky borčicowč
tčfto aneb křerwč placky. Po takowčm opatřch
wyjúdťil fe lškať, že jcst pochpro, ždali sc Ueu
mocUý k úplUšmU wšdomi š mrúkos probcre;
možUcť prý owsscm, Uikolť wssak jssté. Na tcn
pťipad, žebh k sobě přissel, Uařizuje důtkliwč!,
aby lčkač dUchoin Ua Ulistč bhl powolčm.

Nedojde:li žwěst, že UemocUý skanl, hodlú
zitra opčt UúwsstěwUwhkanti; po Janwi, až
jej do mčsta žawcze, jesstč dUeš pofslc Užiwúni,
a mci fc UcmocUšmUwcždP po čtwrt hodině malou
lžiččoU odmčťowati a do úst poUsstčti.

Bliži„fe půonc, Ucmocný dotud k fobě Ueu
pťisscl, a Cermúk súm U jcho lůžka Ua hlidce
sedi. Jcst bedliw každčho hUUti, letkwať z lahwičkp
po UrčcUých lhůtúch opatmč podúwú, a mezi tim
z UúbožUš ťUihh rošličUš pěkUš modlitbh Zwlcisstč
pak „za miloft Boži k ssťastUšmUsianUi pou
třeonU“ wroUcUč k Ucbi whfilú. Jdc mU o
wččxnéspaeri bližUiho UpřimUč a wúžil by sobč
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Uadc wssccko kdhby Ucmocný wčdomi Uabyla
š Bohcm smiťiti sc Ulohl

BUh jcj wysiysscl a kmita Uadčjc žc fe
ftcmc čeho z cclč dUsscžúdal NemocUý otcwťcl e
oči búzliwš sc ohliži cx ssepotem fotwa srozUmi
tclUým sc túžc kdc sc to Ualšza? Ecrmčxkowi
radosti poskočilo frdce ohlassUje sc UemocUČmU
tčssi a koji jcj, jak Uejlšpc UUU a slowy Ua ch
whssc ssctrUými wyklúdú co a jak se sialo
Než bohUžel!ytěsscni Ecrmakowo miji sc š účinkem
a UcmocUý, Uabyw zcxtim UplUčho fcbewčdomi

stšnajc wzdychú:
„Ych jú Ucsskaskm) zcxsoržcný! k č!ch jscm

sc probUdil? Proč jsem radcji hned Ua mčftě
mrtcw UcUstal!9“

Milzý soUside!“ přimloUwú Čermcik rcč!i

plnoU lúsky a kťcstaUskšho soUcitU, „Ucchtějtcs sc
PúUU BohU roUhati Žc k sobč prichúzitc jcst

ermylným žUamcUimbmilosti Boži Pún Uechce
fmrth hťissnika ale abctǧfe obrútil U žiw byl
Pročcž Uc hrzcjtc milosti Ueho a sstastncho okamžcni
pritomncšo Užite abyste sc š Bohcm smiťil a
o spachi swc dUsscpostaral“

„Ja Uiczlcšo UeUčiUil!“ odmitUUl UcmocUýa twúř od přUUoUwajiciho Ucwrle odwraci

„Ncswúdčjte súm sebc w okamžeUi osUdUcm“
dotira Ecrmúk důtčliwč „a Ua prabU wěčnosti
sc Uazatwrzthe! Z úmoslU jstc se chtčl žawmž

diti a zúm slnú wraǧda jcst hrlš)čm do Ucbcwolajicim! cma c dUwčrh w oha swšmU
smUtUčmUlehkowúžnč zawillčnemU postcxchi chtčl
jste UúsilUčUčiniti koUcc a tUdy Usldmilosrdenstwim
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Božim jstc žonal. Nwssak Uad mťlosrchstwim
Božim onfati jcst jech z hřichů proti DUchU
SwatčmU, o Uichž Spasitcl powědčl, žc Ucbýwaji
odpoUsstčUyan Ua tomto, an Ua oUin swčtč, lcč
wclmi tčžce! thby an jiUčho Ucbylo, jcdiUým
poslchim swým skUtkcm mnoho, mUoho šlěho
jftc Učinil; a erbrútiteZli fe celým frdccm k BohU,
spachi swč dUssc w hrožnč Ucbežpečenftwi wye
dúwútc!“

„Proč by Uemohl člowčk lUlastUim žřwotem
dlc fwč wůlc Ualožitie?“ Tak UmUiřch UcmocUý
a eewil patrUě, žc sc ho domlUwa Ccrmúkowa
Uc ibč Hotčla.

„Echo sami od scbe Uemčxmc,“ myswětlch
a horli kčxratcl, „a čcho Učxm Bůh z polchč mie

losti co UcǧasloUžeUčho darU Udčlil: tinl takě
dlc swč wUlc lchkowčxžUě Uaklúdati chmimc.
Ta?oloým pak UczasloUžcUým dqrem Božim jeft
Uúš žiwot; jeU Bůh mčx prúwo, Uažpšt od Učxš

ajcj požúdati, my wssak žiwota swčho žmaťiti
Uiktcrak oprúwUěUi Uejsme. TUdh hUed Ua hořc
Sinai přik, al HospodiU: „chabijcš!“ Pčxdcm
praotcc swč o fmrt čaonU i wččUoU jfme žae

sloUžili; a když wččnú sprawedonst Boži toliko
polochim za Uúš žiwota bešwiUUč:ho smiřcUa
býti mohlcl: Ucftačilo, abh Uěkdo z Udčlů Ucb
Swatých rimota ža Uúš občtowal. čdeý twor
an aUdč pčmem swčho žiwota Ucni, a zmaťiti
jcj prčxwa Uemčx; a proto Ua smiřcUi Uassc
š UrafeřřoččwščUoU fprawedlslosti toliko řeerfmrti
odwčxziti se mohl, kdo sčUU od fcbe žiwot mú,
púU žiwota, Bůh! jakož takč wěčUčxlúska, JedUor
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rošeUý Nebcskčho the, Jcžiš KristUď Učiniti
rúcil. WčrU řetelUšji Uúm Uemohlo Ukúzčmo
býti, že púUU sýwčho šiwota Uejsmc!“

„Jčx ú tom jiUúčc slýchal!“ powzdychmxl
UcmocUý a bylo patmo, že jej slowa prúwč
proUcsseUú dojala.

„Kdo wam jiUúče mluwil, byl horssim poe
hcma. Toliko pohcmč, ktcři půwod U posledUi
cil člowčka UerUli, sebcwraždu ža dowolerU
poklcidali; a že jste takoloých bezbošUých tlachalů
posloUchUl a pozUcmš prawdě kťesťanfkč odpiral,
spúchal jstc opčt pčetěžký břich proti DUchU Swa2
tšmU. Pročez pro lúskU Boži, pro spaseUi wassi
Ubohš dusse wčlš prosim U žapřifahúm: Uešatwre
šthe fe dčle! BFcUUžcUč wasse sečteUU jsoU rp rUce
Boži, lškař wúš staw prohlúsil ša Uejwýš po:
wčxžliwý! Neotúlejtc! Nmoračte se kBohU, dokUd
čxaš; hlcdejte Púna, dokUd může Ualech býti!
Jakú smrt, takowúť wěčUosi, a do rUkoU Boha
rožhUěwaUšho UpUdUoUti jeft hrošUš! Nuže, chccte e
se š Bohcm co katolický kťcsťan smiťiti? mčmt
dUchoinho lékaťcpowolatie?“ u

NemocUý poswědčil, že cmo.
Za deset UtiUUt wchúzel chl farúť. Poo

ěeť,maw cclčmu doUlU chswětějssim žúwdawkemUskyBoži, Tčlem Púně, pťistoUpčl čncmocnčnm, U
pohUUt až k žlzúnl rUky jemU podciwal. Slzy a slšlil
čcnčxtwúť dUstojUčho kmetcx, plnci fmiru a úterč
lúsky, dotklh fc Uemocnčho, tak že podcmš fobč
rUky wroUcUě sc chopil a ji polibil.

Zpowěď trwala dlouho. Když domúci na
dcmč zUmneUi. opčt do swštnťce wftoUpili, aby



155

BohU we swútosti přitomnčmu sc koťili, duchownim
způsobem spolU š scboU přijimali, a pťi poslcdnim
pomažčmi modlitby swč š modlitbou kněže fpo2
jili: Ualcšli Uemocnčho k Ucmalčoswč radosti lrú:
padnčr šmčněného. Twúř jcho, wssi rozcrwmwsti
prúšdna , intťUim klidem, tichoU oddanosti a
wroUcUoU po Bo U toUhoU šroan zčxřila; a
kajicnč slzh, zbožne wzdechh a pohUútliwč rUkoU
k swútosti Uejfwčtějssi wzpiUciUi swčdčily, že úplUý
intťUi přewrat a dokonalú dUssein núprawa
působenim milosti Boži sskaftnč se zdařily.

Když dUchoin š UcmocUým se loUčil, fwým
milým Pawličkcm jcj Uašýwal U k oddmlosti
do wůle Boži wszzowal, žasseptal teUto pol
pťestúwťúch:

„Wůli Jeho se podrobujU, řichi Jcbo se
kořim, a tťeba žc jscm wssecko Ua zemi ztratil,
ch když jsem miloft Boži a fwou desi opět
Ualezl!“

To powčděm fe stissil a pťimkUUw oči,
jaťoby dťimal, wicc Ucpromlmoil. Domúci klco

čeli kolem lůžka a po dwě hodin pťi rožžhatč
hromničce fpolečnč fc modlili. K raUU oddýchal
UemocUý š chropotem a obtižnč, až š perim
rozbřesřem Uastúwajiciho dne ssčaftUč w PúUU
skonal.

Lékať w Ulčstč, kdhž se mU zprúwa o úmrti
donesla a fpolu powčdelo, kterak Ucmocný za
úplUčho wčdomi š Bohem fc fmiřil a po kťcskansku
skonal, Uechtěl an Uwěťiti.

„Ncočckúwal jsem,“ ťekl koUcčUčpoťúd jcsstě
sc diwě, „žcby tou miroU k sobě mohl pinijitiz
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Jest paton že j milost Boži hledala BUZjmšUo Pčmč že chh ho pochchwúlcUo!“
Pohťeb měl Ucbožtck krúsUý be se Uikdo

Uepohorssil, že famowrahowi posledUi počest kre
skaUskatak skwčle prokazúUa jest an farar ka

šlthé ešo skanUi pěkaU a tklion reči w ličilozp a al sebe i wsscchpritomUých Byloi kdc
w ktcrcm srdci jakc zUamiUko kysclosti k zchUlšmU
zmiželo Ua dobro, a modlitba jchosworUa ze
sterých úst za pokoj jcho dUssc k BohU sc
wžUússela

Po pohrbU žastawil fc kostelUikU hťbitowUých
wrat š Učktcrými wými znúmými WssickUipťúli
žesUUlemU tak kastUčho koUcc a jech mczi
Uimi prawil že by hrcssil kdoby wad Ucbožtikowých
jakkoli pťipomanti chtčl

„Qwssem “ odpowidal koštelUik, „lúska kreskaUskútak weli aby fc o zemrc ýchtoliko co chwal
Uěho pťipomanlo; ale moUdrost kťcsiaUskaradi
anoroti abychomssobč z ctUostizcmťclýchbrali pri
klad k UasledowúUi,z ich pak wad wýstrahU kUwao
rowúUi se N proto6?chřdim žc Uebožtikemhýbati
UebUde kdo hlcdě. Ua jcho hrob pro wlastUi wý
strahU pomysli: Pýcha wede kpadU!“



() ČČǦ18U1 áPUUŠ:

„ešaxpťrnč srlxe mrde U witězstwč.ee



l.

Btrr a drcra.

chcUý pastUchaEwrčck rodcm z Nčmirowa
Uebpl. Pochčxzcl oďUěkUd z kražc, a pťcd dwaceti
lcth co mladý již žeUatý mUz w Ncmirowč sc
ofadil. ZakoUpil tam ďomck, Ua Ušjž dobroU po:
lowič:kU ďlUžcU zůstal, a ťcmcsla x,UežUajc pmci
UúdrUUickoUmcži statkúťi se žiwil. Ze byl do ďila
jako oheň a pťitom člowčkem wclmi fpoťúdaUým
a Uúbožsch“m: měli ho wssady rúdi a toliko toho
pťi Uěm wůbec litowčmo, že šc žcUoU jaksi dobřc
Uetrcsil. Ta Ubohú UeUstčxlepostoUúwala, eryssla
leč do kostcla, lidcm sc žrowlm wyhýbala, a byla
wc dy smUtUú, až Ucmilo hledět. aNlš erček
žacšúzel š Ui jako š drahoU masti a bylby ji
Ua rUkoU Uosil.

Po rocc pťistěhowalým tčm maUželům Uao
rodila sc dccrUsska, a dali ji Ua kťtu řikati Wc:l
roUika. S prworozcňútkem pťichčxžiwúdo ďomU
radost, alc U Ewrčků dostawila fc hoťe. Mat:l
čan chUrawost proměUila se w tšžkoU Ucmoc a
bylo tak žlc, žc an k úwodU do kostela Ucmohla.

me farúť ji ansstiwil, Uwedl a šaopatťil poospolU, a bržy takš pochowal. Ewrče zůstal wdoe
wccm a wsscchml UěžUost a lúskU, lakr:dU dťiwc
maUžclce oddčm byl, Unpotom dcerUsšcc wěnowal
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a tim hlawUč ofwědčil, žc eediUúčkafwšho melmi
rozorUčapo ťťeskankU wy owúwal.

Mezitim Uprúszilo se w Nemirowě mifto
pastUchh. Býwalý hlidač obchčho stúda, dčdoUssek
wěkem scsslý, emťcl Uúhle, a pastoUsska, bUdťU
Uad pomysslem chatrnú, dcxkobypo starčm hospouu
dúťi obstúti Uemohla, šrútce po jeho smrti fe
shroUtila. TUdy Uastúwalo foUsedsth, jak pan
stUchU woliti, tak pastoUsskU stawšti. Q pastuchU
Ucsslo, alc hůťe bylo še stawboU. Soncdš, hlea
dice k wssemožUšmU úsporU, Uemohli fe shodUoUti,

UU každý jiUúče wšci rozUmčl. Takowš Ueshod9
poUžil Ewrčck. Jch ža maUžclčiUhUcmoci dthU
jesstč pťibhlo, a Ucmaje Uadčje, žeby wšťitclům
tak hoUem prúw býti mohl, soUscdům fwůd do:x
mek ža pastoUsskU ke koUpi UabidUUl. Sm Uwil
sc š Uimi, prodal šač mohl, Ule Ujaproti misto
pastUchy obdržel, a takš k wýmiUce od Uěho pou
ložeUč jcstswolcUo, aby totiž, až bo UčkřdyslUžbU
žastúwati Uemohl, w býwalšm swčm domkU přio
stťessi mčl pojisstčUo. Proto počitcxl se erček
weždy kdomkúřům, U co před fe brali, š Uimi we
wssem se účastnil.

Nowšnm pastUchomi daťilo se obftoǧUě.SlUžbajej jakžtakž žiwila a pro mdost mě WerUUkU.
Děwčútko rostlo jako šwodh, bylo sličUychtwúři
a dobršho srdcc, UčeUi we sskole a po domúckU
chodilo mU jak by Uamydlil, U w patUúctčm roce
lbeliželo co dospčlú panUa. Domkúťky dúwalh
WcrUUkU swým dcerúm žcxpťiklad, U hšdspodyUočše
statků pťaily si ji do slUžby. Dala se k Cermúknm,
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kde“ š Ui zachňželi jako š wlastUi, a š BarUsskoU

bh h šxko sestry.obťe 7ce!erčck Ua starú koleUa pamatowak
a w býwalem fwčm domkU pťistřessi sobč w :

minil, až bh slUčšbUzastúwati Ucmobl. BUdc to opotťcbowctti. E)Urawi eiž od lčta, Uemú chUti
k jidlU, žačastš ho lUraž;r, pokasslúwú a Uúpadně
se trati. HlidčU Uad obchým stúdem jesstč do:
držel, alc jak bUde šjara, an fcimerč; a kdhž
se Um od hospodyň pofwicellskč kolčxčedodúwaly,
wzkašowsll wčdlš UbUčeršho podčkowčmi, že fe
těch milých placek podrnhš sotma dočkci. WerUUka
o otce starostltwú jedUoU t dwakrúte ša x,řdo:U
k UěmU dohližela, aby bež ossetťeUčUebyl. U Eer:
múkůw ji Uebrúrčili a Ua xleoncllčho od občda
i wsfelijač jiUúčxepamatowali. Ncž dobrú dcera
chtčla se obslUže a ossetťowúni milěho otce docela
wšrwwati, a od wúnoc l)odlala žr slUžby my:
stUUpiti. Stsllo fe wssak, žc whstomnila dťiwe.

Po powědomč Uehodč U mUsiky, kdež kč:mcU
po JUUolUi wržený čxcloWerUUčiUo rožryl, dala
fc poraUčUú dowšsti k otci. Lidč,smldili wůbec,
žc Wcrmrka k úrslšU w hofpodš pťissla UúhodoU,
alc orm lUUslila, že fe tajemstmim swčbo srdce
Ua weťejnšm mistč wošradilsl, a žc o jcji Uúo
klorrosti k erowi celú weš pomidaři bUde. Qma
dlela tUdy fUúže lekUUtim a stndcm dšež bolesti,
proto dala fe doprawiti k otci, U k Cernrúkům
ša wssecko Ua swčtš uebylauby fe Uslwrútila. Jeji
úraš oftatuč Uebol Uebezpečm), rúna pod stUdea
xUými obkladky dost brzn sc žacelila a Uezůstau
wila pmnútky, lčč Uemelkš jišwy Ua čcle Uad
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prawým okem, což wssak kwetom:i pmmč krúsh
neUbralo. 7

Nejwťelejssi foUstrasti dossla WerUUka U Eer:
múkowých dčtč BarUssky a Jana. NUwsstčwowalč

lji, dokUd chorobšla, každšho dne, pčiUússelč, kdc
co w domš bplo, a byli by ji Uebe přichýlili,
aby ša Utrchl Uúhmdy měla. WerUUka se Uú:
wsstčwúm od frdce těssila, Ule otec, jeUž zwlússtč
chowúUi se Janwa bedliwč si wssimal, hledšl
Ua to twúťi skormoUcerU. jKťdyž pak jchoU
ža foUmmkU tak mU pťipadalo, žakoby JUU ra:
Ušnšho čcla WerUUčiUU se byť Ustcmm dotkm:l,
zachmčl fe a úpčl wzdychnUtim pťebolestným.
Dceťi msscxk sc o Uičem UezmiUil, U k Upokochi
jcho i to přispčlo, že Uúwsstšwy ťidssimi fe stú:
waly a toliko nškdy w Uedčli fe opakowaly.

Pťibližil se Boži hod wúsločni a q drUhý
swútek w den swatšho prwomUčedUika Stěpúna
tak se oteplilo, že bylo jako Ua jaťe. Ewrček
maje socčeni š kasslem, již ode wssech Swatých
přeš pmš Uebyl. Wssecko ho mrzelo, že mú wc
swútcich brš kostela býti; a poUčwadž se UastUe
žcUi Ucbylo co búti, chtčl alespoň Ua požehnúUi.
Sel, U potěssiw fe m kosteličkU š Bohem, takš
še zncšmými fe fessel a pobmoil. Zastmďil fe U keo3
stelUika a teprwč k wečerU celý jUko omlúdlý
domů se anrútčl. Mčl sice stUrost, Uebylouli.
dceři doma fmUtUo, ale UU prwni pohled poe
znal, že Uebhlo. Wšrčlqu bhlquplUú rqdostiš
twúťičky ji hoťely, očka ch hrčxla, a blahofti
midčla fe býti zroan opojena. thowi dceťiUo
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radostUč! rokčilmi Ueusslo, a wida účinek, takčpřičiny chtč pozUati.
„Co pak se UtčxsseUšhopťihodilo,“ otúžal se

jako wezdy wclmi laskawě, „že jsi tak wesclúe?ee
WcrUUka sklopila oči, ardšla sc dokUd

možUš jesstč wxice,a erdpowš ěla.
„Ty mlčiše?“ podiwil sc otcc. „Pťcde mUoU

sc Uičim chkrýwcj; hodUú dccra žajiskč Ucučini,
čim bh sc pťed otccm tajiti UtUsila!“

„Byl tady Jan,“ žasscptala WcrUUka,er
mohoUc otci prawdy Ucťici, U pUUcUským ftUdem
až žúwrať ji Uapadala.

„N co ti powčdčl pčknčho, žcš tomu tak
rúdae?“

„Nch tatičkU můj!“ žwolala WcrUUka š plúo
čcm, a UchseUa citcm otci kolcm krkU padla.
„To mi powidal,“ sscptalae wšlikajic a plcmouci

twúř Ua prscch otcowých skrýwašic, „že Ume múrúd, žc si jiUoU erezme a kdy UchjUU poh,rdla,
že by litosti xUUsil UUlťiti!“

„N ty, mč ditč! co ty jsiťeklae?“ wyšwidal
otcc dúlc hlascm bolcstUč sc chwčjicim.

„Jú powědčla prawdu, že si Jmm že wsscch
mladých lidi Urjwicc wúžim, ša Ušho se delim,
jxemu co chlcpssiho pťch, a žchch pro Uěho
w každou chwili Umťiti chtšla!“

„Ubohč Ucssťastnčditč!“ šalomil otec rUkama,
a Ucmoha se Ua Uohou Udržcti, sotwa lawice
dopadmll. p„

Piečsslo mU Ucmic, mražila ho žima, a ťassel
ho držel, žr se dlmcho Utissiti Uemohl.

Wcrlmka se chwčla po celšm tčle a mUic,
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že fon ťeči š Jancm chybila, domlUmU očckú:
wala. Wýčitkrǧ Uintť Uecitila, Uic mšUč wssať
chtěla chybU, dopUstila:li fe jakč, rúda Uaprawiti
a wc wsscm dlc wůlc otcowh sc zachomati, jeU
Ubh š Ui opšt spokoch a UU Ui lasfaw byl.
x thc šotawiw sc po chmili domlUwy Uečinil,
a jakoby fc UicUepťihodilo, docčla klidUš a laskawč
dcerU zUowU oslomil.

„WerUUko!“ pokylml rUkoU, „wežmi stoličku,
posaď sc tady Uašrotč Umě, bUdU tč Uěco wy:
prawowati. Ehceš?“

„Ehci, chci tatinku!“ oswčdčomala fe wh:

šwšmlčx wčlicc ochotUoU, jsoUc rúda, že domťUwhUe o.

xy„BUdUowyprúwčti,“ pďkračslwal otcc, „jaše
býwalo Ua fwětš ša mých Ullqdých lčt; ale UUlsiš

pofloUǧǧatč bcdliwě. RozUmiš? bedliwč!“
„.Kiž poslouchúm, powidčjtc tatiUkU!“
N otec whprawowal, jak Učxsicdujc:
„Tam ša toU mlhammx oerboU, kam siUUcč

šapadú, kolik hodiU ccsty odtUd ro klčxdú sc meši
úrodUými rolcmi we stiUU wysoký lip a xxižfsibo
owocUšho stromowi ofada, LipUičkyťečcmi. Jcst

o Učco mčUssi Ucž Nemirow, a cc:šch Uscdlostičitú fc tam dcfct. Na jedUš ž Ui) hospodaťil
pťed dwaccti a Učkolika lcty rolnik JUUda,
člowěk sice dobrý alc slabý, chž prúwč fwoji
xxčchžUosti th sc octmxl, žc wsscxdya wc wssch
taUcowati mUsil, jak maUželkU pisieala. Tato

dmssňj.e, co Uechwcxinú wýjimka slUčč)o poč)kmoi,
bhla žcUUtwrdčx,UmmoUčma,UčlitostUú,ba zroan
bezc srdcc, a cclčx wcš ji UoUúwidčla. Brala
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tudy owsfem toliko Půjčkxl ša oplútkU, poněwadž
fe fama co wtšleUú Uenúwist a zlobsl kU každému
chowala, a an wlastnim dčtem Uc řúla.

JediUý fyU Josifek, ač mU eiž Ua patnúctý
rok. sslo, mUsil poťúd jesstč hli ati dobytek a
choditi w režUšm plčxtUě; jediUú pak dcera NUUU,
diwka již dospělčx, žkoUsfela hůťc Ucž dčwečka

Dšti bylť) dobrš, alc žasluhowalh, aby je člowčkpolitowa. K otci, ž;e scboU zronma orati i
wlčxčetiUechal, Ueměli důwěrn, ani prawš úcth,

a matky, od Uiž lúskš Uikdy byli UcpošUali,toliko se búli. Poslěwa ž pak holú búžeň lúsky
Ueplodi a srdce citelUč brš přitUonstt obejiti se
Uemůžč: stalo se, 7e Josef a NUUU, UemohoUce
fč k fwým Uejblčžsflm pťitUiUoUti, lčlskoU k cizšmU
pťilUUli.

r Takowš jich pťitUonsti těssil fe žwlússtě čeledin

Petr, chasUik mrawUý cl poťčdeý, šeUž kolik letža seboU w JaUdowě statkU slouži. Neměl sc
tam Uejlip, a lidč sc diwili, že jiUšho mista Ure
hledčx. Mělo to wssak fon žwlčxsstUipťičiUU, a
co Pctra loe statkU držclo: byly hospodčxťowyděti.
Qlch pťiwhkly jemU, on jim, a Uemohli od scbe.
Zwlússtč NUUUPetrowi pťúlsl. Miwala mnohdy
Ua poli a w chlšwš prúcc ax“k UčpťckoUúUi,a Petr
lčtUjediwkU, tede a jak mohš jipomčx al. Prachice
spolU howoťili důwěrUě, a jak býwa, že slúma od
ohUě chhtnc: stalo fc i tady, a z důwěrh se wywio
Unla lúska.

Petr wěda dobťe, že pťi powazc strafsliwš
matky Ua sňatck pomysliti Uclze, NUUč o swč Uúu
telonnosti UemlUwil; ale čcho UeUčiUil oU, Učinila
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an. chUoU na loUce pťižsmla fe fcmm nd sebe.
že ho mú rúda, že se ža„jinčho Ueprowdú, a 7eby
radčji Umťiti chtčla Uež by si jčUčho wzala. ctr
owsscm měl býti moUdrý, mčl Ukúžati Ua rodččc a

xťici, še bcž jjch swoleUi a požehnčmi sňatek po kťcasians U Uzawčitč Uelšc; alc bohUžel! tolič moUdrosti
a sily Uemčl. UUesseUfrdcem powčdčl Nrmě totč:ž,
co od Ui slysscl; po wšújemnšxm wy Uúni podali
sobč pod ssirým Ucbcm rUce, wšalt Boša ša swčdka
a slibčli sobč wčmost.

Jako žc sč ssidlo w pytlč UčUtaji: aUčdůwšrný
poměr meši Petrem a leoU tajemstwincUezůstal,
a prwni tomU Ua ftopU dostala fe JaUdowa. Zao
kaboUčla fe a žč byl čaš přihodrlý, chřčla wssemU
pojchoU konec Učiniti. Na čtrUúct dni pťeď wúu
Uoci dala Petrowi wýpowšď a mr)slila, že bUde po
wssem. Mtr dobťe tUssil, proč se tak ďčjc, a mčl
býti moUdrý! Měl odčjiti pťeš bory a doly a šau
pťiti febe, abp pokoje w xrodiUč UerUssil a NUUU
pomsič hrošlxe Umtky w ssmtc erydal. Nle Uao
stojte! č tehdh byl siabý, dcrl srdcl owlúdatč rošUm,
od NUUU UpUstiti Uechtčl, a w LipUččkúch slUžbU
sobš wyhlcďal.

Takš we wsi Uhoďlo sč Uawlaš, proč Jcmdowa

čeledan propUstila; Uebylo wssak člowěča, abFPetrowč do prawdy a do swšdomi promlUwi.
Pro žússti kJaUdowš k xedýjeho šUúmost š NUUUU
chwúlil, a,tUdy olejc do šlšnč pťilčwal. Takč NUUč
mlUwili poďobUým špůfobcm, ba Uassla se ižerm,
wzdúlenú pčibUžUúa hlmďnč UepťitclkynčJandow š,
kterú7 milencům Uabidla; že bh sc U Ui ob čaš sejiti
Uloh i. Zaslepcncč Uposlechli. Myslili, žc o jich
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taných schůžkúchnikdo Ucwi, a an o tom wědčla
cc ú weš, ba iJandowč se doUeslo.

NelitostUú matka žwčdčwssi, co se dčjc, žaein
siťila očima a spUstila chcchtot hrůšodčsUý a ž3o:
wěstUý. Nclúla, Uchrožila, dcerU Uetýralae alc

žwrússtilč čclo, diwopustý pohled a šclenož awčbleskh srssici oko opowidaly, že Uěco ch, čcho sc
swět šhrošr.i0 N wskUtkU stalo fe.

thž jednoU U wcčcr NUUUod dostachička
fe wraccla, naležla statek wssadh žUšamikaUý, žc se
downitř dostati lžc Uebhlo, ledaby člowěk kťidla
mčl. Qbchúžcla dloUbo plnú úžkosti, až fe szžila
U UU dwšťč žaklčpala.

„Kdo to e?“ žahťimala slotUa ž otewťcnšbo
okUa, a NUUU po hlase požnala matkU.

„Jú!“ žažnšlo búžliwš ža odpowšď žchči.
„Kdo júeš“ wolúUo opčt ž okna.
„YUUU!“ odpowšděl hlaš U dwcťi.
„Ci Nnnae?“
„JUU wasfe NUUU, wassc dcera!“
„Jú dcerh Uemčxm!“ žahUčelo z okna pťiu

sserUš a slowcm ledowým, až mrúz obchúžel.
„Běžka, kterú se š podlým pacholkcm slizú a swůj
rod žbmwbila, Uičenmčcc, kterú fe anúdčti Ucchčx,
aby lidem pro pochoUtkU matkU pokořila, Ueni
UwU dcerou! Jdi k swšmU fwůťmikowi, túhni
kpťechowúwačům! Sem nšice se Uehlaš, tady
Uičcho k pohledúwcislixnemúš! NcžUcim tcbc!“

Poslchi slowo strassUč dozUčlo, a okno fc
žawťelo.

S tiži dowlškla sc NUUU Ua misto, kdež
pťed chwili š Pctrem byla mlUwilU, a jcsstč ho
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th lzastala. chiho pohledU wssickUise zhrozili.Wyh ižela jakobh š raksďe Utekla, zsiUalú bez
dcchU a po celšm ltošle se chwčjici.

„OUi Ume wthali! oUi fe mUe odťckli!“
xTak zabědowala do jizbh wssedssi hlasem hroboe
wým, a omdlela.

Pctr UčiUil seč byl, abh NUUU Upokojil.
Jak se zmdloby probrala, tč!ssil, chlúcholil li,
zaťikal se slowh wclkými, že ji erpusti a pťcšr
wfsim Ua to pomýsslel, aby bcš pohorsseUi a bcž
Urúžkh Púlm Boha o Ui starati sc fmčl. HUed drUe
hšho dUc zassli Ua faru a k sixcxtkUmaUžčlskšmu
se hlúsili. Pťekúžck, ktcršžby platUšmU UšawťeUi

sňatkU branil?, Uebylo. eUich i eršsta bylizlctili, občaUs ým dowoleUim sc prokúzcxli, a takč
we smatčm UúbožeUstwi dčckladUš whcwičenýmč
fc ofwčdčili. DUchoin jich žúdosti Ucodpiral a
toliko to Uložil, clby fe š rodičemi fmiťiti a po:
žchUčmi od Uich sobč wyprositi hledčli. SUoU:
beUcowš slibili tak sc zachowati, ale pťipomeUUli
spolU, že ssiastUšbo wýslede očekúmati Uelžc.

Sami UkrUtUč Umtce Ua oči wstoUpiti se
Ucodwúžili, a žwolili prostťedniky. Pctrům hox
fpodúť a jesstč jeden soUsed úlohU prostťcdltickou
Ua se pťieali, ale welmi sspatUě pochodili. Na

wsseckaji pčkUú a šohUútliwú slowa odpowčdšlaJaUdowa krútce, že cery Uemú; a když proschš
dolčhati Ucpťestali, Ukúzala jim dwšťc.

Za tťi Uedčx.le, jak ohlússkh prosslh, bhli
Petr a NUUU swoji. W LipUičkúch Uq očich zlč
Umtkh a lidem pro powidačku žůstati Uemohli;
a poněwadž Petr swou Uastúwajici, co dcerU že
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statku, do podrUži Uwšsti Uechtčl: již dťimr mczi
.ohlússkmni Za pťičinoll koUpi Učjcckšbo dolnkU
semtam pochcižky čiUil. Udčxlo fe mu takč w osadč,
kolik bodiU cesty od LipUiček wšdčxlcnč, domeče
šcxkoupitč, ač žc fwčho čecledinskčho Uspoťmli sotwa
polowičkll hotowými šaplatil; a tmn hncd po
oddawkcich Uowommxžclč fc odstěbowali.

Nlc bčda fňatkU pťcš wůli rodičů U bez jich
požebnčmi UžawťcUšmU! Jcn :dožchnúsri rodičU
ntwršUje doUch syUň a dccr, klctba pcxk wssecko
e žúkladů wywraci! PŠtrowi a leš UesstšstiU

šoťč krčxčclo w patúch, a oui za krcitkšho fwč!bo
mcmželstwi aUt Utčsscuč! hodčm) Ucmčli. Qd omu
dleUi m oUcU hrozm) wcčcr NUUU takťka NUUoU

býti ǧnťestala. Jasnú jcji Uchsl žmizcla, twúře
jcji rmnčncem fc wicc Uežbcxrwilh. Kc wssenm
lhostchú a chladrxčxUepťcstala fc Unoutiti a chUe
rawčti, ba an wrchol maUželskčbo blcchsl U chu
lUž)čxcUčjssidar Ucbcš, ždrcmdú dcčrllsska, kteroU ji
Blch po rocc dcxl, skormonccUoU potěssiti U k rao
dosti žiwoto probnditj Ucmohla. Q, jfoU to mnkh,
jcž whpfati Uclšc: dussi inlowanoU bez pomoci,
bez útěchy !Uidčt trpčti a miml tcxkowšbo Utrchi
fobě UlUsit přičitati! Každý smutný pohled jcst
hrošnoU wýčitkou, U každč wšdychmlti ostrým
Uožcnl ksrdci! NUi wlastUimU wrabowi takowcho
foUžeUi bych Ucpťúl; a kdyby člowčksl w takowých
okmnžeslichUesilila wira, erim co by Učillil!

Qd xUUrožcUi dcernsskh Uemoc NnUan fe
zborssila, žc chdčjc UU powstúni Uebylo. Pťisscl
otcc dUchoin U Ucmocllou Ua dalekoU cestU
ssfaftUč pťipramil. Potom jen nčkolik dUi jesstě
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žiwa bhla, a ač Ua tělc wčlčihledě hynnla, Uicu
Ulěně mysl daleko Utčsscnčjssi jewila. Takš po
ďitěti častěji se ohlidla, a na lůno sobč! Uškdy
položit je kúzala. Jednou U wečcr žúdclla toho

xopět„a byloť Uaposledy. Pohladila UcmlUwňútko
po twúťičce, polibila Ua čcle, swatým křižem po:

Žebnala, a khUoUc maUžeťowi, ab dcerUsskU UaolšbťU odncsl, promlUwčla, jako y zúwět ččnic,
hlascm slabým a se chwějicim toto: „NaUč ji
Boha žnúti a přikúžani Jcho ostřihati; mlo po:
wčz ji, žc tťeba jeU jcdincho ro kazU Púnč UeZ
ssctťiti, aby člowšk Ua do smrti bylzUesskastčn.“ Za
hodimx pak Ubohč žem) mcši žčwými již Uebhlo.“

Qtec Ewrček, ač po celč wyprawowčmi pa:
trUč pobUUt, U,UUitak se rošechwšl, že dúle mlU:
witi Ucmohl. Núdra sc mU bolestněždela, brdlo
sewťclo, oči oslzely. UčiUil pťcstúwťrl, a po chwili

teprw mhprawowčmi swože skončil ťkcx:
„Dltštem, Uad nimž Umirajici matka swrchU

Uwechú slowa proncsla, dčtštem oným, WcrUnko!
byla jsi ty: a matka Umirajici byla twoji matkoU!“

Werunka dobťe tUssila, že smUtUý pčibčh,
od otce ža erbyčejnčho pohmlti wyprawowmlý,
ji bliže fc týkú, a tUdh hlled od počatkU UeUstúle
slzela. NhUi wsscckš bolestným wýkťikcm žapla:
kala hlasitč, otcc objimajic a po matcc žaloftiwč
wolajic. Ncž fe Utissila, dlo:cho trwalo.

U,WerUUko!“ pokračowal otec, wida dccrU
již pokojUšjssi „Učkdh son a twš matťh wiUU
pčed teboU Uebhlbych odť,mlil; Ueboč mim, oošpa:
mútka rodiččiw dčtem mú býti fwatoU. lčcti
wssak Uesmčljsem! Jdc o twč:blať,xo,a proto an



171

febc chi matkU w brobč jfem neussctťil aby
smutnú žkUsscnostrodičů byla dccťi na whstrahu
Werunko! pro pamatku Ubohš matky tš prof:m
Ucchtčj býti pťičinoU smčer o rozdwojeni w roll
dinč šapťi sebe a pohrdni fňatkem jeU přeš
wůli rodičů Uzawťcnu býti mohoucim!“

„U Čermaků tak zli Ucj,fou“ odwštila Wc
runka porčxd jčsstš flžic arodičů Jcmowých fe
Ujimajic „Zachašelit še mUoU jako š wlastni “

„Co hodna siU kcx“ wyfwětlowal otec, „byla

šsi jim owssem mila alc za dccru tebc po docrem nikdh UčpťijmoU Ncmaš žkUsscUostia swčta
Ucǧ;Uúš Ccrmak že jcst mUž čistč kresicmfkých
žapcxdtťcba šč bh swolil ač Uerad; alc Eerma
kowa již ostatUš Uěkterých dobrých wlastnosti Uc
upirúm jest žcna obyččjmšho rúzu a Uikoli bcž
hrdoski JediUý fhn ž predni žiwnosti a pastU
chowa dccra: to w jejim Umrinšm mozku fc
nesrowna; a bUdeli syn wzdorný, bUde matka
swčhlaon a sňcčtkUUcaniděUemU nrpožchxm“

WerUUka fc žachwčla a žblcdla jako stšUa
„Co múm rici Jcmowi“ optala sc hlafcm

búšliwým, „až mi opčt o milosti mluwiti bUdc2“
„Tolik jemU powš “ dawal Ua ruku otcc

„aby o Uúchylnosti fwčšo frdcc Uapred rodičům
oznmnil; a žifkali od Uichdowoleni š požehnúnim
pak tcprwc že jej bUdcš moci posloUchati“

„N nefwoli li rodičcP“ túžala fc ža patrnš
úžkosti WerUnka znowU blcďUoUc cxse chmějic

„Pak milš ditš!“ doložil otec slowcm wúž
Uým, „pak žpomcň Ua mcxtrU a heslem i sstitcm
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bUďtež tobč sřowa Spcxsitcle ťkoUciho: „Zrcpťi
sebc, wezmi kťiž swůj rc Uúsleduj mne!“

ll..

oanlbn.

Na tUčUý čtwrtek mčli U Cermúků hosti.
erůw UpťimUýdrUh š wojnh Mrctčj Paťišek pťin
jcl po fcmici do Nemirowa se podiwq,t, a otec i
matka pťijeli š Uim. Jak se staťi Cermčxkowi
š Matějowýl,r:irodičemi nhlidali, byli l)ned jednrl
rUka, a jchi drUhým welicc se liďili. Po obpčxeju
Učm pozdraweUi rc Uwitúni šrcsedli ke stolU, a

otcowč i mrctkš, kafdčx strcmrc obšwlússk, srdečUourošmlUon se rcwiši.7Bylo pťed polednem, mUsil
fe chhstati občd, cx Cermúkowrc wzdor tomU od
stolU se Uehmlla. Měla dceru, Ua Uižto jrck
w kUchhUi trck wůbec pťi hospodúťstwi wc wssem
se mohlaefpolehnmxti, rc takč fe tim swým hostům
pochlUbilU. Mrctějowa Ulatka takoon chwúlu
rúda slyssela; takš se od stolU žačastš ohlidla
k plotUč a Urc fwč oči widčla, jak se Barnsskn
otúči a wssecko co kusseUú hospodhllč do rukh
mšiti UčUi. .

Q dwrmúcti stčcl oběd Ua stole, a krmi bylo
Už Uazbyt. Pťedwčircm žabili we statku wcpťe,
a po takowš porúžcc o UajcdeUi, ecxkšžUa tUčUý
čtwrtek pťislUssi, Uebýwú UoUze. ošjdostěmohli šůa
stati tťcba pťeš ostatky; alc oUi spěchaji, jcst jich

wssechnčch doma šapotřebi rc čďo občdě žase odajcdoU. Proto Uetrwal oběd d olcho, rc po občdč
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zassli fobš obolli rodičowš Ua důwšrUš slowičko
do pťistěUkU. ǧsšo chwili zawolali k sobš Matčje
a BUrUssčU, a bršy potom wssickni do swětUice sc
wrútili. thowš a matky widěli se býti welmi
fpokojeUi, Eermúkowa si otirala oči, Matěj ra:
dosti diw erýfkal, a BarUsska sc čerwcnala
jako pimoňka.

Co se w přistěUkUwyjedlmlo, Ucwědšl úikdo

jiUý, a teprwš aťž fwatopostUi čaš UplyUUl, wsfeUa sročtlo wUsso. BUde fwatba, „jcdim) fyU
mlýna pod WrssowkoU wczmc si Cermúkowic

ǧšarUsskU. W poUdčli wclkoUočUi byl žeUich š otu
ccm wc statkU, U lm průtoodUoU ncdčli bUdc prwsli

.oť)lcšsska. Budc to Ušjcckú podiwnú swatba! Núo
mlUm Ueb lo, roky jc Uesklúdalyuo a žroan
odlússkye? kcmirorpským pťipadú, že wěc Uejdc
fon ccstoU; ale Cermlšk Ucni jako jiUi lidč, oU
wssch jiUúčc rozmni. QU Umohocli prý dccťi
dúti můžc, tolik dčx,a co siibil, mčrně fplUi. U Uěho
plati siowo wice Ucp celúe.Uůsse papirU a kolků
š cclým tUctem fwě ků. Coby dúti Ucmohl Ucb
Uechtč!l,Ucdalby ša Uic Ua stětš napsati, pončej
madž dobťe wi, že takowš Uedostúui slowU Zc
strany rodičxů bc)wú pak Utcši mcmžely pťičiUoU
zlých fwarů a UeUstúlšho se:bassteťeni. Proto
wyjedxlúwú krútce poctčwš a ústUě po staročeskU,
a tUdy UčxmlUw šc psanim a swčdky Uebylo.

W Uedčli ohlússka byla a lidč čekali, žc až

onUbeUci š kazatelUšlspadUou, zarachoti bUbUya spusti intrada. jak jiUúčceš Jediný syn
š leýlm, jcdiUú dccra z takowčho stUtkU, oba
zachownli a pod wěUci, proč by Ueměli cti Užiti?

8
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N pťedc lidem sclhalo; jak., čckali, Ucstalo sc.
Wězi w tont opčt podčch Cermúkowh Uúpady.
QU řikú, žc w kostcle Ua mistč swatčm toliko
Bůh ctčn a chwúlcn býti mú, a člowčkUkřcsiaUa

dsklšnm že jcdiUč pčislUssi, aby tam UU swou Uic
čemnost zpomčnal a š pUblikúUcm w prfa fc bil.
Proto lidcm felhalo a iUtrUdy Ucbylo.

uJest Ušjakč foUžeUi š toU fwatboU! W Ucu
dčlč whjdoU ohlússkh a dotUd Uikdo Ucwi, co a
jak fe diti bUdce? Nni chdůwtipnčjssim pcmin
mamúm fc Ucpodaťilo wypútrati, co ša ssaty
Ucwčsta miti bUde? z jakš lútkye? od kterého žida
a po čcm lokcte? Takš drUžba, mlúdcncč U drU:

žičky dotUd UejsoU objchčmi. SUUd Ucpůjdou
šcUich U erčsta do kostcla smni, eako dčtš z poe
drUži aUeb sspatUč žachowalie? aby Ccrmúk
swš jcdiUě dceři poťúdUoU swath š hostiUoU
newhsirojil: slmd takš UebUdc? Neschúzi mU, lau
komý takš Ucni; a rpždyč ostatně U takowč při:
ležitosti čústka UúklaďU wcšdy Uazpčt do kapfh

sc wrčcti. Z pozwaných Uikdo tak Ueš;působa
Uým UebUde, aby dúrek Ucposlal, a Uščlm UeB
přispčl. 7

KoUcčUěfe whncslo, žc Ecrmúk swath stron
jiti bUde, alc po drUžbowi a po mlúdcncich zwúti
Ucdú, cc koho bUde chtit hostem mčti, pošwc fúm
ofolmč. Dm:U Ucpťijmc od Uikohož múe prý,
chwúla BohU! tolik, že Ua počest swc mčlč dccry
soUsedstwo a pťibUžcUstwo lchčastowati můžc a
UcUi potťebi, ab fc mU lide UU občd sklúdali.
Mimo to k darUm, ježto hostč Ua swath posin
laji, mča zwlússtUi UechUč. PamatUje še swých
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mladých let, jak jedUoU Ua smatbč byl, a jak dou
mčxcihofpodyně, Ušwšstan matka, Zwlússtě jedUU

č; požwmtých soUsedek pobižela a k jidlU UUtila,
až wssechněm Uúpadno bylo. KoUcčUe fe Ukčxšalo,
proč se tak děje. „Jezte, kmotra, ještc! wh jstc
Uejwic dala!“ Tak odůwořmila hospodhslě fwoje

ll UckoUcčUé UalchúUi a Ucobežťetnch prostoťekosti
wsse Učch Urazila. .Dd tš doby jcst obyčej, Ua
fwat U darowati, Ccrmúkowi trUcm w očich, a

Ucpťiljalby darU, kdyby ža PardUbické anstwi ob:1Uússe. .
Takš bež mlúdeUce a bez drUžičky UebUde.

ŽeUich požúdal ša mlúdeUce swého UpťimUčho
drrcha zwojUy JUUU, erěstan brcctra; a Ucn
wěsta prý takš drUžičkU mú wyhlidUoUti. Než
ktcrú to cxš bUdce? NeUik moUdré, takowš mčci
Ua poslchi okamžcUi ponechati. DrUžička bc
slUssUšwýprawy sc erbejde. MUseji býti Uowe
ssath, jedUo i drUhě sc shčmi, a Ua ppsledni
chwili š rUkúwU wytťcpatč fc Ucdci. Ti Ccrmúo
kowic lidč: swým UesskastUým podimiUstwim Uěx
kterč dčwčc i š matkou do hrožUých rožpaků
žbytečnč UwedoU.

Již fc wi, kterú drUžičkoU budc, a Uikdo
an wlastUimU slUchU wčťiti Uechce. BUdc drUu
žičkoU pastuchowic WcrUUka! Totč chlýchcmš,
aby takowú Ucwěsta pro uř!rUžičleFUaž do pastoUu
ssky zassla! K WcrUUce owsscm Uikdo Uičcho Uchú,
alc Barusscc kladc sc ža welikoU ybU,„žc co
xdcerka že statkU sobě rowUýUli pohr la. Ecrmúa
kowa prý š wolboU dccčiUoU choUhlcxsila, alc
otcc Uaproti ž cclého frdcc. „Dobťc tak, Barnssko!“
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xmčl tUssim řici. „WcrUnka ti bhla wšonU drUžn
koU a pťitclkhni za swobodh, a tadyk slUssUo,
abh tč byla takč družkoU o swatbě.“ Tatejrozo
ýodUUl podiwiuský otec, a molldťejssi Umttea mU:
sila Umlknonti.

Eo sc we statkU pťiprmoy k swatbě dúly,
bhlo w pastoussce fmUtUo a žalostiwo. erčck
dobťc tUssil, že fe posmčcenfkých kolcičů Uedočkú.
Jeho Uemoc pťeš žiUlU welice se zhorssjla, trpěl

šúdUršoU a ťeasslem, byl kost a kůže a tak že:mdle , že již fotwy Ulohl fwětllicť pťejčti. Weličš
pro chUďafa sstěsti, že mčl WerUUkU. QU sice
Uc: dccťi wczdy fobš žaklúdal a w Ui jcdinch
fon útčchU U radost Ualcšal, cxle prmoš ceny
wýborllého ditěte teprwš UUUi wc fwš těžkosti
poznúwal, a Bok,m welcbčl. Mčl od WerUUkU
Qssetťelli, žc lepssiho žúdUti Urmolql. Co Ucmoc:
Ušmu otcč Ua očťch widčla, dobrú dcera ochotnš
ččUila, každčmU pokyUUti jeho wyhowčla, U či:
stotoU i jčUúk wschložxlě jej ble.dčla. Nemocllý,
Uč fe mU Uškdh občtiwost dccťjua až pťilissUoU
widšla, tak že lmpominati UlUsil, aby Ua wlastlli
zdrmďi panmtomla: pťedc anitť welice tolUU
ese těssil, Učkolčwssak pro sebe Uež pro dccrU chml.

„WcrUUko!“ řcfl UejedUUU, „dětcm čtwrtč

přikúýan ostťihc:jicim pťislibčl Bňh wedlč odměny
wččne takč na šemi sstčsti. Hospodin Bčch jcft
wěrný w slibech fwých, a proto, ač jfem tobě
UičchoUchowati Uemohl, o ton bUdoUcUostprmlic
se Uebojinl. Tobě se dobťe powede, tobš se mUsi
ďobťe wěsti!“

Samo Boži žjeweUi twrdi, že fpasitelnějssi
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jcst wchúžeti do obydli zčxrmUtkU, Ucž do.domU
mdosti; alc lidš soUději opUčUě, cx o dům ščxro
mUtkU Uerad kdo Zcxwadi. Proto takš w pao
stoUsscc po ccloU šimU Umoho Učxwsstěw Uebylo.
chiUčx BarUsska ob čaš pťichčxžcla, a žc Uikdh
š prčxzdnýma rUkmUU, rozUmi sc samo seboU.
Jan fe Ukúžal w pcxstoUssce toliko jedUoU, kdysi
po Uowšm rocc. Když Ule o žúležitosti fwšho
srdce opčtUš se zmiňowal: řckla an WcrUUkcx,
jUk od otce UUUčcUU byla, Uby fc chpťcd rodia
čům swčťil cx jich swoleUi wyprosil, pončwadž
bex wůle a požchnúUi rodičů Ua simtek pomýsslcti
jcs hřissnš přcd obltčcjcm PúUč.

JUU k takowš ťcči sc žarazil, alc Ucrozhxlčo
wal. UZUúwUl, že mčxWcrUUka prade, citil,
že bh Uciwsstčwami w pastoUssce fwč i mils:UčiUč:b
powšsti sskodil, a Ustanowil pchč, že se pťcd
WcrUUkoU UeUkúže, dolŽ,Ud by fnxolcUim rodičů
pochlUbiti sc Uemohs. Ze byl jinoch wclmi roz:
wúžťiwý, Uechtčl fe UUiprošboll krodičům Ukwa:
piti, cx chwilc přihodnš očekčxwal. Chwile pak
oUU, jak donUl, .ižjiž fc bližilcx. Scstra se pro:
wdú, xmatce UbU c stcxtečmi pomocllicc U bUde
žapotčcbi, aby jiUČ Ua jcji misko wcssla. Wee
rUUkU fc hodi Uejlip; sloUžilU we statkU, mcxtka
ji zUú, wi, že se UU Ui jako ch BarusskU šc wfsim
Ulůže bežpečiti, a tUdy byl JUU jist, ba přefwčda
čxcU,žc od rodičů oslyssčm Uchdc. Tak fe koeil,
nč se UUl přcdc Učkdh po milcUce znstesklo. ce
rUUcc sc wcdlo taktšž, Ule tcxkš ona frdcc řošUmem
Uměla owlčxdati a potěssiti se dowedln. W“dyť
smlm Jmlowi dochúžeti šakúšcxlcx,U že Uposiccšl a

x ck 12
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zmužile šdržeUliwým sc ofwčdčil, welicc ji žčssilo.Kdyz pa jesstč Uwúžila, že by mileUcowy Uúwsstšwh
otce, jiUčxčcjiž dosti soUžcUšho,zUcpokojowalh: byla

d docela fpokojeUa. „
Za poslchi dobh, co sc U Ccrmčxkůk swatbě

chystaji. BarUsska w pastoUssce Ucbýwala. Weo
rUUka wi, žc pťitelkynč swůj staw zUlčUitimú, pťepe
ji sstšsti a jcst rúda, žc se dostane ža mUže, jcckčšo

zaslxchch; žc by alc faňla wc fwatebUim wefeli tak
ceftUcho účxasthstwi miti měla: an wc sUU ji Uc:
pťipccdlod TU pojedUoU Ua dwa dUh pťcd oddawky
a soUmrakU pťibčhm BarUsska do pastoUssky a

crUUkU žúdčx, abh ji Za drUžičkU posloUžila.
WerUUka, ač takoon UpťimUosti Už k slžúm po:
hUUta, pťedc se ždrúhčx a UmUitú, žc bh tak wšúcUú
eršsta za Ui, chUdoonU diwku, pťed fwětem sth:
dčti sc mUsila, ccže Uad to an wýprawh, Ua drU:
žičkU pťiskUssUš, Ucmčl.

„Nemlmo tak!“ pťimlomďala a kúrala spolU
BarUsska. „Nikdy jfem tobč pťičin Uedala, abhš
ťici mohla, žc se ža tč stUdim; ccwýprmďh Ucni za:
potřebi. Do kostela múš w čem jiti cc o Uějakš th
tretky, jako o peUtle a o wčUečckUa hlawU, sama
jfcm sc postarala.“

WerUUka jesstš Ukazowala Ua otce, žc jest Uc:
moccU, že UcUstúlčobsluhy potřeijc, a žc bp Uikdo
pochwúliti Uemohl, aby sc dcera wcsclila, cxxotec
zatim fmUoteU doma sc foUžil.

Sotwa žc domlmoilcc, pozwedl se Ewrček Ua

smšm lčlžkUa twúť wclmi spokojerU Ukašowal.Chwúlil BarusskU pro jcji skronmš smýsi eUi a
pťúl, abh wczdy zachowala pokorU srdce, kteroUž
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Spasitel blcchoslawi a kteršž Bůh milost son
dúwú. SpolU welel dceři, abh swš hodUč přitclo
kyni po wůli UčiUila.

„JeU š PúUeUl Bohem jdi,“ doložil a rUkoU
pokymčlž „do chrúmU Pčmč BarUsskU doprowoď,
mssak ja tady ša tU chwili š pomoci Boži Ueu
zcchymt.“

WerUUka fwolila a toliko to jesstě sobě whmie
Uila, aby š hodowniky do hospodh Uchsila.

„Neboj se!“ odsďčtila BarUssťU se Usmitnajic.
„Do hospody Uemllsiš, jú tam takš Uepůde.“

Bhlo po Uesnčxšia BarUsska mšla drUžičkU
šjedUanU.

Jest deU oddawků, a fwatebm) průwod, ž Uejo
pťedUějssich sonsedů a z Uejbližssich pťibnšUých žeUi3
chowých i erěstiuých sestčxwajici, že statkU již wyssel.

Wychúzežice š domU wssickUioči otirali. BarUfska,
dčiwe Uez otcowský prah pťeťeročila, UčiUila rodičům
krúsUč podškowúUi ža wsscchUUlúskU, pččixaužwlússtě
Za kťesťaUské wychowčmi; Uačxežotcc i matkU o po:
žchUúUi pro febe č fwšho Uastčxwajiciho prosila.

Cermúk odpowědčl slowem wúžUým a dal
dceťi fwědectwi, žc bhla ditětem dobrým, že rodičů
ša swého žiwotcx allinjedUoU Uczarmontila. Dčxle
Uapomanl, abtǧ sčk rodič.ům manželowl)m taktčž
wezdy žachowala, a koUečxUědoložil, že ji z cclc
dUsse pckehnú, a o dobrčm swčdomi požebUati
můžc. UoUbeUci pťijali požchUčmi rodičů Ua
kolcnoll, a rUcc i Uohh jim šUlibali. Celý wýjew
bhl Uad mirU pohnútliwý; swclteťmici oslželi, a
proto wychčxšejicež domU očč otirali.

Průwod Ubirú se do chrúUm Pámě tisse a
12.ln
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wúžslě bež hudbh, bč;č stťclby a jislšho powUkU.
Lidš sc diwi a ťikajl, žeč tak welmi fmUtUš a
žc jdoU jako š pohťbem Takč wědi žš se to

jdčije! proti lUUliČerjllúkowš Ulc Čcrmúk jiUúčc
Uechtčl Rškl prý, že jdoU onUchci aby pťijali
fwútost a šeť UedUstoon aby fe po cestč lomozilo
a wytrllbowalo, jako když Ua komedijč swola

maji ZU to dšje sč w chrčlmUwPúslč slawawelika Smathčlč Uintr jakobyw ohUi stčxla:
tolik fwčtcl Ua oltúťich plúpolú. PUU farciť
w žlatotkmlšm plUwialU čckú U oltúťč hlainho
ajak onUbeUci Ua stupUich čšrtchým sUkUčm
pokrytých poťelekli: poždrawujc jc dUstojUý kmčt
slowcm Božim Wyklúdci o tUZUesscUostia wúžm)ch
powiUUostčch stmUU UmUžrlskcho, Uadčje fc od
onUbeUrU šc dUležitým oUšm polinUostem sstastUš
dostoji a mšýwú Boha abh jim milosti a po
moci son súm prispěti rčxčil Pak Uúsledowal

poswútUýobťad, po UčmšpčkUý Uúbooělčýfctwerozpčwš hlrdchickšho kUrU wclmi šdari k ofčťc ža:
šinal; a po ofčťc slollžemx jcst mssc swatú
při kterčž lčd šbožUoU piscň jakoby jedUěmi ústy
špiwal a onUboUci dwcckrúte k oltslri priklcklč aby

maUželskchopožthúUi šťijaliW Nemirowě jest o Ucčjcm žč po oddawťeúch
primo z kostcla jdoU do hospodh Tam ždrži
se swatchici do erčcra a ša tmh, od taUcc
Uhťúti a Ucžridka ochmclelli, tcprmš fe Ubiraji
kc stolU.

Ecrmúkowi takowý obyčoj Uičdy fe Uclibil

Uažýwal to žlošwykem a proto wssecko jiUúče
zařidil Po zúpisc do matriky Ua faťe wraci fe
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celý průwod w pťcdesslšll: poťcidkll do statkU
k o„bčťm; Ua,hofpodll fe Učkdo aUč erhlčdmxl,
a Eermúk prh UUi po občdě.fwým hostům do
bospodh Ucdčl. ijedUňl hUdebUiky ke čtwrtč
hodiUč do stcltkU, Uby pro obweselesli šahrčlli;
a bUdoUeli si chtit hodoinci proskročiti, mohoU
to w domč UčtiUiti. SwětUčce U Cermúků jest
prostrmmú, stoly a co by pťekúželo sc odstawi, a
bUde mista UU pohýťeUi dofti, ba Už Uašbht!

Již občdwaji. W průčeli swčtUice pťcš
rcloU fsiťkU jde tabUle ž Učkolika sestaweUých
stolú UpratUeUú, cl těžkýmž wyrúželtými Ubrnsh
domúciho pťúdla pokrytú. CcstUč nřisto, jak w ta:
kowý deU pťčslussi, žmljimň žeUich a erčsta;
wedlč erčsth sedi družččka, podle žeUicha pch
farčxť, U ša Uim pcm Učitel. QstatUim hostům
mista Uikdoerykašowal, Uež kde fc kdo moelebil,
tam sšdi.

Ecrmčck an dUcš Ua hospodčxťcUezapomclull,
a modlith pťedjidlcm, jako ob čerě, hodoinkům
Ucchlaš pťedřikúwal. Pomod iw fe, přčxl fwým
hostům weselčho posešeUi i dobrčho chUtUúUi, a
počalo fe hodowati. Krmč byly chUtUš, piřoo
ťižmš, ščxbawa UeUUccUčxa čim dúle tiUl wcfelejssi.
PUU farúř jcst jako dUssi fpolečnostč; smčr spo:
lečUě rožmlmoh š erbhčeroU lchkosti ťidč, a
aby Uit Uedossla, ťeč welmi obratUč Ua Uowš
pťcdměty přewúdie Súm wyprawllje dojemUě,
a jak je stařeček, i wtipnš šažertowati dowedc.
Hďd,ďwltikůlň jest bťazč jcxko Ua kraji w Uebi,
a Cermčxk ch dUessUi poklúdň ša chssťaftltčjssi
swčbo dosmUúdUiho žiloota.
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Dostawili fe hUdebUici, přissli.,dťiwe Uež mčli,
a zastaweUičko pod oklch UčiUili. Cermcik UeUechal
dlolcho do fwčta whtrUbowati, a hUed po drxchšm
konkU k,deebUiky do fwětslice žawolal. U dwčťi

anlezli stolek poťrytý a hojUým UadčleUimopgtřeUý.
Ebtšli sicc swč Umšni dčxleprowúdšti, alc Cermcik
soUdil, že se ž prčxždUšbo žalUde do dřewa i do
mosaži sspatUš fonú, a byl jim radoU, aby se
Uapťed posilUili. HUdebUici fe UchUčwali, Uedali
si dwakrúte ťikati, a do Božiho dúrkU wažšenšbo,
pcčeUč:bo i tekUtčho 1lpťimnč sc pUstili. Cermčxk
fe jich wýborUč chUti frdcčUš tčssil, pťcil jim, že
si tak pťejoU, a hUdebUický stolek sčxm obfllchowal.

Posilinssc se šcchrúli hUdebUici welmi do:
wednč Uslpťcd Uěco wúžllčho, a potom, jak fc
ťikú od podlahy. „Wcsclihodoinků Zrostlow dwoj:
Uúsob, a fčxm Cermúk toltk se rošebřúl, žc mU
i rošličUč špčwy už mladých let Ua pamčt při:
chčxzeji. Zwlússtě UUl pťipadčx jedUa welmi pčkUci
staročefkú piseň, ktcrúž fe drUhdy pťi wsscch
swatbúch žpiwala, za Uowčjssi wssak dobh w šae
pomeUUti pťissla. Jest to piscň biblickú, opču
ijici žúššačUoU Udčxlosto fwatbč w Kcmi Ǧa:
lile.ské. Cermcik radosti UUesseU šantil prwni
flo , a starssi soUsedš hUed se k UčmU pťidali.
Takš mladým fc piseň žalibila, pťiUčili fc ji
boUcm, a potom spolcčUč žwUčUým chorúlem
w průwodU k,aUdbUzapěli, jak Ucisiedes::
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fúšslš. x

Za o : Uo:ho ča ď
uú
U swatba se

sta : la a pťe:wzá:cných na fe

m ck

bo :sti je : zwa:la: Krimsta Spa:si :

ée.x

te : le ctnč!:ho BU čeUUť :kh, šMat:

m
pýub

koU Je:ho wKan Ga:li : lej e skč.

Za onoho časU swatda fe stala
Y pťewzacnych na se hofti fezwala:

Krista Spasitele ctneho
S UčenUikh,B MatkoU Jeho

W Kani Galilejste

Ženichowi zle jeft se pťihodilo
Neb dostatek wina w domč Uebhlo,

Maria fe slitowala,
U Shna orodowala ,

, W Kani Galilejske.
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„Cokoli walU ťekne Shn můj ro;mily,
Rhchle whkonejte zrowna w tU chwili:“

Tak Maria pornčila,
SlUžebmkUlU naťidila

W Kani Galilejské.

Kamenných tam sstoudwi ssest postaweno
K očistě židowské Ustanoweno;

Pán je kazal naplniti,
Wodh do wrchU naliti

W Kani Galilejské.

Jak dle slowa Bane json Učinili,
Z wodh wina dobreho okUsili;

Diwčji fe wrlci, mali,
Sprciwce swatbh wťno chwali

W Kani Galilejfke.

Pan welikym diwem moc fon dokázal
Nna počest Matkh fpoln ukazal:

Že na Jrji pťimloUwani
U Nčbo jesk smilowanč

W Kalti Galilejské.

Rač Ježťssi! š nami též hodowati
N manželům nowým rač požeh:tati

Zažeň od Uich nedoftatkh,
Jako Ua přimlnwn Matkh

W Kan Galilejske.

Do iwali a pčkllú piseU wsiechUčchpatrUš fe
dotkla ladi twúrili sc docela oprawdowš Ustari

Žpomelmwsse ža starožitUšho špčwU Ua dobtčwao miUUle oslšcli Poflrdni slokU zpiwai
stojice š rUkoUa sepjatýma; akdhž poslchi
„W Kcmi Galilejskš“ dozUčlo: zwodli se wssickUi
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ostoUpili žcUicha U erěstU, U š podčmim rUkh
Uowommlželům pťúli, abh, co posledUi slokoU
proUesser, Bůh katkem UU Uich wyplniti rúčil.

Takowěho hUUti meži hodoinťeU Užila Wea
rUUka, aby k UemocUčmU otci sc podiwala. Po
kostelc bhla takš U Uěho, a pak teprwš k hodům
se dostslwila, když otec Ujistjť, Be fe mU Uestýsieú
a žeť wůle jcho, Uby dcera tU š pťi siolc eršstš
drUžila. Teď wsscxk,kdhž se již dčmmo bt)lo swcčeřilo,
Uemšla WerUUka stúUi U bhla rúda, že ža whodUš
přilcžitosti wytratit se můžc.

Myslila owssenl, žc odchodU jeǧiho Uikdo
fobě Uepowssillme, Ule Uebylo trck. oxch widšl,

že WearlfU odchúši, lchodl takč proč šdc, cřw patúch ža Ui fe pUstil š tim úmhslem, P při:
pomemll, ab , Už otce Uloži, UUšpšt k wefelcc se
dostawlla. ohoUil WerUUkU U žadtliho rohU

statkU pťcd omťižeUým okšnkem od komorh, kdež
pečiwo a jiUč Zasobt) k hostiUš UfchowúUU bplp.

W komoťe bhlo swětlo a mlUwilo se, že
pootewťellým okšnkem každšm:l slotUU dobře roš:
Uměti se mohlo.

JUU U Werlmka šaslechli swú jměUU, po:
žchli, že se nllUwi o Uich, cxZůstali Ua šwčdúch,

nasloUchLažǧiceš takowl)m UapUUtiUx, žc mli Uedý:chcxli. Uslechli wssecko.
„Můžetc být UU to ťichystúna!“ ošýwal se

cizý hlaš oeUsklšx,U UasloU )ajici poanli domkúťklx,
kterúž o watbš wc statkU pťi kU UUi pomcchala.
„MUe Uikdo erssidi! Wždhč že se e UUi oči Uee
spUsti U maji se rúdi, žebh to flepý widěti mohl!“
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„Tak zlc sUad UebUde?“ pochhbowala jinú
žcUa š patonU Ucwoli, a JUU pošlml UmtkU.

„N proč by Uebhlo?“ stúla na swém domkúťka
pomocUice. „JUU jcst dospělý chasUik, WerUUka

o w každšm ohlch sswamč dšwče u Uic lchčiho Ua
swčtč jako to!“ „

„Kam pak mUslitee?“ odpiraln Eermúkowa
8 Ucwoli rostoUci. „JUU se Uešapomenc, cxb UčUU
takowý zúrmUtek a cclémU rodU hcmbU UčiUi !“

„J což“ un Usmúla se donckúťka, „lúska jcst
slepú, a Ua Uicse erhliži!“

„ „Tak se mUsi obližcti Uěkdo jiUý!“ rožk,xorlila
se Cermúkowa a bylo žnúti, že se hnčwú. „HolkU

ŽpastoUsskh, U tťch byla sebe hodnějssi, Uikdy šacerU Uepťiij; U radčji bych syUa lm múrúch wi:
děla, Uež bhch takowšmU fňatkU požehlmla!“

Swětlo Z komory zmiželo, U howor UtichUUl.
JaU stúl jako sťameUšlý, diw se Ueskúcel; a

WerUUka, cclčxxse chwčjic, posseptala UstrUUlčmU
toto: „S Bohem! dneš jsnle fpolUbhli Ucwosledy!“

Než se JUU zpamatowal, bylo Ubohš dčwče
to tam.

lll.

(Zmišrni.

Leta Púllč 1735 whssla z tiskúmy otců Jee
ssUitů w Pražc Uúkladem swatowúcslawského dču
ďictwi přelltčsseUú kUiha. Nadepsčmo mú: „Tou
músse Kempellskšho o Uúslcdowúlli Kristq, Pčma
knihh čtyry,“ U jest z latinh Ua Utilh Uúš jazyk
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xnatcrský pťcwedena. Wýboonst UadřečeUčhospifU
dúwno wssestrmmč jcst UžUúUU,a UeUi tak hoUcm
kUihy, w Uižto by prawda, moUdrost a útěcha křc:
sťUUskútoU mirou proftomile a krčstč ličeUy bplh,
jako we wýtečnšm spise Tomúsfe Kcmšenskcho.
Také o úprawU,eryrownančho obsahUdetoonU,
otcowšJesUitš sepostarali. MlUwa thikú w oonU
přchosti U sprúonsti, tisk jcst úhledný aš milo,
U cclč w dčmi sloUži UčkdejssimU swatowúcslaw:
skčmU dč ictwi i otcům Jchitům kU chwúle a
ke cti. KUiha Kcmpenfkšho od swrchU pscmš
doby mUohdykrútc sice žUowU pixeložcna a whB
tisstěna bhla; alc foUdUý čťcUúť, Umje Ua wha
brúni, kdykoli w Utčsscllčm čteUi „o Uasledowčmi
KristU PČUU,“ fc chcc počochati: až dotUd k pre
wotUšUtU onomU wydčmi sixhne chraději.

Kniha dotčenú od swšho prwniho Ua fwčtlo
myjiti wclmi hojUšmU rožssiťeUi sc tšsiila, a Uebylo
tčmčř pořčdeč kťefkmlskčrodiny , Ubh črúsným spix
scm Tomússe KelUpeUskšho se Uehonosila. Takš w
UUzUčdolnúcllosti pUstUchowč tčxžkniha se Ualcžala
U U welkč úctš chowala. Bylač ono. jcdiUým tak:
xřka dědictwim, jež erček po bohabojných roo
dičich pťijal. Již proto wúžil sobě kUihy wčlicc,
Ulc mUohch wicc jcsstč pro bohatý dUchoin Užiw
tek U pro hoonU útě.chU, jakšž bcdlimým čitúslim
po cclý fwůj žiwot žwýborm kUihy Uabýwal.

erčck ža fwšho wčkUwůbec mnoho rařdost3
nšho Uczcxžil. Qsiřew zčchy, hlled od swého čtro
Uúctčho rokU mezi lidmi sloUžil; a Bc sc š Uim
Uikde Ucmaž;lili, snadnoč fe domysiiti. .Zesstš dobřc,
že měl rodičc pťi wssi proftnosti U chndobč welmi
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Učxbožnš a moUdrčž, ktcči jej Boha zUúti UaUčili,
coxwc sskole pořčxřmě wycwičiti dcxli. Matka, pťco
čkawssi otce o rok, Ua smrtelUšm lčlžkU toto Uae
UčcUi dcxla, ťkoUc:

„Petťc! drž sc Boha, hleď siprúcc a žůstaň
wešdh poctiwým. Bčch jest otcem sirotků, w Nčm
fc potěssUj; a kterak w strcxstich, U:dfoUžeUich a
wc wssech pčipadlroftech žiwotq po kťcsťaUskU se
šachowati Uúleži: tUto sc dočteš.“

To powčděwfsi thdala ze žčchlami kUižkU„
do ďilč kůže fwúšanU, a synowi ji podala. HodUý
shU poslchiho UapomcUUti UmtčiUUžpamčti Ue:
pUstil; Boha sc držcl, prúcc si hlcdčl, žůstal po:
ctilrdým, ž kUižky sobš odkčxzcmš rúd čital, a Uikdp,
ať jej cokoli potkalo, bcž Utčchy a poUčcUi ji ch
odložil.

Peri paprsslck pošemskšho blccha ch chU:
ďasa se Usmcil, ťdhž soUcitU cl UpťimUČ oddcmosti
U swč Uebožkh Ualežl; Ucž co Zdrojem trwcxlšho
sstčsti jch stúti sc mohlo, UčiUšUo jcst žloboU
UkrUtUč matky jcdcm, od kteršhož srdce Ucssťast:
Uikcx chťgdlo, ba i swč!domi blslhč:ho poklidU po:
žbylo. CiUil fobě trpkých wýč:itck, že dccrU š ro:
dičemi rozdwojil, UessťastUoUUčiUil U pťed čafem
do šemě ji pomohl. Z počcitkU Uěkdy až šoU:
faUliwě mysslšUkh o Uěho se pokoUssclh; ale krúa
sUš čthi „o Uúsledowúlli Krista Pčma“ podčxe
walo silh a útšchlǧ, že šc smUtUým stcxwem fwým
se fpťútelil, U křiž swůj ša pťikladem a ž lčxsky
k milčmU Spasiteli š radosti Ucsl. Proto wčxžil
sobč UtěsseUšho čthi Uade wssecko, Uažýwal je
swým pokladem, swon radosti, a šcxposledni doby
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w bcžnadšjne Uemoci fwým jediUým prawým a
požchrmným lekem Nč obscch wýborUš kUihy
KelUpeUfkšho tšmšť dosiowUč z pamčti wčdšl
predc še steroU šúliboU opět a opčt w Ui čital
rikamaje že Boži prawdoU prefytit se Uclze a
poUčwadž w Uemoci pro mdlobU a čcxstoUžcxwrak
sčUUčisti Ucmohl dúwalsobč od WcrUUk pťcdčitati

Takc WcrUUce že ž Bo a bya a tudy
slowo Boži rúda slýchala kni a o Uasledowúni
Krifta Púna welicc sc libila cxčhťUboký smysl
a diwotwoonU moc UejkrúfUčjssich prUpowšdi
ponU mšroU Ucchúpala dokUd fmUccUtrpčnim fc
Uczachwčla a jho kťižc UepošUala Qd tš wssak
dobh, co bUdowa blahš Uadšjc k osUdUým slo
wU!U matkh Jcmowi pred očima se ji scsula
bhlo jiUciče Pťcswědcila sc š l)růžoU že lidcm
dUmšrowati Uelže; U tUdy, aby srdci rožerwcmch
klidU šjedsmla smšmU donciUi pcwnšjssiho zakladU
whhlcdňwala Prcdčitajic otci žc zlatš knihy Kem
chskcho rikala š rozmyslem a žačaftš po každč
důtkliwš wýpowčdi rožjimajic se žastawila

Qtec jemUž dobrčl dcera smým Ucsstčstim
a hoieem se byla swčrčla a jeUž ša žwlasstni
žchmeUi milosti Boži poklcidal žc bělmo z oči
milcho ditetc jcst seijUto: an otcc požchUcmým
dožmům jcckých krčlsUč čthi w mysli WcrUUčiUč
pusobilo ž cclcho srdce se radowal. Zastawilali

ře dccra Uad Učkterým mistcm w kUižc: l)Ued

swůj wýklad pťipojil a ž mlastni zkusscUosti
Ukašowať křcrčcksiowmň prúwč proslcssrtlým rož
Uměti U k wlastUimU UžitkU jich obraccti Uúlcži
Z počútkU mčl chchoU takowý wýklcxd Za Uúo
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sledek, 7e WerUnka boťce žaplakala; ale pomaln
rošdrčxž čUú citlimost rošUmnš rozwaze a moUdrš
oprawdowosti UstoUpila. Blahý úsměw neku:
sfenšho a wsscho se Uadiwajiciho mlcidi z twúťi
WerUUčiných to mižel; stalač fc w každčm ohledU
wúžnoU a wyb ižela, jakoby ša těch Uěkolik ncdčl

od chrUssiriUš)l swatbh wčkrm o kolik let bhlapostoUpila. prčxwč takowšto žměnš otec fc
tčssil, wšda šc žkussenosti, že srdce dccťillo, tťebačby
šnameni jižwh šůstalo, krwčxcetipťestane, a š po:
moci Boži Ua cclý žiwot zmoUdťi.

PojednoU fe otci erčkowi Ulchčilo. Kasscl
ho ostal, oddýchal lchce ač wclmi škrútka, bolesti
takš UezakoUssel,alr citil se erbhčerě mdlým
a slabým. WerUUka se Zaradowala, počala doU3
fati, žč otec okřeje; ale kdhž nemocnérml o tom,
čcho dončx, se žminilcx: bhlo Ubohš žUowU se
zarmoUtiti.

„Neklamcj se marnoU Uadšji!“ odwělxil Ue:
mocný Ua ččka dceťiUU, bolestUš se Usmiwajc.
„Wim, jak býwú, kdhž člowšk dlolcho na kasscl
stůnčž na dwa na tťi de pťed smrti se UlU
Ulehč!. Nno, WerUUko! můj koUcc sc bliži a
wclebim Bcha, žek tcxk jest.

S Bohem jfem smiťen, a nesa Krista, fwšho
soUdcc, w srdci wšřicim š scboU na wščnost,
Uemúm se čeho lekati. Jčst žádost mú, rožloUu
čenU býti še swštem a pčebýwati š Kristem, i
š matkoU ton pťed obličejem Púnč sč shledati.“

Zamlčel se pro pohnUti, eemUžxpči welikč
mdlobš tčla Ubrúniti se ncmohč Pťissed k fobč
do cbwilce. dokračowal takto:
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„WerUUko! jesstč š tcboU Uěco Ulúlo Ulčxm
promlmďiti; Uež proka“ mi dťiwc slUžbU, bc

pochyth!ǧuoslcdni, ktcrci i tobč bohdú Užitečna
bUde. eěmi drcchoU UihU a pťcčti mi ž donhšho oddč eni kapitolU dwamictolx, ktcraž Ulú
Uadepsčmo: Q krúlowskš cestč fwatčho Kťiže.“

WerUUka byla hned pohotowč. Qtewřcla
kUihU, pťifedla k lůžkU otcowU a četla. Qtec
posioUchUl š rukama fcpjatýma, a kdhž blo
čteni U koncc, požúdal dcerU, abh jej pozwc la
U peťiUoU podložila, tak abh fe posaditč mohl.
Stalo sc, jcck icidcxl; a kdUž od Uamabawšbo
sebou hUUti se pl žotawil, pťedni mista ž kapio
tolh prúwč pťedčitanš po přcstčxwkčxchž pmnčti
jesstě jednoU Uwúděl, jak Uúsledee:

„NeUi jiUš ccsth kwnitťUimU pokoji, x,le!čjeo

dinš cefty kťiže. . . Jest:ližc rúd kťiž chcš, oU
tebe ponefc, a pčiwede k šcidoUcUšmU koUci. . .
Kdox kťiž dobrowolnč che, wssecko břcmeno pro:
tiweUstwi w Uaděei Božiho potěschi jemU obrúo
ceno býwú. . . cUi podlš lidskě: pťčrošcnostč,
kišižBUšsti a žúdnšho sstšsti Ua zcmi Ucžčxdati, alc

múš:li dončmi w Bošcx, bUde tobč moc dcanš hůry, a podmcměno Udc pcmstwi twčmU i tělo
i swět. . . PokUd se tobč těžko Zdú, protiwenstwž
fUcissetč,potUd žle se miti bUdeš; jak ale dojdeš
k tomU, žc sc tobě pro Krčsta protichstwi libiti
bUde: rčxj Ua žemi jsi Ualczl.“

Dopowčděw, jak w kUizc bhlo, obrútil fe
k milš swš dceťč.

„Dowtipila jsi sc wsscho e?“ otčxšal seslowem
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welicc mčkkým, co wžúcUými ončmi wýpowčďmi
ťcčer U minčno jcst?“ x

„DončUU w Boha, žc dowtipila,“ odpowěo
děla túžaUú slžic.

„N chceš za timto boholibým anedeUim
w žiwotč chdh Upťimslš fešuřiditi?“

„Bůh wl, ze chci,donúm, žeBlochfon milosti
siabš diwcc po otcowskU kU pomoci pťifpčjc.“

„Dobťc, mš ditč!“ potakal otec, a wychťadlčx
jeho twúř blcchým ňsmčwcm UU okamžeUi fc
osloUila. „Nežapomcň wssak,“ pokračomal wý:
strahU čiUě, „kdo žcchyUoUti Ucchce, že Uetoliko
Ucbeqpečchtwi hledati Uefmi, alc tcxčššdaleša jemU
whhybati se UUlsi. Pročež powšž, co UčiUiš, dcero
mú! Už tčlchč ppšůstatky mš UU swatšm poli
wcdlc matky Ulo:iš?“

„Potom, tatrčkU!“ odpowčděla WcrUUka, hla:
sitč plúčic, „potom odede odtUd, odede daleko.
RUkU PúUě Umc powcdc i chrúlliti bUdc! Dobťi
lidš jfoU wssady, a pionU poction praci chleba
kdckoliw dobýti lze.“

„D dobrš ditš mč!“ šwolal Uemocný, a
wpadlč jebo oko zalilo fe slžoU. „Nyni již wsse
jest dokoUúUo, U Uežbýwú, leč Ubych ti požthal.“

WerUUka poklekla, chwčjici se rUce Uemoce
Učho spočtUUly Ua jeji hlawč, a tichú modlitba
ža Ui od šsiUalých rtů otcowských k Bohu sc
szússela.

Rúno po mssi swatš žwollili Umirúčkem.
Lidš sc ptali, ža či dUsse pokoj se modliti majie?
N prmUcUok jim, že pastUcha erček Ua úswitě
.w MmU skodml.
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HodUú dcera ijchala milšmU otci pohťeb
slUstý, pťi Ušmž účastcslstwi bhlo welikš. Z dom:l
lťčrřůza rakwi erčkoon chchúzcl Ui„kdo, a
tšxkč e statkúťů Umozi se dostawili. Cermúk,
Eermakowa i Jcm bhli takš Ua pohťbU; ano
sama BarUsska, žwčděwssi co se stalo, schwúlslě
ž Wrssowky do Nemirowa pťibUlU, abh UpřimUoU
soUstrast milč přitelkin oswědčiti mohla.

WerUUka pťcš celý pohťeb oči Uepozwcdla,

ea ro litost a slžš Ucwidčla, Ucznala Uikoho.U robU, aby Za iwadlo Ucbyla, hoťe swoje
wssemožnč mirnila; ale kd,yž lidč odessli a swčdků
Uebylo: padla Ua společsch hrob rodičů, U dloUho
Uscdawč plakala, jako bh š drcchými pozůstatky
fwých milých Ua wždy sc loUčila.

deoledsle ssla BarUsska UbohoU přitelkysli
ansstiwit, ale Uežastala ji doma. Pťissla k weu
čerU a opčt Uadmxmo; ba an za přisstiho jitra
ji UcUalezla.

Nikdo w cclčm Ncmirowě Ucwědčl, kmn se
WerUUka podčla? Toliko stařičkú jedna podon
hyUš wyprúwěla, žc Usi za hodiUU po pohťbu,
když se š UůsskoUrossti ž lch wracela, Ua Mon
rawskě silnici potkala žensstism, w ssútckzUkUklerU
a š raUečkem Ua žúdech. Byla:li wssak WerUUka,
UUeb kam ssla: powědčti Ueuměla.

17.

Ua elťrantistřowě.

Qd erčkowa pohřlm slUnčrčkopodrUhš
k žčcpadU se Uiži, a krasUý jarni deU bliži sc

xš
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k wečerU. PůwabUč poťiči ťekh Slďratsawh od
Tissňowa kc KúťimU oplýwú Božim požthčinm,
a po pčssinč mcži podťtwčtčxjicimžitem, ijUoU psseu

B Uici a dobťc UrostloU ocxeťiUoUfc wiUoUci, Ubirú fc
mladú poUtUice. Po lé wsscho pťichúši š dalckc:,
čchž kromč rcmečkU UUžúdech takč to UafwčdčUje,
že Uetoliko krojcm, alr tčž pončkUd twrdssi wý:
sloonsti, kdhž bUď pošdraweni dúwú aUcb Ua
dUUšfobě děkch, od Morawmlek tmxmšjssi krajin
fe lissi. Jak fc podobú, dossla kwyrúda UU Uoclch
do KúřiUm; a žc mú jrsstš hežký konek cestt před
sebou, krčxčiostťeji. be Ua chladiwšm wún U wc:
čxerUihowětťičkUpo celodeUUim Uaneni pookťúla,
fmekla plachytkU š hlmoy, a swou fpauiloU fmUtUolxx
twčxř úplnš Ukúžala. ZUúme ji, jest to Uúš
Ubohý sirotek žNrUlirowa, pcxftUchowicWerUUkU.

Qd hrobU milý rodičů wrútila sc do pae
stoUssky, a fwúzamsi co UrjpotťebUějssiho do
UžlikU, w prmďé polčdue, kdež poweUči a Ua
polich lidi Uebýwú, fwojr rodisstš opUstila, abU

odchodU jcjiho nikdo sobš Urpomssimxml. Chtčla
fe šachowati dlc flibU, jakhž otci Umircxeicimu
byla Učillila; U z Ncmirowa hlled UUUlistš odoessla,
ač Uemčdčla, kam se obrútitie? Spolčhala wssak
UU Boha, dousala, že ji rUka Pčmš bežpečxUš
powcdc tam, kdc by UtUlkU Ualežla, U tUdU ssla,
jcxk očj Ukazowaly. Za Učkolik hodiU ocitila sc
w horUUté docela Uešnúmš krajiUč, a když fr
fctmiwalo, pťissla do wcslličky lm pokraji lch
stojici. Lefcm soj!č w Uoci Ucřronfnťa, U tnďy
bylo šapořťebi, Uěkdc U dobrých lidi UoclchU
whprositi.
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Pod který krow by Uteci sc mělcx, erhbircxla
dloxcho, a hned do peri chaloUpky při cestš
wstoUpila. Trcsilcx dobťe, a wclmi laskawč:ho
pťijeti Ualešla.

Hofpodhsli a spolu jcdiUoU obywatclkoU
m chaloUpce U cestp bhla chUdú wdowa, kterčx,
že sama žlšho w žiwotč žakUsilcx, srdce wclmi
Utrpněho byla, a poccstnč odpočinkU U sebe rcida
pťčxla. Wssctcčnými wyptúwkami WcrUUkU Uc:
obtšžowala; cx teprwšxpak, když kožiho mlška
k wečcťi swaťila cx swčho hosta dle možUosti co
Uejlip Uctilcx, Ucl cil a účel cesth Uoclchúťkh sc
optala. Wcrunťcx whprúwěla š plúčcm, žc jcst si:
rotek, matkh že UepožUala, otcc prúwč: pochowala,
U teď že jdc do swčta, aby Učkdc službU whhlec
dala. Wdowa bospodyltě ža ercsclšho whpra:
wowčmi takč oslžela, tčssilcx WerUUkU jak wčdčlcx,
a byla ji rcxdoU, abh žasslcx do Brch. Tcxm jcst
služcb dost U mžd slUssUš, tak zže!moUdrč opao
trUč dšwče do ro a pěřm)ch Uškoliť šlatých Ussca
tťiti můžc. QUU, wdoma hospothč, mú takč
dccrU, kterúž ch pcitý rok w Brnč sloUži, a již
ccll)ch padcsút šlatek Uchowala. Swojc UsfctťcUi
Uložila tady we wsi U jistšho Ufcdlšho bos odúře,
ktcrýž š wůli a wědomim wčťitelkU žcxúro matcc
wdowč každoročxUč ščchon žemčcxt fúži, a jeji kozU
we swšm stúdč pase.

„Lidš owssem ťikaji,“ koUčila WcrUnčan
hostitclka son řcč, „že dčwče k swětU podokmš
we welkšm nlčstč lchřo k Uesstčsti pťijiti může.

Nle mojc holka takowšmU powidčmi sc ch smčje
a soUdi, kdo Ua PČUU Boha msfady pťltomUšho

18e
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Upťinmč meatUže, že Uikde žlčho UeUčiUi; be
uBoži pak bčxzně ze Ucni kúžnč, bUď si w palúcieš
Uebo w barčxcich.“

WeruUka mčla Ustlčmo Ua půdč, kamž ji
xpo wečeťi, kdhž byly poro prčxwělh, wdowa bo:
spodynč Ukúžala. Pomod iwssi sc Uemohla ch
rUUkU UonUti. Pomýsslcla Ua Udalosti minUlčho
dUc, a srdce kťesimtky wšdor žalU dceťiUU lčxsce
a dobrotč Boži wdččUč se koťilo. UzUúwala, žc
rUka PúUě jeji kroky patrnš řidi, a skrše wdowU
pokyUUti ji dúwú, co by čiUiti a ťam by fe obrú:
titi mšla. Ustcmowiia, že do BrUa půjde, byla

x přcswčdčclm, že tUlU opařťcni chležne, U poslcd:
Uim jejim pomt)sslenim, dťiwe Uež oči k spúUkU
šamřela, bylo slowo Žcxlmisty ťkoUciho: „W Hoa
spodilm jchl donal, UebUdUžcchanbeU Ua wšky!“

RúUo wsiala WerUUka čchy, a Ua cestU fe
botowila. ScstUpUlic š půy obúwala se, rc
rUUUi ,fpúnek k)ostite čiU přcrUssi; ale wdowa byša
diž Ua UohoU„ a mšla tcxkč sUidmli UchystanU.

ojedsse fpolečUč z jedUš misy, wyssly šchaloUpky
odč; Ueboč hofpodyně chtčla WerUUkU pťcš leš
wyprowoditč, a kUdy bU dčxle jiti Ulěla, Ukúšati a
powšditi. Za lesem Uaz:mčila rUkoU, kterým směo
rem ccsta kBrUU wede, U takč wsseckcxpředUějssi
mista UU tčxfcccstč šchlšUa Uwedla. Jmenowala
Nedwčdici, Ž)oUbrmoUik, Tissňow a Kúťim pťi:
pomirmjic, žc wssecka dotčxcnčx mčsta jedUoU Uec
pťetržitoU silnici spochcx jfoU, tak žeby člowčk
tťcba šc zawčxzaUýma očima trcsiři mohl. Dčxle

Uwedla, že by WerUUka, kdy by pospissila, do weo
xčs:ra U cllc swš cčsth býti mohla; Ueradila wssak



197

k takowš pili, pončwadž wcždU moUdťejssi jest,
do wclkšho Ucznúmčho mčsta ža plUčho dUc Ucž

Ua famoU Uoc dorašiti. KoncčUš ozUúmila, žc
fe žeji dccra jmcnUee Rofalie SchUalowa, žc
floUi Ua ZelcUcm tršU U ťežUickěhomistra Jilka,
wzkažala ji poždmchi a bhla šťefwšdčena, že
WerUUce slUžby whhledati pomUže. WerUUka
podčkowala dobrš reUě za pohostiUstwi a ža dou
brčx Uúwčssti Ua cc tU co Uejmťeleji, potom si poe
daly rUce a rošesslh fc.

Za rmmiho chladU fslo sc WcrUUcc dobťe,
a ccsty Ubýwalo. WozUice š pčssiUoU po straUč
kroUttla se po horUatš wyfočiUš, rošhledU Ucbhlo,
a lidč takš po polich jesstš se neUkazowali. Ticho
wlúdlo w pťirodš, a toliko ptúčkowč rmmimi
chwalošpšwU Stwoťitclc wclcbili. WcrUUka fe
pťidala k jich sborU a modlila sc růžencc. Za
dwš hodiny Užťcla od woznice m prawo Ua pťia
krš strúni ž lesniho hoUssti wUčinajici wčž, a
bršh potonl objčwil sc pťcd Ui žčcmčk, alc tak

erbhčchš twúřUosti, Žš WcrUnka co žiwa Uicpodol:mchoeridčla. emohla od podinš bU:
dowh oči odtrhnoUti, a tak ji pťichůšclo, jako by
Učťdo dč:wno žcmťclý z hrobU byl powstal cx
před Ui se postawil. Pafúček, Uškolikkraw a omci
Ua úhor žerUci, polďčděl WerUUce, žck to starý
hrad PcrUssteiU, a hncd pod Uim w úpati strúUč
že se rozklúdú mšstcčko, jmčUem chwčdicc.

Pasúček powčdčl prade, ofada tUUsilabýti
Ua bliku; Ucboť žroan w tU dobU žcchlaholil
kostelUi žon a zbožmš jcho szkU wclrkmš po
húji fe rožlčhalh. WcrUUce poskočilo radosti frdcc,
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poznclla, žc woni ch mssi swatoU, cx pospissila,
Uby Uejdrcxžs?i oběti se zúčastniti U Krista Spcxx
sitelc Uctiti mohla. Dosslcx w čcxš, prúwč kdhž
dUchoin k oltúťi pčistllpowcxl, U pod kčlrcm Ua
dlažbč pokleklcl. Modlilcl sc wroUcUě, zpomincxla
ch zesUUlš i Uc! žiwš, porončela scbe U wsseckU
těžkost milšmU Spcxsitcli, a doba msse fwatš pťi2
padalc! ji jclko okcxmženi. Tcprwš když kostelnik
kliči zcxcinkal, po wcdla oči, že scxmojedinčx
šbýwú, polibila dšclžbU swcxthltš, počropila se
fwěccnou wodoU a odessla.

WerUnkcl, wroUcnosti Uchcha, Uikoho sobčř
w kostele Ucpowfsimla, ale samcx bež powssimmlti
Ucžůstclla. Jedna staťcnka že stolirc žačcxstšpo Ui
fe ohlidlcl, cl pťed kostclem Ucl Ui čckalcx. Jccko
by stmxú žnúmú cmeb blizkčx pťibUžUú dcxla se
š WerUUkoU do řeči.

„Witúm wúš mlúďčdčkú slowcm Božim!“
pozdrcxwilcl ž chrúmU Púnš whchúzcuici. „Wy jste
Uějakš dobrš kúťčltko, ro Púml BošU rčxdo slúži,
cl w kosthlkU swč! rUdost mú. Půndctc:li kBrUU,
tož bych wúm toinssowala, abyste se w Dč!brawu
UikU a w Tissnowskšm klúsftcře nlohlcx do kostelc!
kúknút. WšrU byste se potěssilcx!“

WerUUka se wlidnosti staťcnčinč pořdiwilas
ťeklcx, že k BrUU půjdc, cl šcx UpožoměUoU pěkUč
podčťeowcllcl.

Qd chwčdice bhlcl ccstcxwcfčlejssi, bšŽŽlapčkným U úrodným údolim, a chd to se ea
rUUkUpřcš tU chwili š lidmi potkúwclla. Diwilcx:lč
sc staťcncc w Nedwědici, musila fc UUUi diwiti
jcsstč wice. Kclždý sc Ua ni z dcxlckcl Usmiwcxl, ji
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wital a pozdrmoowal, jcxkobh še wssemi od jalFB
žiwa se šUala. WerUUce Ua půdě Morawskč mczi
tim dobrým lidem bylo U srdce wclmi blaho, a
poťúdem ji pťipadaťo, žek tady wsiecko jest zbož2
Uějssi a prostofrdečUějssl Uež doma.

Kosteť w DoUbrmUUikU již ž chkU pro krú:
onU stmUbU a wclkost WerUUce chmirnč fe libil.

Bhla by ža to erim co dcxla,kdp by do intť
UahlšdUoUti mohla. Ncž doba siUžeb Božich za
wssedUiho dUe dúwno jčž miUula, a tak Uebylo
Uadějc. N pťedc se WcruUcc žčxdost wyplUila.
Bhl prúwč pohřeb už; jednš z chwzdúlenějssich
pťifaťcslých osad, až ZKalči; toU pťičiUoU bhl
chrúm Pčmč otewťen, a Wernslka mobla wepiti.
Pro obditU a úpslš žroan se ji dech tajil. ad
UesmionU wl)ss oU pojimala ji zciwrať; a když
Ua sstihlč slouchi, poswútslou klcUbUpodporujici,
hťeděla: chwčla sc obmoou, aby sloUpy pod tae
koon tiži sc Uežlomily. Na krúsných sUrmUoz
rowých oltúťich mohťa oči Uechati, a pro samý
obdiw byla by hUedle Ua modlith žapomUěla.
Ncšaponmšla wssak, a že wclkolepým podiwčmim
nlocUč dojata byťa: tim wroucUšji Boha powea
lebila, a Ua modťitbč takš Ua staťeUkU Nedwč:
dickou za eeji mýboonU mdn UpťimUě zpomněla.

Za oubrmonikem w polich pod kossatoU
lipoU WcrUUka pčeš polčdUe odpočiUUla; a že
takš chwileUkU podťimla, stalo fe, dc tcprwč pťed

čxtwrtoU kc okostclU w Pťedklcisstcťl Tistowskčm
domžšlc!. Nch dšw!,xobjcwily se pťšd Ui. Krúsmš
a pťeUmčlc š kameUc !Uytcfcmý blain wchod
do swatyrlč celoU ji okouzlil, a žúdosiiwost jeji,
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intřek spatťiti, Uelžewypfati. Mhsiila owssem, že
Ua oUhc fúdosti búde mUsit pťcstati; oUo i tady
se jl posstestilo. UdileU jest prčxwěUoworozeňútkU
fwatý kčest, chrčxmPčmš bhl otcwťcn, a WcrUUka

xwstoUpilcx. Ze skwostU a leskU, jaký Uhlidala,
žroan mžitkh pťcd očima fe ji dělalh. Mczi
modlitboU poťúd ji sslo Ua mysl, kdo ch takowý
Uúklad pro čcst a chwčxlUBoži mohl podUikaUtie?
N takš toho se dowčdšla. Starý kostclUik, boo
worUý a dobrosrdcčUý co prmďý Morawcm, sčUU
od sebc š WerUUkoU ťed kostclem se žaťcčil a
powšděl, žc při krúsUcm chrúmU klússtcm ancU
EiftercjiUek drnhdy stčmmlo, k UčmUž cčlš Tissňow:
skš anstwi co majetek Uúlcželo. Klčxssterprý byl
ža cisaťc Josefa žrUsseU, anstwi fe dostalo do
swštských rUkoU; alc wčil žasc řichim Božim sc
stalo, že pmmy tšše ťchole EisterciUskš w Sasich
statry Tčssňowsrč šUpem Ua se pťiwedly.

Když WcrUUka do Kúťima wchčxžcla: žwo:
Uili Ua wcčcrUi klekčmi. Uctiwssi wclikč: taecm:
stwi wtšleUi Sych Božiho obyčejlloU Ulodlit oU,
pomýsslcla Ua Uoclch, a bržy rsldy Uassla. Na
eeřmom domkU Ua podlolchem Uúmšsti w lewo

oUpal sc wich ždlolchých a tcnkých ssiUdclowl)ch
tťisek. WcrUUka pošUala bospodU, a wědoUc,
kam poccstný patťi, pťimo k wichU zaměřila.
Myslila sicc, žc blšdc w hospodš jak Ua hospo:
dtich býwú, a pťiliš UtěssemčhopťercowúUi sobč
UetUssila;alc zmýlila se, a takc tam š praon
morawskoU srdečUosti sc potkala. Pťčjata blǧla
welmi wlidnš„ a šwlússtč hofpodskšbo Umtka, stao
ťcUka oUč w Nedwědici Ua wlaš podolmú, k Wcn
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rUUcc co kwlastni dceťi se mčla. Zwčdčwssi, kmU

a proč se holka Ubirú, UehaUčla jeji zúmysl.
W Brnč znala každý koUtek, w.čdčla, ze tam jsoU
slUžby dobrč; awssak an UebezpečcUstwi BrUčUn
sčých siUžeb nebyla ji tajUú!

„Ti fčdfati anaci,“ ťekla staťcUka š opowro
žcUim, „jsid jako košli; alc o takowú mčddrčd cc
UúbožUú robU, jako wy jste, UcUi tťeba fe búč.“

Pak w klúdala WcrUnce o pčkUýchBrUčUských
kostclich. miUila fe o chrúmU sw. Tomússe,
chž ze straU od KartoUš hned Ua kraji stoeiž
powidnla o cšrúmU fw. Jakuba, kterýž po sstišle
a whsokč wčži ždalcka lžc pozUati; chwúlila takš
stoličUi biskupský kostel sw. Petra, Ua wrchU
w polchim koUci mšsta stojicie a koUečUčpťiu
pomemlla o loretúUskš kapli Nťatky Boži w koo
stcle miUoritskšm. WerUUka posloUchala Ussima
i očima, a tUdy dokUd možUš jesstš wštssi pťižUč
U staťcUkU Ualežla. Bedliwch posiúchačkU pou
šwala dobrú žeUa k wečcťi, a Ua Uoc š seboU
do fwš komůrky ji wzala. WerUUka si chtčla
pťiwstati, aby z jitra w Ušktcršm BrUšUskčm
kostelc mssi swatoU slysscti Ulohla; a proto od
UoclchU a za wečeři žrowmx šaplatit bodlala.
StaťeUka jcei UúbožUoU bcdliwost pochwúlila;
alc o placem Uechtěla Ui“cidm)m způsobcm slysscti.

„Nepowidčtc o pěatU,“ brúUila Usmiwajic
sc; „tťeba Ua hospodč bylo, tož pro Púmbička
tnkš sc Uěco Udělnt mčfc.“ o

Q sedmš rčmo yla WeruUka Ua Nowč
Ulici U samčho BrUa. Pěknč čistčerpsokč domy
fc ji libily, ale podiwllč pťichúzelo, zc se lidmi
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wssccko wssady ch hemži. Mhslila žper, že
fep w BrUč sUUd mýročm tch odbýwú, cmcb při
Učktcrčm koftelc poUť slmoi; Ule honcm fobč Uú:
padný wýjew jiUčxčewyswětliti dowedla. ch

ll jcst tolik obydli, UlUsi býti takč mUoho obywatelů:
tak UfoUdilU, U UekoncčUčmU hemženi již sc
Uediwila.

u Za takowčho Umažowúsli pťissla ke kostelll,
U podlš Udúni staťeUky Kúťimskš Uhodla, že to
bUde U fmd Tomússe. Byla tam UU mssi swatč, a

wyssedssi ǧc smatyUě fpntťila sstihloU wysokoU měž,
za kterýmzto Ukažowúčkem k sw. chkUbU trcsila.

Pťissla opčt ssknstně prúwč UU mssi fwatoU,
kterúž fc tam sskolúkům floUžilU. WerUUkU myouq
slila: wsscho dobršho do tťcticc, U jesstě biskUpský
kostel chtěla anfstiwiti. Potom teprwč chtčla
posnidati, a konečUč hodlala fe ptciti po Zelenšm
trhU, a UUchenšm trhU po SchUUlowic Rofúlcc.

Než k biskUpskšmU kostelU erčděla kUďy;
Ulc Uic Ucwadilo. Wždyk mčla ústa š seboU,
mohla fe zeptati, U bylo koho. HUUl fe tUdy
prúroě myčoUchlý foUsUtý pmrúk š doUtUUjici
ssisskoU mcži žUby, U UU hlawč mčl kastor jako
komiU. WerUUkU si dodUlU smšlosti, U otúškoU
po cestč k biskUpskšmU kostelU k UčmU se obrú:
tila. PUUúk UU Ui whwalil oči, pomčdčl Učco
cizošemskšho, jakoby ťckl „boš“ Ucbo „moš,“
a lchčmčl dúlc. ZU Uim pťissla Učjakú pmli
w čepečkU U š kossikem UU rUce. TU Uebyla
cišozcmkcl; po ťeči i wlidnosti znúti bylo Morn:
maUkU, kterúž WcrUUce ochotUš Ukúzcxla, ba cxž
Ua Dominikúllský plúcek ji doprowodila.
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dež WcrUUka; wykonawssison pobožUost,
Učkolik ukroť“čiod bifkllpskčho kostcla popossla:
widčla, kterak lidč š Uúdobami uwodoU UUplUšo
Uými od UškUd pťichúžeji, U jiUi š prúždUým Uúo
dobim w tUž strUUU fe Ubiraji. Již dťiwe citila
žišcň, U tčď w pohledU UU čerston wodU žae
prahlo ji jesftě wicc. Byla by hncd Uěkoho o
Učxpojpoprosila; alc obúwajic fc, Uby sc Ua ni
zafc tim „boš“ Uebo.„woš“ Ucwyjclo, chtšla se
radčji pťipožiti k oUčm, co prú dUš Uúdobi Uesli,
a soUdila dUsledUč, takto žc se czpcčnč kstUdUici
dostaUc, U tam že o Uapiti UoUžc UebUdc.

Za maloU chwilkU ootUula sc Ua pěkUšm

prostraUstwi, kdež stežky U chodUiktǧ piskem poshe
pcmč mcži stimchm křowim Ua wsse strmch se
kťižowslly, a pči Uichž takč kameUUú fcdútka pro

odpočiUUti se Ualezcx.la. Prochúšelo sc tadp roše
ličných wt)ssňoťcUých púUů U pcmi, a takc tam
bt)la krúsUú kassUa š wodotrt,dskem. U kassUUse
WcrUUka od jchč slUžkU Ucrpila, cl Ua otúžkU:
ždcxli ch púUi po pěkUčm prostrmtftwi prochúzcti
se smšjie? n od Ui zwěděla, že jsoU to prochúžky
pro každšho, a žc fc tam ťikú Ua Frantisskowč.

Tcrkowé žprčxwh Wermcka k swšmn prospčchU
poUžila, a jsoUc UUUweUU, ch sedútkU stranU
se Uhostila. Diwala sc Ua pmtstwo fem tam
pťechčxzejici, a bylo ji UúpadUo, že chodicc kolcm

scbe cmi sc Uepozdraiji, jccko by každý z jiUč
wsi byl. Takš sc tam objcwil staťcčck š blloU
blawičkol: a w kUězskšm odčwU Ueboli w klerice,
jak w Ncmirowč ixikaji. WerUUce š daleka pťio
padal jako Ncmirowský an farúť, a mUsila sš
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hUěwati, že UadUtč anúci an důstojUčmu kmetU
7údsuš úcty Ueprokúzali, ba an těmi komin Ua

lawúch UthUli. Co Uešdwoťúci obmesskali, chtčla
an Uahraditi; proto wstala ch Utistč a ssla du:

x chownimu otci rUkU polibčt.
Welebný dědoUsfck ji pochwúlil, eUažwal ji

zwcdeným dčtčtcm kťcsčmlskýchrodičů, a spolu fe
otčxzal, čeho w Brnč pohlcdúwúe? Usiysscw o službč,
Urbyl proti tomU, alc Uapominal, aby Ua Boha,
wssady přitomUčho a wssewčdouciho, pamatowala,
a ossemetUikům erěřčlcx, tťeba hory doly sliboo
wali. Takč WcrUUce Ua srdcc kladl, aby kostcla
loeždy pian bpla. Q sobč koUečUčpowčděl, žc jcst
ťcholUim kněšem z klússtcra minoritskčho, a žwal
WcruUkU, abh k miUoritům do ťorcty chodila, do:
klúdajc, že UejedUa Uúbožnú dUsfe od Matky
Boži wžúcných milosti thU sobš wyprosila. We:a
runka siibila, dlc Utoudrých rad důstojUšho kmcta
sezachowati, a Ua rošchodUoUopčt mU ruky polibila.

Jak slunce wýsse whstonpalo, a stiUU od
kťowi a stromů pťi chodUicich fc krútily: počalo
anstwo sc prochúšejici z Frantisskowa pomalu
sc wytrúceti, až tam WcrUUka osamotněla. Ne:
dčlala si z toho, a chtčla ǧcsstč chwili poseděti.
Nwssak dlolcho samotch Uczustcxla. Wyskytly se
tam pojchou dwě žcnskč, rowUčž po ansku
wysiUtčUě, kterč ale wzdor wzúcUšmu kroji Wc:
rUUce co panččky Uepťipadaly. Wykračowaly jaksi
smčle, jesstč fmšleji Ua wssc strcmy pohližely,
U přitom wypadalh welmi bidUč. Twúťc mčly
zažlorltlš, oči wpadlč a pod nima Ulodro. Weo
ruUce se zdúlo, jako by jchU ž Uich měla znúti;
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a Uemúlo se podiwila, když takš oU Ua Ui sobě
Ukúzaly, pak si Uěco řekly, a pťimo Ui žamčťily.

„Bded jste mladúe?“ otúžala sc ta, o Uiž
WcrUUrc pťipadalo, jako by jip zUúti mčla.

„Jsem š daleka, až z Cech,“ odpowčděla
túžcmčx.

„ledcite slUžbUe?“
„NUo.“
„Qsobo!“ zwolala po krútkšm sc zamlčcUi

ša pani UstrojeUčx Ucžmimú. „Wy mUč pťichčxo
tšitc jaksi bekmmt dor! Nejstč ž Nemirowa ?“

„NUo, jfcm dccm po tamnčjssim pastUchowi.“
„erčkowic Fronie?!“
„Ewrčkowa sc podcpisUjU, ale ťikaji mUě

WcrUUka.“

„WcrUUka ist zU fprostč,“ oprawowala Ueu
žnúmú; „po lUněststfiUse ťikú FroUi. N co, Umc
UežUčxtee?Ncpamatchte se Ua stcxrostowic Lori?“

„chUc Ua Uebcsich!“ pUdiwila sc WcrUUka,
rUcc spanjic. „Tcxk wy jstc Scjnohowic LcUorkae?
Proto se mUš zdcilo, žc bych wčdš znčxti mšla!
Nlc to jstc se změUilae Ucstonala .stce?“

Odč žcUsstčUy daťy se do hasitčho podiwu
Ušho smichU.

„Chcctculi w BrUč sloUžit,“ Umďr owala
Lcnorka, když ji smich pťesscl, „mohla by wčUU
o službě powěděti. BUdctc sc mit dobťe, a prúce
bUdc mcilo.“

„ch dobrš bydlo chsem žwhklú, a bež prúce
by se mUč žasicskio,“ řckla WcrUUka docela
upťimUše „ale slUžbU pťieala bhch rúda.“

„C cetcali, mUžctc s oUžit U mUcl“
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WcrUUka se poUškUd zaražila, protože takou
wšho x„ťoUceerčekúwala. Za jedUo choUdila,
aby Serohowa dcera w BrUě takomoU pcmi

. bhla, že bh slUžkhUajimati mohla; a mimo to se
ji Lerrka dle celšho zewUšjsskUan dost múlo
Uelibila. Proto fc zarazila; když wssak powúžila,
mcšU žUúUlšho pťedc sUaze jest sloUžiti, Uež U lidi
. ocela cižých: ťekla Lerrce, že an. Bhlo dou
jedUúUo, UWerUUka UastUpUjic slUžbU od hodinh,
son welitelkll Učxsiedowala.

M.

šňnděl strňžmž.

Lerrčan drUžka žůstala ecsstě UU FraU:
tisskowč se prochúzrt, a obč Nemlrowskš krajaUkh
wracelh se do mšsta toUž ccstou, kteroUž dťiwe
WerUUka bpla pťissla. Na DomiUikúUskšm plúckU
žabočilh w lcwo do úzkš postrmmš Ulicc, odtUd

po chwili se otočilh ěesstč do úžssi Uličky pťičUš,a pak rožličUými ok ikh se kroUtilh, až koUečUč
we smUtUem odlehlěm zúkonti se šastawilh pťed
chatrslým domkcm o samotš stojicim, kterýž mčl
w pťišemi toliko dwš erelkú omťižnwaUúokUa,
a we sstitU jedUo jcsstš meUssi, šasloUěUš frchw
coU skoU na žrlčUo oUmlowanU okenici šdťcwča
.Uý přohybliwých pťiček.

Cim dčxle Ulicemi a Uličkami se Ubimly,
tim wice hemžeUi se lidstwa a deUUiho lomozU
Ubýwalo; a w zúkoUti pťed osamčlým domkem
Bylo smUtUo a pUsto, jako Učkde Ua drahúch.
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WerUUka, Učjakou ǧlou pťcdtuchou foUžeUa, Ulčla
srdce jako w klcsstlch a sotwy odřdýchala.a HUed
Ua cestč lecco zpošorowala, čchož sobč sice who
swčtliti Uemnčla, což ale bežc zlšho dojsnu Ua
jčji Uchsl zůstati Uemohlo. W postraUUš Ulici
od Dominikčmskšho plúcku Uějaký wýrůstck, dle
žchčjsskU Uestaže ssewcowský UčeUUik,pťed Le:
UquoU possklebnš se pokloUil, Učco řekl, což jako
„Swernotbšmmter“ žUělo, a sebraw že čmč kUš
sUchébo blúta, po Lcnorce jim hodil. B Uškolik
kroků dúle Uč:jakú UU pohled wclmi poťúdnčx
žčna, maeic Lerrku potkati, pťcš celou ssiťkU
Ulice Ua Uchou straml se UhUUla, a pťitom od:
plinUla. KoUcčUě pak Ua otúčce do přičnš
Uličkp sedčla hokyUš ža fwým krčxmkcm, ktcrú,
Užřewssi Lcnorkll š WerUUkoU, ch nčjakou fon
žUúmoU k protčessimu dolnu wolala: „Widijú,
:Uidijú! jUž ta o echUla zasec Uějakú úbohčw dUst
ďúblowi Ua ofčru wedc!“

Lenorka owsscm dělala, jakoby se ji Uct,kalo,
Ucozwala se an flowcm, a po ka.“dč ch lawU
skloUila, a rhchleji dcilc UhúUčla. erUUce wssak
bylo Ucweselo: púlčlo ji w twúťich, pojimala ji
dotnd Uepocitěnú úškost, a když se š Uastúwajici
welitelkoU pťcd qfamčlým domkcm zastawily: my:
slila Ubohčx, že žcmč pod Ui a obloha Uad Ui
Zrowtm fe boči.

Za takowé tisUš připadlo WcruUce, aby
slowo Lerrce daUš odwolala a ze služby, Ua
ktcroUž ani žúmdaročeU Ucpťijala, jcsstč pťed Uaa
stoupcnim Ua mistč fe podčkowala. Ner Ua proe
wedeUi dotčemšho úmyslu Uešbýwalo čaFU. Dťiwe
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Uež se WerUUka Ua čxemUstanwila, otewťely fe
U domkU dwčťe, Lenorka ji prUdkým sskúbUUtim
wstrčila pťcš prah, a hncd opčt po sobě UU klič!
zamkla.

Na úzkč kleUUtč siUi, kamž Boži swětlo Ue:
welkým žamťižowaným otworem Uadc dweťmi
jen spoťe se prodiraloe, objewila se pčichožim jae
kúsi pťissernú reUsstich, jejihož pohledU WerUUkU
Uemúlo se po ěsila. Bhlať hUbeUú a wyšúblú,
twúťe měla fwadlé, žlUtosinawč, hlawU UapoloU
bežwlafoU, hlaš ňUhňawý a oči zardčně. Lenorka
ji oslowila „Dorko!“ oznamUjic spolU, že Uoon
slUžku pťiwúdi.

K takowšmU Uúwěssti mrsstila Dorka po
WcrUUce okem, a sscredUý jeji obličej diwokoU
sskodoliboU radosti, dokUd možnš, jesstš hůťe se
žohhzdil. Tak asi radee fe ďúbel, když Ubohú
eriUUú dUsse k osidlům od Učho UastrojeUým
erědomky fc bliži. WcrUUce šlowěstslý ússklebek
DorčiU UeUssel, a byla bh se Udšssenim hnedle do
kťikU dala. Zpamatowala fe wssak; špomllčla
Ua Boha a Jeho mocUoU ochrUUU, foUdjla, že
sUad o krk nejde, a tčssilU fe, UebUdeeli moci Ua
Uowšm Ulistč Uw knoUti, že š LcnorkoU oddúna
Ucni, a žc ze slUzb wystoUpi.

th son, ja tronala, bezdůwodUoUbúǧest
Ukryla, optala sp Lenorřy, kam swš wčci Uloziti
mú? a žúdala, aby jč prúce wykúšúna byla.
Na to dostala za odpowěď, že ji Dorka do koo

můrky Ukúže, a Ua prúci še pro dUessek UebUdcmitxi ničeho. Měla fc to iko Umýti, pťewleci,
Učesati a po cestě fobě odpočiUoUti.
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Tak Uačidiwssi wcssla Lcnorka do swčtUicc
w přižcmi, a Dorka wcdla WcrUUkU po ú ký
pťikrých schodcch Ua podkrowi. Na koUci scšodU
otcwťcla kličcm slUssUoU letUi jizbičku, koU7
WerUUkU wpustila; esama wssak beš messkúm
odcssla, a k UowčmU UžasUUti WerUUťiUU kličem
w šúmkU otočila.

Swštnička měla toliko jedUo okno, frcm:
coUzsieoU okoici žwenčxi žasloUčUč, a WerUUka

pošxmla tož okno„ jcž wc sstitU domkn z Uliceby a widčla. QstatUč byla jižbička, ač ňcwclkú,
dosti čistotUú a Uúřadim po ždčmi WcrUUčiUU
tč!měť skwostným opatťenú. Stčxla tam postel
slUssUčwystlaUú, pohowka a pťcd Ui stolck, potom
skťinč Ua ssatstwo, a jcsstč jedeU mcUssi stolck

při stčně, Ua Ušmťžfe Ualcžalo šrcadlo Ua Uožkúch,a opodúl Ua žid ičce ciUowš Umýwadlo. JeU
po Božich mUkúch aneb po Učjakšm swatšm
obrúžku WcrUUka marně sc ohližela.

Uložiwssi Ušcl še ssatstwcm do skťiUč ohlea
dúwala bcdliwčji komůrku, a kromč dwšiši w bokU,
jimiž byla wcssla, Ualcžla Ua šadč jcsstč jiUčx
x.čřčx dwčrra. Že byla ocewřena, wyssla jčmč
r erUUka a octUUla fc Ua pawlčxčcc šprkeU bitč
a ssindclowoxl ftřechoupokrytč, kamž swětlož ora
toliko dwčma Ua mistč ssiUdelů žastrčettýma skleo
UčUýma tabulkama wnikalo.

WcrUUka wčdoUc, že dwšťc U jižby jsoU
Zamčcny, a ž pawlúčxky rowUě an wychodisstě,
ba ani wolUš wyblidky do Božiho swčta UcUau
lcžajic, pťipadala fobč, jako by wčzela w pasti,
š Uiš wnmkaUti se Uelže. ZUowU ii Uadadaln
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úškost a hrůza, a již opčt chtčla o pomoc wolati.
Než Utissila se i nyni pomyssleUim Ua pťitoUmost
PúUa Boha wssemohoUciho, bez Jcchožj wůlc cmi
wlaš š hlawh chpadú„ Upokojexm Ua mysli
chtčla se dle rožkažU swč wclitelky šachowati.
Umyla sc w twúťi, pťičisla wlasy; aby wssak
drahý čaš šahcilkoll Ucmaťila, wt)UdUla ž UzlikU
wzúcrlý swůj otcowský odkaz, kUihU Kcmchskčho
o Uúsledowútti Krista Nčmsl. Pak sc Ufadila UU
pohowcc, a UúbožUým čthim sc bawila.

BtcwroUc kUibU přisslsl UmUš Ua padesútou
kapitolll, kteršžto Uadcpfňlto jest: „Kterak člowšk
opUsstěUrjw rUce Boži obštowati se mň.“ Tato
čúst k WerUUčiUč skličeUč Umsli prúwě wúborrtč
sc hodila; U proto četla š wclkoU bedliwosti a
patonU Uúbožnosti. Dossedssi k slowňm: „Lčǧ
kaři Ucbeský,chž ranš U Uzdraijcš, dowodiš
do pckla a žase wyswoboz:lješ“ uu Zastawila sc,
Uo průpowědi Uwedettčpočala rošjimati. Zbožnou

oprawdowosti zastřcla fc jcji twčxť, mšdechy woostoUpaly z hloUbi ňadcr, Už konečllč sk oUěUš čelo

se pozwcdlo U wyjasUilo; a myssleUka dUssi BohU
oddanU UtčssUjicťbyla tato: „Jscm:li w Ue:
bezpečcUstwi, swšwolUě jfcm w Uč Uezaběhla;

a xruka Púně, ktrrúš do pckla dowodi U zascwyswobozrlje, cmi keonUti an žuhyUoUti Ueš
dopUsti.“

Z UúbožUčho rozjimúUi wytržcUa jcst Dorkou,
ktcrúe otočiwssi kličcm do swčtUičky wstoUpcxla,
a obrd pťinússela. WcrUUkU, rcč tšhož dUc Uio
čcho jcsstč Uepožila, pťedc hlUdU Ucměla; proto
alc předc Dorcc za obslUhU welmi wlidUě poděo
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ťomala chtic takto wlastUč homor započiti a o
swšm pťisstim postachi Uččchowpžwčdčti Ptala
sc tUdh, jakš hofpodúčstwi se w domě prowo
ZUjee?jakš prúcc se obhčejslš ko!mjie? u a po
doblmch otúžek wicc čiUila Než Dorka dúwala
odpowčdi wyhýbawš UejasUc dwcdjsmyslUč
k toUtU se UeUstúle potmšssile Ussklcbala Když
pak Wcrnnka ža odchažcjici wolala, že da pani
prosit abt) ji w domč Ueb Ua weUkU UějakoU
prúci wykúšala sice žc by m tom žabedUčUi oUe
tUocUit mnsila: obratila se Dorksl a sseredUú
jcji twúť powčdomoll dinkoU sskodolibchradosii
opčt se Zpotworila

„Jell strpčUi“ žaňUhUala š pťižwllkem ďúu
bclským; „slž pťijdc pčm mssak an se prúce
Uajde uo ale ch tak hrawa a čratochwilnú“

Dorčan potměssilosta šlowěstnčjcji setwúo
xseUi WcrUUce chUt k jidln Uadobro pokašily

Qbčd ž masitých krmi žciležcjici postawila stranU
Ucdotkmltý, a podeprouc hlmmx o rUce Uad
stolkcm zUolUUsc šamyslila a žafmUssila Stchc
fc Uškdy, žc UenllUwUě Učjakým lUUitťUim bo
lenim UhUěteUš po dloUhěm Uapinawěm plúči
pojedUoU mimo ucxdeiUi UsUe. Tcxk WerUUce fe
prihodilo Po útrcxpaichnchsli š hlawon o rUce
Uade stolkem oprerU UfUUla; cxlc fpčmck jeji
byl UcklidUý, a pťisserUými prelndy rUsseUy
SUilo fe ji že sseredUý jedowatý pamon od
storopU Ua Ui se spoUssti že hUUfUci kryfa Ua
lůno fc ji dcre, že jxkňredý chd k Ui se pčaži;

.ba koUečUč i sbčsilěho psa widěla kterak po Ui
sc žcne K posledemU pťelUdU wUkťikla a fe

1ee



212

probUdila; tU wssak kc fkutcčnšmU UžafnUti swšmU
widěla žc se wc swčtničcc samotna nenaleža

Lcnorka a nčjaký pan stoli pťimo U siolU
jako by děwče žlým snem sUžowane sobč proo
hližell. WcrUnka prissedssi k sobš špomnčla Ua
pana DorkoU opowčzeneho š jchož prichodem
pracc pro ni naležti fc mčla. SoUdila tUdy,
cč to domaci pčxn a Lcnorčin manžcl be fc
?lUssně žachowala, hUed z pohowky powstala a
sc Uklonila Jak ale bliže Ua pana pohledčla
počalo ji šnowU býti kolem srdcc úžko a hrUžno
Spatťilak člowčka dlolchšho a wychrtleho, twaťi
wpadlých a ohawUč swrasstilr)ch wlasů šržawých
cl oči ssilhawých ktcrčž wčxssniwým jakýmsi ne
čistým žúrem hUUfUč plUUoUcč jňko dmč pija
wicc Ua WerUnce tkwšly K takowčmU pohlch
ardela fc WcrUnkU stUdem a hrUžoU ncx po

šowkU sklesla

ZržoUU ač úškost Ubohhč widčl nic tohonedbal; a pokročiw liže wžtcchhowal rUky, jako by
WerUnkU ža bradU wšiti chtěl Dšwčeti Uaskočila
hUsi kUžc po celčm tčle wykrikla UlckUUtim
a obč rUcc jako Ua oerUU proti dotircchi na
stawila Ncž sserednr) blikeš Uni ž toho fobš
nic nedčlal pťiscdl bež okolkn k WerUUce Ua
pohowkU a taks se twúřil jcxkoby ji chtčl obcj

moUti TU wšsskočila WcrUUka. rownýma nohama a w cc e swe pUUeUskš dUsioonsti pťcd
opowúž!iwccm se wštýčilc:

„Clowčcc!“ žcchorlilafprcchdliwým hnšwem
„Jake pťičinh jscm wcim ž;aawdalže fe ke mnč tak
chowati smiteeč Wy jste držý, Uestydcxtý,hancbný!“
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ZržoUU wyslechUUw WcruUkU, dal se do
fmichU a lo česstiUč, š kterčž kafdou slabikoU
wyčolchal Uěmec, takto ablabolil: „ obsse„dobssc;
tak ty slUssi a Ume li i ou wssak th bUdeš berzo
jiUej pisUhček iwat!“

To wyko taw powstal, U šUowU kWerUUcc
se bližil.

WerUUka, UeslýchanU držosti žršoUUoon
tšmčř w žonalstwi UwedeUa, pošadla do jedUč
rUky Uůž, do drUhš wydličkU, ješ Dorka š občo

řcdhcm?hla pťinesla, a tak ošbrojelm k odporU scta U.

yf „Jen o krok dúle“ nu zahťimala Ua wssecko
odhodlúna, „jeU o krok dúle: a jako Ume Bůh
widi a slyssi, jú tč, haUchikUe, probodUU!“

To bhlo šržomxowi pťiliš. Zarašil fe, šaoswitil šlobiwě očima, Ho UěmeckU zoklel a š ea

UšrkolU, UeméUě rožhnčwanU, še swčtUičky odeti UU .

Po Uúhlšm Ucobyčerčm UapUUti člowěk
ochabne, cx tak se i WerUUce přihodilo. Hlawa
ji ssla kolcm, citila mdlobU, po celčm tčle se
chwčla, U měla co dčlat, aby mista dopadla.
Nemyslila, Ueuwažowala Uičcho, toliko citila, že

jscstl U,esst“astsm a že se we welikšm nebcšpečeUstwiUaca

žQťdtUřdši pojala litost, že fe do hoťkčhoUsedawšho p úče dala; ale an woplačat se Ubohú
Uemohla.

Rošlitlrǧ se dwčťe a LcUorka š DorkoU,
jrǧko dwč wžteklice, wrazilh do fwěttličky. Dorka
ZUstala bliž dwšťi jako Ua strúži, a Lerrka
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š diwokými pofUňky řitila sc Ua plúčici. Zlostč

Witomčlú a rUkama brožebně potťúsajic welelaerUUce, aby Ua mistšo Umlťla. Pak wychrtila
Ua UžasioU cclý Ucčistý proUd sskaredých Uadúwek
za to, žc prý se k čmowi tak štťesstčllč a po
fclskU šachowala. Uadúwkúm připojila celoU
ťadU pohrůžek, a k žúwčrce beš oťolků WcrUUce
powčdčla, žc k púnowi chtic 4Uechtic jiUú býtř
mUsi, sicc žc kusi!

Posledni slowa působila Ua WerUUkU jako
bleskem. Qkamženim Uabyla mysli, a Ucohro:
žerst se ji anrútila.

„Rúda bych wčděla,“ postawila se Lerrce,
žúdUš búžnč chcwic“ uu kdo by Ume szsil,
aby Ueramý UestoUdUik Be UUloUdlc libosti smčl:
Uaklúdati ?“

„To tUssixUjú dowedU!“ osopila se Lrnorka,
odporem Uemúlo podrúžděna.

„Což jsem se wúm šaprodala?“ ožwala se
WerUUka š rošhorlmim rowně rostoUcim, a ždpol
bowky wyfkočila. „Ze siUžby !Uystollpiti jest w kašdou
chwili wolno a, abhste wědčla, jčx se múm še
slUžby dčkUjU!“

Po těch slomich obrútila fe ke skťiUi, aby
Uzel še ssatstwem w ala a pryč odessla. Nle
Dorka dala se do cŽechtúUi, a Lenorka ji piťi3
šwUkUjicprohodtla š Uetajeným possklebťem: „Po:
malu, pomUlU; odtud se tak bonemnedostcmeš!“

„WU Ulne mUsite propnstit!“ šwolala Wo:n
rUUka prUdcc eroli UUesseUa. „BUdcte:li mUě
chtit moci ždržowati, jú se Uedúm, bUdU se
bránit, bUdU kčičet o pomoc, a pak Uhlidúte!“
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Dopka poUžiwssi WerUUčan rozčilcUi, přin
kradla sc k Ui odzad. Stťclhbitým chmatem

popadla ji ša rUcc, sskUbla jisňa Uažad, a UaustrojeUým o cm z ťemcUc žadrhla a smúšala.
Také Lerrka Ucbhla liUú, pčiskočila ž pťch,

a řxchystanolx zútkcm zmčxmellš diwce ústa žaucpa a. x,
„Tcď sc braň a kťič, můžešcli!“ posmiwalh

se pťcmožeUš obš bc božUice.
WerUUka widšša, žc jcst žtraccna. Kola

sc ji dělala pťed očima, tratila wědomi, žblcdla
jako stšna a sklesla k žemi. .

Tolik owssem ohUincc Ucšamýsslelh, chticc
WerUUkU toliko Ustrassiti, Uikoli wssak zawražditi.
Qbúwajice se, abh sc sUad chtalo, co bh Ucrady,
rožpoUtUlh rUcc, wyUdalh ZútkU a WerUUkU ccloU
stUhloU Ua pohowkU položily, kťisire ji wodoU a
Ušjakoll moňarUkoU, aš oči otcwťcla.

Teď otočila Lexlorka jiUoU. Ehlúcholila Weo
rUUkU pčkUýUli siowh, jistčla, žc sc ji žlšho nee

staUe, pťimloUwajčc toliko, aby jeU bhla rošu
UmUšjsslapowolUčjssi, aslčbowala, žc bUdc ssčastUoU
U do smrti ZaopatťcUoU.

Werlmka posloUchala tisse, UežpoUšcla scUUi siowem a docela klidUč sc twačila. errka
whklúdala to sobš ža žUamcUi powoonsti a cbtic
se Utýrcmš ňčxko žawdččiti, otčxzala sc ji, čcho
sobč pťcjce? WerUUča prosila, Ubh sc ji přúlo
oddechU, a aby smUotUa byla žůstacha.
“ Stalo sc jak chtšla, a obč UičemUicemajice

jl ša uš;ťcmožchoU, Ua mistš odesslh.š crUUka, widouc sc samotUU, padla Ua koo
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l,eUa, sepjatč rUce wysoko wšhůrU požwedUoUc.
Usta chwěla sc wroUcUými, úpčUliwými slowp,
twúť Ucdúon jako fUih bilú, podinč ožiwla, U
oko zalesklo se UadsseUým switcm fkúlopcwnš wirh
U UežwrútUš w Boha důwčry. Wžýwala Bohu
o pomoc, wzýwula o wUUkUUti,ktcmk bh žlým
osidlům Ujiti molqlnc.u ZU chwili se šmčdla U po
oprawdowšm odhodlmtšm wšezťčUi bhlo šUúti,
žc se Ua Uč!čcm Ucobyčreslšm UsUesla, což takš
bež odkladU w skUtck Uwadčti počala.

Napťcd zastrčila dwšťc ssoUpUdlem UlUUitiš,j
cxbh od Uikoho pťckwapemx býtč Ucmohla; pak
jala se opatrUč otewirati oka tokoici, hťcbikem
poUškUd oroolUčUým krúmci pčibitoU, ťchož tcxkč
po dclssim Uamahčmi sskastUš dowcdla; U koUcčUš
wyhlšdla obczřctllš okUem otcwťeUým, jako bh
wýsskU odhora k žcmi mšťila. Byloť paton, že
skokcm š okna spasiti se hodlú.

Jcsstš jchoU poklckla U polosseptmo,modlila
sš, jak Uúslchjc:

„HospodiUc Božc! Ucchci sc Tobč ronhati U
zúšrUčUč pomoci očckúwati, Ueboč wim, žc čerw
w prachU šemfkšnl Ton welekmost pokollsseti
Ucmú. Wšřim wssak a pťeswčdčma jfem, žc libo:li
Tobč, mlděla swxšho UU ochrUUU UchodUš slUžeb:
Uicj scslati můžeš. Učiň Nebcský Qtčc! dle Ulšj3
swštějssi wůlc swš; UlUč: pak lUcšdU lč:pc bUdc,
tťeba sc trútoU čxUsUčbožiwotsl, do Twl)ch rUkoU
pťijiti, Ucš m osidlcch pckla spaseUi dUsse žmařjti!“

Již pořďstňicx, již sč k osUdUémU čiUU ho:
towila, UU pojchoU wětťik přiUčxssigdojizbh lo:
moz jako bližicich se mUžských krokU. WcrUUka
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zňowU Ua weUči wyhlšdla uo a hle! Ua prostoťe
odleblšho zčckoUti, kamž lidskú Uoha žčidka kdy
zablolldila, obecwil fc wojiU, a pťimo dkFdomkU
o famotč stojicxmu krúčel. Twčxť jcho byla přimčx,
z každšbo tabU profwitala poctiwost a Uošohrožše3
Uost, a ke wssch jesstč pťipadalo WcrUUcc, jako
by jej zUúti mčla.

„Bůh mUč kUpomoci sesilú aUdčla strčxžUčho!“
Tak žajúsala jistšbo wyfwobožmi ze wssech Uee
bezpečxcUstwidoufajici diwka š pocitem eryslollmč
radosti a UekoUečUýchdikň; a wštčchssi profchč
swých rUkoU U roti pťicho imu, lachl poUškUd
pťitlUmcUým, a y požoont fwr) wšžUitelek Ue:
žbUdila, takto wolala ťkoUc: „Krajcmc! pro mi:
lofrdeUstwč Boži wyweďte mUc z mista, ledcž zae
hyUUti mš dussi hroži!“

Wojin se žastawil, a Uzťcw fličUč weUkow:
skš dšwče, stcxwu wěci poUškUd sc domyslil. ZUalť
swšt ,a wčdšl, jcxkš Uústrahy Ua UekusseUú wcšU3
kowfkčx děwčata wc welkých mčstcch se dčlaji.
Byl tUdy uUa obraUU Ubohš Ua Ulistš hotow, a
hlafem rowUč přitlumeUým fc otúžal: „Jak jste
se dostcxla Ua takowš obawUš misto e?“

„Jú pťissla hledat slUžbU,“ žUčloža odpowšď
š okUa, „a hchebUú krajcmka do toho doupčte
mUe zmďlckla.“

„deUd pochúzitee?“ ptal se wojiU žUoma,
a takš jeUlU podolm WcrUUčan jaksi powšdoma
pťichúzcla. ,

„erm ž Nemirowa dcera po obecslcm pao
stUchowi, q UkladUicč onjc jest takš tam odtud,
dcera po Schohowi, Učkdcjssimstarostoqďi.“
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„Již wim wssecko již rožUmim wssemU!“
Tak žahorlil wojin nefmirUe rozezlený,a

jako bh útokcm hUal celoU siloU do dwšťi U domkU
wražil Jindy byly bh dwcrc jcho pšstim wždou
rowaly, ale dUeš Udúlo se jinúčc Lerrka wya
prowazejic žršoUUa a jfoUc hněwcm UU WerUUkU

celú zmatha UcotočilaporúdUě kličcm Tcck se
stalo že zúmek jeU UU pUl žúpcldU spUstil U proto
fe dwcťe hUed Ua rúUU dokoťcU otemrelh

Na takowý powhť wylitla Lerrka i š šš)orl
ťoU Ua siň a do mojina obě sscrchč sc fypcllo
Spilaly mU ochlUstU a Ucmraw wytýkaly Uú:
silnš do donnl sc wloUchi U wyhrožowaly, že
jej pro takomš rUsseUi domúciho prúwa UU pae
tťičUšm Uňstč Udaji a k pčtadwacitcc jch do
pomoboU

Nle wojiU se Uebúl Na wsscchUhprcždiwky
a hrožby odpowidal pohrdúnim a když občma
UesslcchetUiciUlUit donla ofopil sc Ua LenorkU
žcl chhlUbssiho opowržcUi jak Uúslchj e

„Warh haUebUčce dablowa dohažomačko
wary clt se o tě Ucposspinim! Když sc Boba

Ucbojiš U lidichtUdiš tož cllcspoUpťcdc UmoU
sc ustUdUi Jscm Jiťik UěkdejssicelediU twcho
otcc UUUi dcsútnik w cisaťskcm wojsstě U pri
chúzim Ubych UbohoU korist ž twých dračich

pažoUrU wšprostčl NU policcjnim rcditelstwise opčt Uh dcimel“

LcUorka žUstala jačo by ji stuchoU wodoU
polil Po UclwssiJiťika pojchou fkrotla a fpolU
š pěknoU ?woji drUžkoU do jišby fc Uklidila
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u Za minUtU krúčcla WerUUka pťeš prah o
samo,tě stojiciho domku, a wojiU wyfwoboditcl
za m. x

71.

Na š.eiymaťowstičnl plňml.

Jičik bhl poťúd jesstě, jakým drUhdh býwal,
U wojeUsstiUoU jeho powaba pranc fe UezmčUila.
PřisUý súm k fobš cmi pťi těch, š kterýmiž zesUU
sc stýkati a obcowati bhlo, Učc šúwadUčšo a
possetilčho trpštč Ucchtčl. HrUbým žertům, Uee
kalým a mnohdy pohorssliwým řečim swých woo
jeUskýchdruhů opiral se bešohlednš. thud owssem
stchla sc chedUoU půtka dosti Uchú; poUěwadž
ale Jiťčk ž meši mionstč UčkdyUcwykročil, a jak
rošUmUými důwodh tak Zdrawým ostrým wtipem
kclždémuu odtrUmfowati dowcdl: Zůstal pokaždč
witěšem. Z počútkU jewila sc k UěmU ša to
alespoň od Učkterých čhfelost; když alc spoťúdaUým
bešúholmým žiwotcm oswědčil, še U Učho slowo
še skUtkem chodi rUkoU w rUce: Ustonpila khselost
úctě, Za kteroUž bržy Psseobecslú důwšra rowUých
a žwlússmi přižesl wýšssčch sc dostawila.

Nč Jiťika wojeUsstan těssila, proto swš
dťewUčjssi powolúsli w UrwúžUosti Ucmčl, a pro

wojčcka Ua Uččdejssibo orúčc a čeledina Uešae
ponmčl. Nejwčtssl wděk stal fe jemU, kdUžUěkam
do wenkowskcobce Ua Ubhtowúlli přissel. W peri
de býwal UemlUwUýma pozorowal, ždali wssecko
w domě swým prawýnl kolejem chodi. Shlee
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daluli, že by to Ueb ono jinúčč býti mělo, er
tajil fc tim a hospodúři pťimo w čxči powčdšl,
co scme w ďomč Uclibi.

. PoUčwadž pak wcnkowcmč šc fwými woo
chskými Ubytowcmci rúdi w mirU žiwi jsoU:
stalo fe tčmšť pokažďš, že wsscckozčchdeš oď
Jiřika whtantč, c:lespoň dokUd w domč šůstal,
jeft žastawer a Učkdyanrdy odstrcmšno. Za
takowým pťcwratem tUkčJiťlk sc pťčwrútil. Byl
howorný a lafkawý, a w každšm ohlčdU tak
fobč počilml, jako bp krodiUš lxúlcžcl. Wssimal
si. hospodúřstwi w domč! i Uaopoli, kdc lip wčdšl,
UpřimUč porcxdil, kúzala:li potťeba, takš rUkp pťic
ložil, a UčjedUoU swlškUUw wojčslfký kabút, sta:
tcčUč pťi prúci pomčchal. Pod wečcr bawil fe
š ďitkšxmi.

Zc z kUčh i zc žkUsscUosti lUUoho rošdčl,
wclmi pčkUč a ďojcmnš zUal wyprawowati, a
maličti bhli bh prox Učho šrowlm krky dali.
Wojúčka mšli chrcxdš, wojúčka posloUchUli cho
ochotUšj, š Uim i modlit sč chtčli, cx slibil:li
rúUo, žc Ua wcčcr Učco whprawowati bUde:
posloUchcxltǧ ditkh po celý deU až milo. Tať
stal se Jiťik w každč domúcUosti milým hostem,
a když odchcizcl, oplakčxwali jcj Ulali i wčlci.

Po wlašskč wčxlcc od rokU 1859 Ubytowún
byl w BrUč a sicč w kasúrllč, Z Uškdcjssiho fquo
tisskčmskčhoklússtcm UprmUčUš, UUthaťo,wskčšt
plúckU. Tady owsscm jak z krUhU roďǧllltcho žlǧ
wořň, tak z účcxstčřřstřďiUřiťčšo fobš,bojpodúťst!pl

polUiho žil wploUčcn, awssak Uikolicšllplllch Srdltakami po celšm Rhllmťowskšm plú U, hlawllc od
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řemcslniků obywaUšm, w krútkosti se spťútelil;
a poUčwadž ditkhx jsoU kličem k srdci rodččů,
stalo se, že wlidUšho dcsútnika ode wssech tčmčť
rodiU po celšm plúcku požwčmi k Uúwsstčwš dou
chúzcla. Jiťik takowš laskawosti rúd Užil, bhl

wsscxdh milým a witcmým, a šwlússtč w doměscdlúťskšho mistra chcrky co ůwěmý rodiUUý
pťitcl jost powažowčm.

Takš radosii, jakých drUhdy š polUiho bou
spodúťstwi miwal, dowcdl sobč Jiťik alespoň
ž čústi žjchati. Z jclra bržy po ščxfewUwyssel
ža mšsto a ob čxšel rolc, až wyhledal popluži,
jcžto fwoǧi polo oU hoUům Učktcrčho zbr)walých
hofpodúťU sc podobalo. Takowčmn pať poplUži
žwlússtUi bedliwost wčUowal; žačastč k UčmU do:
chúžcl, žrůstU a ždarU obilič:ka Ua Ušm se tčssil,
žertowUč „swým dworccm“ jc Uažýwal, U pťitclc
mistra chcrkU chchoU w Ucdšli odpoledslc
Ucl wenťowský wýlct do swčho dworce požwal.
N chcrkcl, žc fc po cclý týden w dilUěUtrmúcel,

š:o čistšm mšdUchU toUžil a wc spolcčnosti Jiťioowč sobě libowal: takowýmto požwčmim Uikdh
Ucpobrdmll.

.Za časU swč wochskč slUžbU. o tom žwlússtě
přcswčdčil sc Jiťik, žc, jakmile Uax,nčkterč!mmistě

zdomúcslěl, mimo Uadúni k wyšssimU rošazueiUclm odcjiti mnsil. ToU PťičiUoU takč w rně
lolchšho pobth sobč Uckladl; a wěrU Uemýlil

sc. Prúpor, k UčUlUž.Uúlcžcl, pťclopen jcst do
Qlomúcc, a zitra již Uastúwal pocšod. Jiťik
takowýmto zmčnúm Uwhklý a swým powiUUostcm
wčren, podrobil sc roškazU ochotUč, a še swýmř
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malými i welkými šnúmými Ua Rhmaťomskčm
plúckU š ťlidUoU mysli se rozžchUal. Spoťúdam
wssc k odchodU, jesstč jedUoU fwůj dworcc chtčl
šhlčdUoUtč. UčiUil tak, a pošdč již tčmšť pťcd
šúpadcm slUUce do mčstc: se wrúccl. Núko šau
mysslcU pomútUUl si ccstU; cx když žbloUšcUi fwojc
žpožorowal, Ualezal se w odlchlč a jako mrtmč
čústi mčsta Uaproti doUckU o sclmotč stojicim,
odedž okUcm še sstitU WcrUUkU rUkoU k UčmU
fpanla a o pomoc roolala.

Wyfmobodim krajcmku zepelessi lotrowskš,
tčmiž bcž múlcl okliky, po jakých pťed posednem
š LcUorroU byla pťissla, Uašpět ji wcdl a cestoU
wyklúdal, jak Uepatxrrcou Ua oko UúbodoU se stalo,
že w prawý čaš pťissel, Uby jt šachowal. PlU
žbožUosti a pewxeého pťeswčdčesči o Božskš pxron
zťeteonsti Usldčlowčkcmbdici, mclcbil erykumUš
cest PciUč Zx lúsku Boži, kterňž okolnosti Uepau
trUUch k wýšssim účelům pťcmďudťc Užiwú. Wcu
rUUka přizwukowala jemU š celš dnsse, a Za smš

šachrúUčUi opčt a opčt wťelými slowy i slžamičkowala. Jiťik pixipomcnUl, že jčdiUč Bobu děo
kowati Uúleži, a že skromUofti, aby son siUžbU
wymisseti Ueslyssel, ťcčxjanmxotočil. Dotcxžowal
fe Ua swš Učkdcjssi šUlimš w Nemirowč, aš takš
Ua rodiml EcrmúkowU sc optal. Na pofledUi
otcizku WeerUka ž hrdla sewťeUého sotmy odpou
wčď whprawila a jako růžc se šačerwenala, čeo
hož wssak Jiťik sobě UepowssimUUl.

Zatim sc octUuli Ua stťedU mčsta, a Jiťik
fe ujcsstč WerUUky otúšal, kam sc Uin obrútit
hodlú, a co počiti miUi? Werunka powčdčla, že
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ma Nofalii Schalowé UUZeleUšm trhU pozdrau

weni wyriditi a od Ui Ueěšakš službh fe doptatiNa to ožnúmil Jiťik Uej e li o Uic jiUeho leč
o slUžbU, že bh sam o mistč wčdč! U mistra
Wewerkh jsoU prý od pťedwčim beš flUžky,
a radi ji prijmou šle fc miti UebUdcjeU prý
bUdežapotťcbi trpčliwosti poUčwadždomúci ani
Ucustúle jest chorobnú a poUěkUd diwmx ji to fe
wyhowčti Umsi thž pač WerUUka ťeka že
sc pri Uebožtikxl otci š UcmocUými žachúžeti Uau
Uťila a š pomoci Boži trpčliwon býti dowede:
doprowodil ji Jiťič Ua anarowský plúcek do
obydli Wewcrkowsl kdež tslkš od hodisch slUžbU
Uastollpila

Prútelstwi Jiťikowo š mistrem Wewerkou
žUčklo U wžrostlo Ua úkladč pťiroženšm Dba
Utužowč ač Ua drahúrš poUčkUd rošdilrlých Uau
byli žkUssersti témčť Ua wlaš stčjUých, a smýu
sslellim jcden drlchšmU jako hwěšda hwěždě

fep odobnli Wemerka pochaozcl ž RoUsiUowa a
bhlp syUcUt chUdobUých rodičU ktcri Ua cižč la:

wici fedčli Na otce fe pcmmtowal chom jako
we sUU a matkU pochowal pmwš kdož še sskoly

wychúžel Ncmaje po rodičich kromš kťestc:nfkcho
wychowani Uiťeho poslúU jest od pťibnžUých
rowUě UcmcxjetUých, do BrUa Ua UčeUi

Učil se rok ža rok U tak mn teU UčeUický

rcij trwal plUých ssest let Že wcdlč ťcmesla
pcmi mistrowě tslke chuwu a děwečkU U towau
ByssičřslSsiičru U čiť)ičč Um ťjrťňťl Uiilfřl ieůžx
Umi fe FUmo feboU Welkym pro Učbo sstěsiim
že mčxlschoonU hlUwU a do ťcmefla chUti Jak
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jcj mistr asi po rocc domčxcibo kUchyňkowčmi
kU prúci w dilUč pťidržowati počal, Ukúzalo sc,
co w chlapci wčz,i; a za rok tak dalcko pokročil,
že es:slm towaryšskč: prúcc směle swěťexm býři
mošlU. Teď arci pcmi mistrowa waťečkowčho
prúwa k UčmU požbyla, poUčwadž sc jcho prúcc
w dilUč lšpc whplúccla. Takč Uaproti towau
ryssům mistr schopUčho UčUě chrčmil, slUssUč jcj
ssatil cl přižeň fon wssclijak k UčmU ofwčde
čowal. To wssecko bhlo cherkowi ostUcm
k UeUaneUč pilnosti a whtrwalosti, že chedUoU
mistrowo podichi bUdil, a towarysse k UcUúu
wisti UU fc popUdřlz. Tim žpůsobcm wyUčil se
ťcmcslu důkladUč, a kth leoUcčUčpo dlolchých

ssesti letech towarysscm jct UčiUšU:takoon šběh:losti winkal a še wssim sobě radh wčdčl, ja o bh
ccloU MorawU i Ccchh bhl žchodil a w cho
slawUčjssich dilUcich Ua škUsseUé býwal.

Za towachsse wfsickni mistťi WewerkU miti
chtčli, a žc zcx dwa pracowal, pod rUkoU takč

mšdš) jch přidúwali. TUdy se stalo, žc Wc:wcr a již po roce peridwklad do spoťitelsch
UčiUil, a poUěwadž cmi ballťe žbytcčslě UeUtratil,
každšho čtwrtlcti Uapotom Uowým Učjakým Ufpoo
ťcUim roszožowal. Qstattli towm:yssi, w jichž

schůšich a žúbawčxch Uikdh fc chúčastUil, Ua Wcu
wer U Ucdrěeli.Spilai mU držmyssků a sskrobilů, ťikali p
Učm, žc eri, jak piwo chUtUú,že bh si pro groš
kolcUo wrtati dal; a poUěwadž šc žcUskými šUúu
mosti Ucmšl a w Ueděli i we fwútek k otcům
kapUciUům pilUč do kostcla chodil: pofmiwali se
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mU, že bUde Uaposledh U kapUciUů fraterem.
Z toho si wssak Wewerka Uedělal, a pro Uějaký
possklcbek possetilců od swých žúfad UeUpUstil.
QU se řidil starým moUdrým pťislowim: „Dřiwe
žiwnost a potom žeUU;“ pročcž, aby fwým čascm
famostčxtnoUžiwnost šawšsti mohl, spoťil a střúdal,
a žúdných pťedčasnych žnúmosti erhbledúwal,
jfa pťeswšdčen, jak se trúwničck šcxšclenú, žč se
Zajičck Uajde, a jak bUde ž čxeť,xožiti, že se Uc:
wšfta nafkhtnc. Pťi takowých zúfadúch btjl fpou
kojen, o obyčejnú fproftú chasUickúwyraženi Uedbal,
a proto předr dloUhš chwilc UiledyUemčl. Wssedniho
dne jemU čaš pťi prúri Ubibal jako woda, a
Ua Uedčle a swčxtky, co Ho slUžbúch Božich
prúždUšho časU wybylo, jiUoU dalefo wžúcnčjfsi
cx sslechetnějssi zúbalml ssťastnš sobč! whhledal.

Kd ž mistr Wewcrka towaryssiti počal, již
tebdy pUsobil w Brně mUž, jenž pro son bcš:
úhoUoft, wlidnost, hlUbokoU Učenost a občtiwš
wlastheckš fmússleni Uetoliko Ua mistě swého
působeni, Uýbrž po wssi wlasti a ssiročo daleko
Za hranrcmč zwlússtni úrtč a slawnč powěsti fe
tšssil. Byl prosesorem Ua boboslowi, rodem jako
Wewerka pochčxžclZ RoUsiUowa, a mimo jiUš i
tU chwúlU měl, žč pčleUšho čteUi U welleš zúsobč
chowú, a takš súm materským jazykem Utšssené
leUihy spisUje. Takowým soUrodúkem Wewerka
Uenrúlo se bonosil; a pomžbnžen erbyčejnoll
wlidnosti wšúcnšho .krajanq Ustanwil, jemU fo
pťedstawiti, rož takč UčiUil. WstoUpiw Uesmělc
prosil o žapůjčeni Učjakšbo čteni; a když pan
profesor k takowš žúdosti welmi ochotným se

xš
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ukúzal: zminil fc cherka takš o swšm rodissti
a swč rodinnč jmšno powědčl.

„Tok jsmc kmjan!“ žwolal wšúrslý pčm
š patrllýln potěsscslim, a hUcd šc swým hostcm
o RoUsinowč sc zahowoťil. Pamatowal sc Ua
každý koUtck, zUal wsscchsly rodiny, a takč Wc:
werkowi rodičc dobťc chUl powědomi byli. Pťi:
pomcUUl o Uich, že byli poctiwi U Uúbožni, a
doložil, žc mU bUdc milo, když fynowi po Ptako:

wých lidcch jdakkoli bUdc moci prospšti. Ethi
cherkowi pUjčil, a Uapom“cmll,Ubyčital bcdliwč,
U až by byl U koUce, měl přijiti pro Uowš.

chcrka byl ssťastcU ad,dlc naUčcUi sobč
daslčho wčrnč sc achowal. Cital pilslě, jak po
chwili mčl, i wssc Uiho dne do kUižktǧUahlšdmll,
obsah čthšho fobč pmnatowal, a každých čřrUúctc
dni pro Uowš řikčmi dochúzcl. Pan profcsor
jcj pokaždš rúd lchlidal, a tťeba 4žc fwůj čaš
tšmčť Ua miUUty rozpočitaný mčl: pťcdcc čtwrt
hodislky wezdy kmjanowi wčUowal. ZkoUsscse
chcrkU, zdali š Užitkem čitú, pťcswčdčil c,
žc čiťú; tUdy stal fc k UčmU, pokUd možnš, jcsstš
lgskawčjssim a Ua poměry jcho sc dotašowal.
Zc chcrkU w jcho rošmnných šúscxdúchUtwr:
Zowal a mslohým dobrym chpomcmltim i Ue:
jedUoU wýboonU radoU jcmu Ua rUkU sscl:
Uctřcba pťipomislati. Takč š Dšdictwim Swaton
janským w Pražc jcj obeznúmil; a chčrka,
wyslcchmlw wssccky wýhody, Uclitowal wkladU
a údcm tčhož Dčdictwi se stak. Kdt)ž pak po
Učeakčmrocc Dčdictwi Cyrillomcthodějsčč w BrUě
ša ožcno jcst: takč k tomn cherka pťistoUpil,
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U tak za múlo peněz krasňšho a Uaboznčho čteUi
Ua celh žiwot obč opatťil JeU tomU sc diwil
kterak to mo Ue, ša čústkUžcchúcti zlatých údUm
takowých spisUkaždoročnč az do smrti podawatie? N

jchoU pcma profesora až roǧosmal když propowčděl že by chUi lichwaři a č k Dčdictwim pri
stUpowati mčli pončwadž Uikde Ua celšm swčtě
tak welikš uroky se erhplúceji jako w tšchto
Dčdictwich

Dochúšeldefútý rok co cherča towarhssil
Bhl prawě osmadwacet rokň star mšl we fpo
řitelnš kolem ofmi stowek a počal pomýsslcti
aby samostatnoU žinost žawedl k čemUž chU
pUU profesor rsldil Dosahmlw mistrowftwi
žjednaw fobč prislUssčUstwi k obci krúlowskšho

mšsta Brna, Uaijl bht Ua NymarowsiecmplúckU
a wlastni fon dilUUotewťcl Počirmjč š mčxlem
wystoUpil bežc wssi Ukažalosti; wžal toliko jednoho
towarysse a skromUoU jcho domúcňost sprawo
wslla prošatim obstarožna manšelka domowniko a
š polchš ochoty Tak alc UccUstalo dlolcho e
pmcowal dobrc a ǧa ceml o stojnoU pťibýwalo
Wewcrkowi dila každým dUcm a žakažkh U Učho
činčnc toU mšroU sc mUožily, že po don měsi
cich tri Uowč tpwarysse pribrati mUsil Wčil
Ucžbýwalo Wewerkomi leč staw fmUj promčniti

a po radne hofpodšlti se ohledUoUtcQ ercstU Ue ylo Wewcrka mohl U ktc
ršhokoli městskcho mistra zaklcpati a nchsil se
oociwčxř že roš odchč; aťe oU, jeoňaje řďčšďh
š rowahoU a š Bohem Ua modlitbš sc radě
tak wyfoko Uemyslil Wčdčl žc Umnželka U Ušho

15e
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Ua hodech nchde a že zwlússtě z počútkU opao
trnosti U wytrwalě pričiUliwosti z oboji strUUU
zapotřebi bUdc Proto obúwal se wšiti sobe dcerkU
domúci w dUstatkUwychowmmu idobrčmU bydlU
priwykloU a radčji ;e slUžebUých UškteroU sober
chtěl wybrati tťeba UUi windrt) Učmělcx jen kdt)ž
bUde Učxbožna zachowalú a prarowitčx

Timto fwým Umyslcm směrčl se manžclcc do
moinkowě swoji dofawqdnš hofpodys:i a tato
Za Uěkolik dni doneslcx zprčwa že o děmčeti jake
by Wewerka rúď, sitastUě fc domšděla Jest prU
w každčm obledU dokonalčx od pobledu slUfocl
Utoliko o dwě leta Ucž Wcmerka mladssi Po
chčxšiž TUřaU jmente se Marjanka sloUži ncx
jedslom mistč již ch sedmý roka Uze sweho Usse
rťeni celé dwě stowkt) we fporitelnč mčx Uložem)
Q odawky prý sicc prmoč Ucftoji ale ša takou
wčbo mUže jakým domownikowa WewerkU býti
prawila od srdce rúdcc chtela by fe prowdatl
Wemcrka š takowým Uúwčsstim byl tež spokojeU
thk již toliko Ua tom pozUstčxwalo aby nastčx
wajici onUbenci sc mďhli icjiti osobnč sc po
žncxti a ostatck mczi čtyrma očima sobě powšděti

Q žčxdoUcUoUfchUzi postarala fe domoin
kowa W pčkUých zčxbawc obccenstwa wšnotch
Uých sadcch kdežto fe „UU LUžaUkclch“ rikú mšli
se oba w prissti Ucdčli po odpoledUich slUžbúch
Božich Ua jiftšm Určrenšm mistš dostawiti Doa
stcleli se U jak twúri w twčxř Ua sc pohledčli:
úpťnou fpokojeňost jedčn š drUťxým na jewo duš
wali Podali si rUcc jqko ftaťi žnčxmi cl Wcra
werkcx jak Ua mUže slUssi prloni flowa fe chopil.
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„MUč se zdú“ promlUwil mčkcc Už po Ussi
ZUrdčU a oči mU zwlhly „Umč sc zdú žc
jsme sobč od Púna Boba soUchi

„MUč takc tak pťipadú “ zasseptala Mar
janka po cclcm tčlc se chwějic Tim mčli po
UúmlUwachaaža čtyry Uedčlebyli swoji

Wewrrka Udčlal tcon a mohl mlnwit o
sstšsti HUed za smčho pacholeckého wškU jesstč

w Ronsinowč slýchal řikati: „Dobrú bospodyUč
žlaty sloUp w domš; “ a pmwdimost starožitUčho
Uarodniho poťekadla Uin w plne miře súm Ua
fobš žkoUssel MUrjaUka bhlq hospodyUč wýborUú
Bpl ji plUý dUm prúcr ji ssla jak Ua wodč
w domacxwsti rozUměla msscnm U co do porcide
do čistoty a bofpodnňskš obežťctUosti Uemšla sobč
tcck hoUexUrownš cherka citil že mU majetkU
zromUa pod rnkama pťibýwú UzUúwnl žc š maU
želkoU požebnčmi Boži do domU messlo U lehajc
wstúwaje Boha za to welebil

chleš mýtečUých wlastUofti bospodyňských
winkUlU Marjmlksl takc ostatnimi cUostmi swčho
pohlawi Byla Uúbožmx powahy mčkře a frdcc
cčtelnebo; poUčrwadž Ule člowčk byč sebe doko
Ualejssi Uicmcne cmdclem a tUdU bež Učkteré
krchkosti UeUi Uemohlo cmi při Marjcmce jinúčc
býti Mšlat do sebe wadU Ucž wadU toliko jc
diUou ktcroUš ale anze jejimU tčlesUémU ústroji
Uež čch jiněmU pťičisti Uale elo JsoUc erstU
sstihlcho těla poUekUd siabešo a Uleti welmi
jqué trpeln, jakž pťi tnkowých lidech Uezťidksl
býwú Ua drúždiwost čim a bola tUdU poUěkUd
te prUdkosti Učxchylna Tim mssak domcici pokoj
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a mcmžclskč sstčsti rUsseUyUebyly. Q Wewcrkdwl:
mionst a Uscdlost každč prUdssi maUžclčiUo hUUtč
se lomilo, a Marjanka Ua obrúceni swojc pťcee
Uúšlclli UzUala a litowala.

Za rok od sňatku Uarodil se Uowomanžclům
hezký, zdraw, chlapcčck. Bhli sskastUi a děčUjice
BohU ža mi ost, že jim chmrteonU dUssčkopa:
trowúUi fmčťil, i radosti slšice, slibowali, žc sc
Upřimnč pťičiUi, aby syUčxčka za ťúdnšho kťc:
sčcma a hodslého občaUa BohU ke cti a sobš
k útěssc wychowali. S malým hostčm pťibhlo
w domč prúce, a Wewcrka chtčl, abh kU pomoci

mmlželččnč šedUúUa bhla slUžka; ale Uúwrh jčhoUeprosscl. arjanka Uamitala, žč dotUd tolik er

maji, abh beš potťebh o jech krk wicc do domupťibrati moh i; soUdila, žč sc museji ohčmčti a
Ua ditč i Ua swojč starč: kolcUa pamatowati,
dočUd Pčm Bůh silh a ždrawi dčlwú; a chtčla,
kdy bh sUad Učkdhpostačiti Uemohla, radčji do:
mownikowoll Ua půl dne k sobš pťijedUati, Uežli
š UčjakoU UchodUoU slUžkoU sč sUžowati. Stalo
fc ji po wůli, ač Wewerťowi Urilo Ucbhlo.

Uplymxl rok, a obloha krútkšho sstšsti Wc:
wcrkowým manžclům počala se kaliti. Marjcmka
již pťi kojeUi syUúčka jakšsi podiwnš swirúUi
w prfou cltila, a za kwapUš poUěkUdUmUahawš
prč:ce UejedUoU sč pťihodilo, žc jako bcš dčchU
zůstala. Takš začastš měUila baer, hUčd ščero
weUala, hned zase žbledla, až ji rtowš zmodraly;
a kee wssčmčč pxčidal fč jčssřš fUchý, fipmďý kččssčť.
Wewcrkowi, o maUželkU starostliwšmu, toho Uce
Usslo nic; a tixeba žc Marjanka swoji chorobU pčxed
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Uim wsseUložUětajila a popirala: Uedal fc Uchlú
cholit a powčděl w oči že by fobč fwčdomi obtižil
kdy bh lhosterč Ua to měl hlcdčti a pri Umohc
domúci prúci maUželkU bcš pomocUice Uechati

Tim szsobem prifsla do domU siUžka ba
prisslo jich po sobě kolik; alc wždor UlchčcUi
jakcbož fc tUdy cherkowš dostalo choroba jeji

UejeU že se ncžlepssila Uýbrž opačUčšesstč pohchora
fsila Prirošcnú drúždiwostanan terúž a cho
roby w koli eroUúsob wšrostla rze strUUyjc Ue arozličUš wadh U žlošwyky slU še strcmy drUhč:
stalh sc zdrojem UekoUečUšhošasstcchi ježto mir
w domč kašilo U zdrawi Wewcrkowc podrýwati
pomúhalo NemocUčxbšdowala mUohdy až š plú
čem že jcft UesstastUú a že Ua p,oradUoU holkU
tresit UemUžc JedUa prý jest UemotorUú jako
motowčdlo a UcUikpotřebč; drUhú jesi zase priliš
do fwěta a Uechtšla by jinšho leč po celh deU se
fmati a š tomarhssi lasskowati; jiUú jest UúramUě
ksobč U kde můžc spronewěři sc; U jesstě jinú mú

wojúka chcc aby k Ui fmčl dochčxžet a každýhch
čtrUúct dUi mUsi miti wychúšklx Tak Uarckala
ani Ua slUkn, a slUžktǧdawalh wetU za wetU
whtýkajice cwcrkowč že jest prchliwa a dinú
qž k Ueschchi Ktera wýpowčď Uedostala dala
ji faUm a poslchi po ktcrcž WerUUkUUastoU
pila byla za pUldrUhcho rokU prúwě scdmú

WcrUUka hned jak U wečer Jiťikem Uwe
deUa jest swoji skromUoU a rošUmUoU ťeči Ua
Uaftúwalcl wclitelkU prišniwý dojem sprobila
Ze přiršúzcla z weUkowa bhlo ji zwlússtUim
odporUčeUml poUěwadž fe Uajisto pťedpoklúdati
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dalo žeť bcz amaUta čcbo fe cherkowa pri
slUžkúch Uejwice balcl Wčii jeU jesstč jak bUdc
rúUo? a zdali Uowú slUžka prúci w domě pťi
Uchtúle sc zmahajici chorobč aniUš zastati do:
medee? WerUUka obstčxladobre a hned periho
dUe Uaskytla sc prilcžitost že se w kUchin wy
zUamrUati mohla Wewcrkowa šačastč již pole
UUjici Ucmobla pro šawrmš postclc WcrUUka
warilcl sUidani wcxrila občd pri čemž, ssotric
pokUUUtianiUUch Ua mlaď tak se otúčeti Umčla
jako bh Učkde w hostinci chmcUč roče bUla kU

chařila. Drcchšho dUe bwlo pradlo a WcrUUka
kac dobroU pradlcUoU fr búti oswšdčila Wc
mrrkowa byla rúda, žc sr alrspoň hUedš po
ččxtkUše slUžkoUhamoUit Uchsila a tessila sc
žc snad koUcčUčUa tU praon prissla.

Eim dšlc WcrUUčea w domě bhla tim
wčtssi dUwšry U pcmi Uabr)wala ČemU sc We
mcrkowa an dost;c wUuadiwitt Ucmohla bqu
WcrUUčiUUUúbožUost NastUpUjic slUžbU co prnmi
a jcdiUoU podnliUkU wyhradila sobč aby w Ue
dčli a mc fwčltck k slowll BožimU a Ua mssi
statoU mobla; cx mimo to jcsstc prosila aby
takš wsschiho dUc alespoň Učkdy fmšla Ua mssč
iwatoU do Loroty k thUm UtiUoritUm žačcžo
ccloU hodčml chtčla priwskati, abw prace w domč
Ucwazla K tomU kc wsscxml fwolila Wewcrkomcl
ď.radosti; a žc WčrUUňl w UúbožcUskýchpowiU
Uostcch tak swědomitoU widšla dUwšťowala ji
wc wsscm J Ua tch proti swšmU obyčcji š pe
Učži jč posilala U Umohdy ani Uwšťčt Uechtčla
že WcrUUka tať dobrc a lrwnč UakoUpila
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Nemúlo takc tomu tčssila fc chcrkowa
žc byla WcrUUka pohlrdU fUúžc smutUcho Ucž
wcsclcho že sc Ua towarysse an erhlcdla a
lafkawčho Usmčwu pro Uikoho w dome Ucmšla
leč pro ejiho jedinačka, tťilcteho FraUtisskq
chlapcčka šodnšho a wclmt úlifnšho Toho mi
lowala Wcrullka od srdcc a jako matka jcj
ossctřowala Za to arcit prilmllo k Ui ditč
celým srdcem tak že pro WerUUteU Uškdh cclcho
puldUc Ua markU an UežpomUčlo

Z dobreho srošumUčUi jakež Za Uowc flUžteU
w domč panowalo mšl mistr Wewerka radost
chwčtssi

QU býmal dUchdU rowna mučedUikcm; Ucbok
wssecka erole maUžeškh, služteami posskúdlmc
obyčchš na Učho fc fwcžla Teď mšl pokoj;
a poněwadž WerunkU prchi šússtitou domúciho
miru býti požnúwal: dšlo fe docela prirošeslš
šc: sc te Ui wclmř wlidUč a laskawc chowal.
Wermtka Ua Učžtohospodúř když sloužila wezdy
laskaw býwal ertdčla w jedUan mčstrowuUtc
Uúpadncho; alc tim quadnšjssi bylo wssc We
werkowš Die swš prčrožcnc popUdliwosti po
čala podešřiwati; stala sc žasmussilou a Uc
mlnwnou až konečUě jako by o Uic wicc sta
rati sc Uechtšla z postcle an chessla Mcm
želowi když k Ui ťaskawými slowy mluwil od
powidala uscčUč a trpcc; Ua WcrUUkU Uechtelq
hlcdět ba i Frantisska fwšho jcdiUúčka když ji
lichotil žkratka odbýwala a k WeruUce posilala

Newrlost hospodoUan spůsobila borc w cclem
domš Wemerka bnl šarmouceU WcrUUka Uco
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pťcstúwala slzeti, a FraUtissek, byw od matkh
,Uelaskawč odbyt, plakal hlasitě. Wewerka, jemUž
počinčmi mcmžclčiUo co .fwč:wolUč a žlomťǧflne
pťichúzelo, chtš UčiUiti prostťcdek, slowem dUtklix
wým ji domlUwil.

„Nchmšwes se, Uehnčwcj“ u odpowčdčla
pokúrmlú š pťlszkem zwlcisstUi kysečlostidwssak
jčx wčlm Už dloUho pťckúžcti UebUdUk im, že

jfem tady šďytcčmi u WerUnkUmoje misto lčpešastoUpi. , kč:ž bych raději hňila, když i to

dčcko k wůli slUžcc Ua matkU šapomiUú!“. Wewerka, eak bhl dobrú cl trpčliwý jako
berčmck, Ucmoh se zdržeti, aby se Ueroǧhorltl.
ZUaje dobře powahU maUžclčiUU, dowtlpil se
wsscho„a žlUč sc mU wšboUťčla.

„Zer! to ti odesk Bůh!“ žwolal prUdcc,
prstcm hrozc; a aby wýstUpU pťikťejssinm přco
dcssel, Ua rychlo se wšdčllil.

WcrUUča slyssela w kUchin každč slowo.
Takč an š trUUtim sscredUčhoanan podežťeUi
sc dowtipilcx a wčdčla, jakú tady pro Ui poe
wiUUost Uastúwčt. S Užlikem pod paždi a Ua
cestU pčxichystúna stúla za Učkolik okamžeUi pťed
lůžkem Uemocčlč, a š twúťi klidUoU i wúžUoU
pron!lUwila toto:

„Milčx ani! mohU UpťimUč ťici, žc jseUr
U wúš radčji Uež kdekoli jiUde sloUsila hlmrmč

proto, me: opatrowatč Ucmocmjch šaslUžUo ee!st
pťcd Bošem. Než po wýstUpU, jakchož jscm Uc tic
fwčdkcm byla, Uelze dšle U wúš zůstati. Chtčla
bhch sUaže Umťiti, Ucž komU kU pohorsseUi býti;
proto donúm, že dowolite, abych odessla.“
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NemocUú se Ua lůžkU pozwedla. Qči ji toe
UUlh w slzúch, chwěla sc po celčm tělc, chtčla
UllUwit a Ucmohla. Bylo patrno, že swčho pťee
Uúhlcsli litch.

„WerUUko !“ zaúpčla koUečUě,rUcc proschě
spanjic, „odpusk, odesi Umč! Jú ti Ubližila, jú
dobreho mUže Urašila! O jú UessťastUú! wždyč

anidUcwim, co dělúm, tou Uemoci jcsstě o rozUmpf:id U!“
j „deoUsstim od srdce,“ odwčtila WerUUka

a mčla co dčlat, aby sc plč:čc ždržela; „alc zůo,
stati UemobU, lcč bhch podezťmi wasse ž koťrUe
whwrútila, a k smýsslclti o sobě doccla jinč:mu
wúš pťiwrdla.“

„Ncmúm podezťclti,“ UjisskowalaWewcrkowa
plačic, a co Uejlcpssiho o tobč smýfslim; jeU zůa
ftaň a Už sc UchUčwcj!“

„Jdete za citcm milú ani!“ Uamitala Wee
rUUka wclmi wúžUč, „a ša krútko sseredUý čerw
Ulohl bh žUowUhlodati Ua srdci wassem. Jú wúš
mUsim přcswědčiti; a poUěwadž jiUúče UcmohU,
leč sdělcUim smUtUšho pčibšhU swšho žiwota:
tož mUsim žúdat, abýste Ume trpšliwč wyslcchla.
PožUúte UessťastUoU, kterú, kdybh sc chswčtčjssi
lUůli Boži z celč dussc Uckoťila, jiUčho Urž smrti

sobě bš Uepťúla.“„ h dlr jsi Ucssťastttú e?“ diwila se Wewere
kowa š u trUUtim. Tak mladú, tak zdrawú a
Umřit že bhš chtčlaeš Q mluw, wyprawuj Weu
rUUko! NcsskastUý rúd o UesstčstiposloUchú a tčfsi
sc, že UrUi smUoth.“

WcrUUka odložila Uzlik, sUUdala plachhtkU
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8 hlawy, pťiscdla k lůžku pcminu, a jala sc wy:
prawowati. Wyprúwčla o swčm bczradostnšm
matcrskou lúskou chlachšm Ullúdi, o swč wroUu
cnč opětowcmš awssak zmaťeUš lúscc k Janowi,
o slibu Umirajicimu otci Učinčnčm, a ktcrak sli3
bU tomU scbe zapirajic dostúla. Když Wcrlmtea
swojc wyprawowčmi skoUčila: plakalU obč hlasitč,
wyprawowatclča i poslúchačča.

„Ty krúsUčxdUssc! ty BohU mišú trpitrlko!“šwolala chcrkowa š Uadfchim. „ c jsi hodnú,
žc jsi Uadc wsscchUy sobč rownš daleko hodUšjssi:
jú dúon Už poznala; alc wčil widim, žc jsi
polowičUú swčtice. Jú chscm hodUU, Ubych twč
sslšpčjc libala! Jú swůj kťiž nerúda chU, jčxpro
Ucmocproti Bohu reptúm u a jčl tš mšla w poZ
dczťeUi! deusi, WcrUUko, erpoUsstčj UbohoU, a
křiž š trpčliwosti ža Kristcm Ušsti Umc UaUč!“

Dlouhš wroUcUč:obcijti bylo čochem po:
hmltliwšho wýjch.

Qd tš hodimj staly sc ani a služka Ucroz:
dilUými přitclčami. Jak chwilka po prúci wy:
býwala, hned byly pohromadč. Wcrunka mUsila
pťibčh swšho žiwota opšt a opčt do podrobna
ďc wsscmioťeoonstmiwyprawowati, a chcrkowa
UasloUchajic bcdliwě pokaždš útčchy wc wlastnim
swšm soužcni Uabýwala.

Za odobUých rozpraw dosslo takč Ua Uoc3
leh, jakššož Werlmka U dobrč wdowo Ua Moc
rawskčm pomczi Užila, a Ua pozdrachi, jcž Roo
súlcc SchUalowč, dceťi fwš hostitelky, wǧřiditi
Utčla. Wcmcrkowa sc otúzala, zdali tak Uz Učie
Uila? a když Uslysscla, žc dotUd času Ua to Ueu
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bylo, pťikčxšala WcrUnce, aby dčle erdklúdala.
Hned w pťissti Ueděli mčla NosúlkU na chenčm
trhU wohledati, a kdhž jest dreroU tak hodnč
matko, Ua UúwsstěwU k sobč pozťoati.

W sobotU pťcd toUž ncdčli bpla WerUUka
w Loretč U Minoritů, kdež knemale jeji radostř
důstojm) kmet, š Uimž se na Frantisskowě bdla
sežUúmila, wezdy o ssefti rúUo Ulssi swatoU sian
žil. WerUUka sc Uikdy nemohťa šdržeti, aby ctiu
bodUčmU staťečkowi, od oltúťe jdoUcimU, rUkU
Uepolibila; a otcowsieý jeho úsmčm Uclsleošť!čoul
wal, že se Ua WerUUkU pamatUje, a jeji Uúboža
nosti se tšssi. Dneš opčt dle swšho obyčejc Učia
Uila, a U tš pťiležitosti powssimla sobč dšwčcte
š kossičkem Ua rUce, kterčž š podoonU úctoU
jako an kstaťičkšmll kUčzi sc bližilo. Dle wsseho
dyla tařé slUžebUú, a smým přlmým srdečným
pohledcm tač sc WerUUce Zalibila, že nemohoUc
se zdržeti UU prahU swatyUš k Ui promlUwila.

„Mútc takč Ua spč!ch,UcUiali prawdae?“ otú:
žala se, jeU abh Učco ťekla.

„Toč wite,“ ZUělo ža odpowčď; „wc flUžbě
aby člowčk jen jako úkradkem Ua Púna Boha
pamatowal.“

„N kde sloUžite, krajcmko e?“ túšala se Wco
rUUka žUown.

„Na Zelenšm trhU.“
„NešUúte tam Rosalii Sehnalowue?“
„ZUúm dobře; nlúte:li ji co whťiditi, jen

Umě pomčšte, a oUcl sc bešpcčnč došmi.“
„Múm ji wyťidit pošdraweni od matkh; ale

to rúda bych osobUě wykanla.“
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„Již jstc whkoltala; jú famcc jfem Rosalie
Sthalowa.“

Teď by se !Uilč holky obě bylh rúdh do
powidúni pUstilye že alc mělh Ua spčch, mUsily
toť,xo Ucchati. ď erlmka, jfoUc od ani splnolr
mocUšUa, pozwala NofúlkU Ua Rymaťowský plúe
cek; a Rosixlka slibila, že přčjde. Newychúzi prý
sice Uikdy, Ule za takowé pčipadtwsti chtčla se
žitra Ua hodiUU whprositi.

Wewcrkowa žwšdčwssi od WerUUkh, kde a
jak se š RosúlkoU shlcdala, jewila radost, Ua
RosúlkU se tčssila, a šc swačiUoU UU Ui čekala.

Rosúlka se dostawila, a hUed ža jedno sc scžiti
pro son rozUmUost a skromUost Wewcrkowc i
WerUUce miloU fe stala. Potom přichúšcla čae
stěji, a Uejcho Uedčlmi odpoledUe za pťútelskš
rozmlUw wssem tieem Utčschč UplhnUlo.

Za lo leto, pomiUUli takc pčkUi dUowš
podšimni, Uastaly s chrawice š desstěm a š ml:
hami, a Wewerkowc sc pťitižilo. Ulchla koUečUě
Ua dobro, a WcrUUkU dle smUtUš žkUssersti, jakšž
za Uemoci UeboBtika otce Uabyla, tšmčť š jistotoU
tUssila, že Uboha pmli wice Uepowstmle. W osse:
řťowčmi UemocUýchzbšhlú, opatrowala son wce
litelku wčrUč a wedlš obsllchy tčlesUš tcxkšddUssi
UemocUš občcrstwiti hleděla. KrčšsUščthi Tomússe
Kemchskčho bhlo požchncmým prostťedkem, ktče
rýmž skličerU Uchsl trpitelky tšssila a k BohU
pošwedala.

Lškať, co den k UcmocUš dochúzejici, pořúd
jesstč čúkU, Bc okťeje, dúwal; ale WerUUce takowš
plaUč těssenl připadalo jako kejkliťstwi. SoUdila,
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že by mnohem kťesčanstčjssi bylo, Uebežpečenstwi
Uetajiti, aby Ucmocný, dokUd čaš jest, Ua son
desi a Ua wččUost pamatowati mohl. Proto
taťč U každč whodmš pťilržitosti čeč k tomU
obraccla, že moUdrý wěřici kťesian weždy Ual
dmssašckojest pťipmch, odwolúwajic fc k slowům
xaposstola ťkoUciho: „Nemúme tady bydla stč!lčho,
Uýbrž toho bUdoUciho hledúme.“ N UemocUú,
jsoch úplnč do wůlc Boži odewzdúna, pťižon
lkowc!clcxcWerUUce, a kromě útšchy, ž Božiho aa
siibeUi wěťicim plyUoUci, jiUšbo tčsseni od Uikošo,
an od mcmžela slysseti Uechtčla.

xW sobotU přcd slaonsti Uejsladssiho jmšna
Ježiš ostal UemocUoUkassel. Bolesti takš Uemčla,
toliko welicč slaboU fe citila, U lepkawý, Ucmilc
šapč!chajici pot po Ui fe wyrúžel. WerUUka po:
znúwala, že fc bliži koUec, a pťipomerUc Ue:
mocnč, že jest doba ponmocUých odestků, Ua:
bidla fe, že otce dUchoinho pťiwede. .

„Prúwš jsem ša to chtčla žúdati,“ odpowě:
děla UemocUú š ochotUost!; U U čtwrt hodim)
wessel důstojUý stačeččkz miUoritfšého klússtera, abh
cirkeinm rožbťesseUim U fwatými swcitostmi dUssi
kajicné Ua wščUost fe strojici brúUU Uebeš otrwťel.

Bylo UU čaš. Již pťissti Uoci Ua hodiUU
před xsswitcšmim dostoUpila bešbolcstUú mdloba

nejwýšssiho stUpUč„tak ťe Uemocnú smUa poslednison hodiUkUpťcdwida a. Kúšala, by žt podali
FraUtisska, pak jej fwatým kťižem pozehnala;

mcmžclowi hoťce plúčicimU šodala rUkU, a koeUečně pokyUUla WerUUce, a y Ucho až k jejim
ústům fkloUila.
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„WerUUko!“ šasseptala Uo pťestúwkúch slowh
sotwh srozUmitclUymi, „budešeli moci Ua era
zapomerUti, bUď mčmU ditěti matkou.“

Tak byla jcǧi slowa posleřmi, a za čtwrtbodism potom stú a Ua prawdč Boži.

Nl.

Bmatrb w rodiUť.

ck NeUadúlč WerUUč:iUo zmtžeUi ž;awdalo w Nc:
mirowč podnětU f ťcčim rozmanitým. Prawš
pťičřiny jejiho Uúhlšho odchodU se domysliti Ue7
bylo snadUé, a proto šUikaly důmiUky Uejpo:
dtwnčjssi. Jedni twrdili, že slUžba w Nemirowě
Werunce bez pochyby sspatUoU se býti wčdčla,
a že asi proto odessla, aby Učkde we swčtč mú:

UofUčjssiho mista sobš wrǧhledala. JiUi soUdili,
dccrU po pastUchowi, ktera wčna nemú, a třeba
sebe hodUějssi byla, že by w Nemirowč an žcidný
UodrUh ža maUželkU Uepojal; U proto prý Weu
rUUka radčji zassla, kde ji lidč Ucžnaji, aby fe
pťedc nčjako pod čcpcc dostala. N jesstč jini
erstýchali fe mlUwiti, že we Werlmcč wezdo
cosi popmlsstilčho wčzelo. Mčla prý to po Umtce,
o nižto fe ani erčdělo, odkud byla, n kterúž
w. Ncmirowč tšmčť Ua lidč eryssla; a teUto
po matce ždědčný kwaš Uestúše to spůsobil, že
WcrUUka Nemirowcm pohrdla a do swčrta zaa
bčhla, kdež, jak teď býwú, wclmi snadnč UU
sspatUú mista pťijiti může. Qwssem kdo Wcu
rUUkU lédc bnl dowčdom. k šúdnšmu š Uwedenúch
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miUčUi Uepřistonpile a Ccrmúk, když poslchi
oUeU tlach rdesi bysi slyssel, rothčwal se a řerl:
„Kdyby eú měl Urbe tak jistč, jako žc WcrUUka,
ač jcstk ešoli, zůstaUe hodUoU: pokojnš mohl bych
jedčnk.rúte skanti.“

Cascm pomiUe wssčcko, a tUdy an řeči o
WerUUre UU wčkh Uetrwaly. Lidč Umlkli, a Ua

Ubohš dčwč:c Ucšpcmměl, lcč kšdo w bližssich po:mčrech k Ui sč Ul Ualcžal. Ccrmčck, jeUž prou
wdúUim BarUssky cl žmizcnim Wčrmlky o dwě
Uejlcpssi dčlUice při hospodúťstwi pťissel, UejedUoU„
kdt)ž se prúce tU a tam w domš Ueb Uq„ poli
Ucdařila, š Uetachým žalc„mšwolal, řka: „Skoda
BarUsskU a WcruUky!“ Cermúkowa„ UemohoUc
š děwečkmni an w kUchin an w chlšwě dlc
pťúUi poťiditi, miwc:la Ua jašyku tož, co mcmžčť
řikal; hlasitě wsscck toliko dcery BarUssky lito:
wala a jmšUo WcrUUkU Ucwyslowila Uikdy, po:
Uěwcldž špomcUoUc UU WcrUUkU weždy cosi po:
citčla, šož jcckowýčitka swědomi wyhlišclo. SčUU
starý Cermúkůw čclediU Wojtšch Ua žlatč časy,
kdčž jcsstč chrusslea a Werchka w domě bylh,
Umohdy až še slšami žpomanl. NejwroUcUšji
wsscck w celšm NcZUirowč Ua paměti i w srdci
chowal WerUUkU Cermúkůw JUU.

S Uim, co WerUUka žmižela, stala se Uúe
padUč: žměna. Weselčl jeť,xo mysl sc žtratčla,
býwal sUUxteUa šadUmúU, w twúťich žbledl, Ua
těle cmi polowička ho Uebyla. Prúci po domě
U w poli sicc kanl, ale jccksi Uechutč a bez rao
dosti; o ssatstwo Ucdbal, meži chasU Ucssel, ani
k jidlU jako jiUdy sc Ueměl, a Wojtčch ťikal, že

16
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takč spani Uemú, poUěwadž w Uoci za častč wzdhu
chú. Napťed se mhsiilo, žc sobč po sestťčžasteskUUl;
když ale jeho trUdomysonst čafcm sc nemcUssila,
ba Ua opak jesstč se Umožila: žůstal celčmU Nemio

rowU Uad JaUem rqum stúti, a Uikdo sobč jeho
žal wšswčtliti UeUmč.idš ančxdšli Wojtšcha, kdhž tak š JaUem
w domč i Ua poli prache, aby ťeč q„čjakoUzaoe
Uačil a ž Jana, co mU schúži, aby wytčxhl. Nle
Wojtč , chž tU žwlússtnost do scbe mčl, že sč
žeUský búl,d mlúdeneckčnm srdci sspatUč rošUmšl
a erytúhl Uičebo. Poslšžč, aby co řici ťmlos
kdhž se lidč ptali, žoonwal swůj wlastUi Učchlcd
a prawil: ž wojny že si každý UčjakoU pamútkU
pťinese, chom že Učkdo widitclnoU, jiný Učwi:
diteonU, jcdeU Ua wrchU, drUhý Uintť těla.
Lidcm se ždúlo, že Wojtěch může prade miti;
a tak wžessla jedUa ťeč po celě wsi, žc Janwo

hoče „pochúři ž wojUy.Eermú, wida shsla Ua těle iUU dUchUzmoa
ťemšho, b l těžcc šarmouceU, a Učjhorssiho se
obúwal. š?řemýsslel wsselijak, co bh Jana Užiu
ralo, ale prawčho stawU wčci se Uedomyslil.
Eo súm mlad býwal, tomU bylo již dčwao;
mimo to žúdost jeho srdcc ža mladých let še
žúdUým odporem sc Uepotkala, a tUdy takč prUde
kost wústč UcpozUal. JemU an wc sUU Uepřie
padlo, i,u!bh se mup k wůli ženské toU mčroU trčxo
piti mošl, eak piěi écmowi widšl, a proto soUdil,
še JUU jet Uemocen. Swč: miUčUi takš shUowř

šlowčdčl, a chtšl ješ do města k lčkaťi žamšžti.le JUU se zdrúha , a že bU UemoccU bhl, an
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Ua zUb sobč Uedal doložiti. Zaťikal fc otci, že
mU Uic chchčxzi, žc žcst zďrúw jako ryba, a po
Uščtcrý ch i wcsclhm fc dčlal a žpiwal, jeU
aby od lč!kaťc pokoj mčl. .

NUi BarUsscc, ktcrčxž žwčdčwssi o JanwU
trUdU ž Wrssowky do Ncmirowa schwalUč byla
pťib la, Ucpodařilo fc Ua bratrowi wǧšwšděti,
co h mU dhloe? Kš wsscm jcjim dotUzUm JUU
sc toliko Usmiwal, prawil, Ubh o Učho starosti
Ucmšla, a doložil, žc eri, co tčm lidcm Uapaďlo,
žc jcj mermomoci Urmocm)m a skormoUccUýmmiti
chtčjl. Scstra Ustala, ale bratrowi úplUč pčcdc
newčřila.

Přcď to pťese wssecko žilh w Ncmirowč dwč
osoby, jim7to pťičilm Jmtowa bolU UcpowčďomoU
Ucb la. hla to pťedUě omx ďomkúťka„ ktcrúž
o arUssčiUč swatbč wc statkU pťi kUchhUi poo
Umhala, a pak Janwa wlastUi matka.

Domkúťka, ač kromč swčho důmUčUi žčxdm)ch
důwodů Ucmčla, UicmšUě schm U sebc Uadc wsscckU
pochhblwft pťcfwčdčetm bhlcš, že JUU po jiUčm
Ucž po WerUUcc UcstůUě. Zc š tim mlčcla a
swojc přcswčdčmi chži lidi Uchstila, Ucďčlo sc
proto, že by snad ša šUby držcti Uměla; Ule mělo
son žwlčxsstUipťičiUU. HUed o BarUssčiUš santbč
zúwidčla WcrUUce, žc jeďiUý shU š takowšho
statkU Ua dcerU pastUchowU bčťc; a toU pťičiUoU
takč Uin mlčcla, abh fc WerUUce, tťcba žc Uco
pťitomUš, an w ústcch lidU slúwy Ucďostalo, že
JUU ppo Ui sc faUti a pro Ui fc trúpi.

Cermúkowa Uaproti přičiUU Jcmowa hoře
toliko tUssila. Chtěla si wssak jistoth šjedUati a

Uše
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proto Ua fyna UeUstúlým domloUwúUim Ualehala,
chtic z Učho whloUditi, čimž by tUsseUi jcji pod:
staty Uabhlo. Než dlouk)o sc Uechtš(o zdcxišiti.p
JUU kmatčiným domluwčxm bUď mlčel, Ucb swými
obyčchými wýmlUwami se brúUil, a Uikdy an
slowem fe Uepodřekmll. Konečně fe pťedc žapo:
meUUl, a Cermčxkowš pojedUoU wžesslo swětlo.

Qd Wcrcmčilom šmišeni UplyUUlo sedm mě:
sžců. Bypl Umsopust. W nedčli odpoledllc, když
Cermčxkowa š Jcmem samotUú we swčtUici se
nalezala, a Jan jako obyčejnšď trUchlion twúři
w,kyUtkU Ua lawici sedčl, nasiulo opčt řdomloU7dme. e

„Nle hochU!“ počala matka starostliwě a
spolU poněkUd trpce; „copcck Ua wčky; do šemš
hledčtt a kyselč zeli prodčšwati brldcš? Wždyť
jsi jako poUstewnik, a bUdeš pomalU celš wsi ša
powidačkll.“

Jan erdpowědčl.
„NebUď pak takowým domowničkem a pecio

wúlcm,“ pokračowala Cermúkowa po krútkš pře:
stáwce. „Jdi do hospody meži chasU, pobaw se.,
pcchejťi sobě, jclk Ua chasnika slUssi. Pťedc jlmúk,
wojčxkk tomn m a takowý mront! Wždyk jest
to hmlba!“

JaU zaťe erdpowčdčl.
„TU mUj Bože!“ spnstila matka do tťštice,

Uetečnosti syUoon poněkUd rošhorlena. „CehoUlh Ubozi staťi rodiče se jesstč očekúmee? Wůčia
hledě fchúšime a stúrlleme, co eridět bUde Za:
potiecbi, aby syn š otcem se w stčxidal a bťimč
hofpodčxťeUase wšal u a syU, ja o by ani zmasa
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a š kosti Ucbyl, dond po drUžce a přissři fpoe
mocnici Ua drúže weždejssihožiwoša sc erhlidnc!
Eož ani kUsa srdce w těle chmúš?“

JUU požwedlml hlawU U š txrpkým úsmčwem
odpowčdčl, ťka: „MamiUko! Ueposilcjte mUe Ua
Uúmlmďh. eMobl bych si UamlUwit, kterú by sc
wúm Uelibila; a šúrnmtek wčtssi, Uež abyste Ume
Ua !Uúrúch widčla, Uerad bych wúm spůsobil.“

JUU powčdčl wice, Uež siUUchtčl. Cermúkowa
sc žaražila, požlrala, že syn Ua jeji wlastUi wý:
powčď Uarciži, dowtipila se wsicho, zardčla fe až po
Ussi, q aby fwč rožpaky Ukrhla: wyssla ze swštnice.

(žermúkoma byla přcswěďčelm, že WerUUfa
žest pUondem Janwl)ch útrap a fpolU přičiUoU
žalostiwčho zmatkU w cclčm domč. Mršela se
ž celš dUsse, a cmi erčdčla, Ua koho se Utú
wice hUčanti, šdali Ua WerUUčeU,Ucbo Ua Jcmae?
Nwssak Ua wlastUi krew se matka hUčwatj Ue:
můše, U proto tim hůťe žaerťcla UčxWcrUUkU.
Spllala ji lU dUchU hcmebnic a swůdUic, obwi3
ňowala ji, že syUa š rodičemi roždwojila, a šlšho
ji přúla. Poxlěwcxdž pale Uikterač pochopiti er
Ulohla, aby jedim) syU ž wclikšho statčU děwčc
ž pastonssley žmUiloanti Ulohl, a že Uad to poe
wčrčiwosti docela prosta Uclmla: sslo ji Uchtúle
Ua mysl, še to wssecko ani smno sebou Ueui, a že
WerUUka Uejspisse Janomi Udčlala. Qžýwalo sc
w Ui owssem Ušco, co7 ji ž possctilosti a š er
rozUmU kúralo; ale wž or toxUU Uemohla fwčho

odczichi šbýti, a chtčla fe alefpoň š Učkýmporao
iti. K mnžským Ucměla důwěrh, U proto hlee

dala rcde Uteži žeUskt)mi.
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o .Trcfa, jixžto mci! Zpomnčla Ua powědomoU
domkúťku, co o swatbě při kUchhnčpomahala.
Tazna podiwčmi Uhodla, co mezi Janem a Wco
rUUkoU se mlelo, a mělaoli rošUmU Ua jcdno,
UebUdeǧi an Ua drUhš schúžcti. r

Ji jfoU obč žcnh pohromadč. Cermúkowa
šasslak omkúťceUa čeonU hodiUkUž a domkúťka,
tUssic dobťe, že se o Uějakš tanc promlUweUť
jchú, poslala mUže š dčtmi š soUscdowi Ua
toUlačkU. Teď jfoU kmotry scrmoth, a JaUa
š WerUUkoU mali w prčxdle. „

„Myslite oprade,“ túže sc prúwč Cermúo
kowa, „žc bh mU ta bčžka mohla Udčlatie?“

„A proč bh Uemoblae?“ otcixzkoUUa otúku
odpowidú domkúťkae? „Na swčtč jest wsseckomožUč!
Nebožtik erček, jak se ždúl takto sprosiúkcm
býti, ležel neUstúle w knihúch. N to witc: kdo

čte, ten se dočte. Mnč wždpcky o nšm pťipadalo,
že wice Uež chleba jistč UUU.“

„N Ucb lo by možnš,“ túže fe Cermúkowa
znowU, „ta owš koUzlo žmaťiti a UesskodUým
Uččnitie?“

„Proč ťgh Ucbhloe?“ odpowidajic Usmiwú sc
domkúťka. „Ccho jeden dowedc, drUhý rošwede;
a šnúolč kdo Učarowatt, žUú jiný odčarowati.
Pmssiweckci Worssila jest Ua takowš wšci Učinčm)
metr. Trpiali kdo čcirami sskodh Ua dobytkU,
múali kdo štrútU: een k Ui tťcba fc obrútit. Doo

b?tkU pomUže, o sťkůdci powi, žloděje w zrcadleU úee, a chřčečulirodiče žwědět, co sUU ch wojUě
fla, jcstuli žlw a jak sc mú: Ua pUUtikxjim powi.
e zamilowaným radi, karty whklúdú a z rUkh
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húdú: rozUmi fe samo sebou JeU k Ui zaǧdčte
wždht kraj swčta Ueni, U UPidite žc pomUe “

otakowčm UaUčcUiCermúkowa ode la a
Uminila sobč žc k Worssile pů de N w skUtkU
ssla, Uebot Uowú Udúlost jrsstč mocnčji UUtkala

S počútkem postU pripadlo sUěhU zima pU
ťUzila a sanice byla jako Utlat Kdo Utěl swU
potah bledčl sanice Užiti; a abh se Ua ždarbUš
beše wsseho zúměru fwětem nejezdiso prešpolni
přibU Ui a znčxmi Ua wzújem se ansstěwowali

.deoho dne hUcd po poledni chly takě
do dworU Cermč:kowa statkU jedUokoňskc saUě a

Ua Uich host, chž fcim sobč wozkU dělcxl KUU
bhl krúfný, saUě pěleně a hosiz jesstč pěkUějssi
Qdewšdaw Wojtěchowi prúwč Ua dwoxrešaměst
UcmšmU sij powoš w opatrowúUi primo Ua
siň a do fwětUicc šaměťil Cermúkowi lidé Utohli
Ua nčm oči Uechati Bhl Utladh asi osUmactilctý,
čistš ossacený, a sstihlý U hežký ako UejpěkUčjssi

šmma Jeb o twar pťichúžela wsšem jaťsi powěmUa Uč se pamatowati nrmohli že bh jej kde
bhli widšli MUsil tUdy k UěkomU žnúmčmU býti

podobný; alc kc komU bUrd zrowna Uepripadlo
žadnemU leč Janowi. JUU spatťiw Uešnúmého
jinocha byl by se múlem radosti do kťikU dal;
nebot Uemhsiil jinúče Uežli žr WcrUnka za mUž
skšho prestrojena do swětnice wessla

„deUstte že wúš co člowšk dorela Ue:

šUcimýUsansstšiji “ omloUwal sc sliťUýmladikdx.)š b:x! dťčwe po krcstanka poždrawil „rS!.,ssel
jsem o wúš že jste poctiwi staročessi U tUdh fe
Uebojim žc mnč dwere Ukčlžetc.“
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Eermúk i Ccrmčxteowa, takowš pochwalc po:p
wděčUi, Uerčxmčho wclmi lafkawě witali, a JaU

súm šǧdli mU stawšl, abh sc posadil.
ijloch fc Uchl pobizctž, a UsedUUw hUcd

žasc mlUwiti fc jal.
„anťcd meim powč!dšti,“ woklúdal Ufmi5

wajc sc, „oded cx kdo jfcm, U pak tcprwš co

chci? Nbchstc wšdčli: jfem ž Lipniček, jmcUUji sc
Prokop .KUUdU, cl bUdU, Už fc mamincč hospo:
daťcUi žUechUti,mcxjitclcm pškUš žinosti, ch žc
Uchdc cclčx moU. Múm fe totiž dlc posledUi
wůlc otcowy rozdčlit š moU miloU scstťeUičkoU,
ktcroUž alc dotUd UcšUčUU,ba an Ucwim, kdc ji
hledati; a od wúš bych rúd, abystc mi o Ui
powčd„šli.“

Ecrmúkowi lidč!posloUchali 8 Udiwcxlim, Uc:
wč!dollcc„ čcho sobš Z Uwcdenš ťcči wybrati; Už
koUcčUčCcrmčxk bostomi pťipomelml, žc fchd jcst
ch omle, a žc f prawým lidcm Uetrcsil.

„Na omle chscm,“ odwčtil mladý Jcmda.
„Nlcspoň mi bylo řečcUo, že mojc milčx festťcsličča
U wčxš sloUžila, a newitc:li o Ui wy: žc fotwy
kdo jiUý wšděti bUdc. bechom fobč porošUmčli,“
mlUmil bcš přitržc, „mUsim pťcdcslati wyfwčtlcUi.
EiUim to sicc Ucrad, poUčwcxdž mčxm odhaliti
UemiloU, ba wclicc 7cxlostiwch rodiUUoU Udúlost,
alc Ucni pomoci. chůže ditě ša rodičc, tim
mšUě ša babičkU; a mluwieli se čistú swatú
prawda, třcba o Uebožticich bylo, donfčxm, že fc
tUdy Uchťessi. bech UrlUiloU wšc Ua dloUhč
lokty Ucmčřil, bUdU mlUwiti krútce. Qtec můj
mčl jediUoU fcstrU, ktcroUž UpťimUš milowal a
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jcjihož žalostiwčho ofudU jesstč UU smrtelUč posteli
litowal. dkčěšcxUbohú Uaklonila se sslcchetUšmU poa
ctiwčmU alc chUdobUšmU mUži, a twrdú Umtka,
Bčch ji odesi! moje babička za to jcdinč dccrh
fwč fc odřekla. Nefsiastslú Utoje tcta po roce

šemřela hoťem, a zůstawila po sobč sirotcčka,cerUsskU. Dtec můj, staw fe hofpodčxťcm U celč
majetUosti dědicem, byl bh rúd kťide UčiUšUoU
seftťc Ulesposx dcerussce po Ui Uahrcxdčle ale ido3
kUd babičča Ua žiwč se Ualšžala, Uebhfo možUč.
N babičťea šila dloUho, iswčho shncx, mého otce,
o mčsic pťcžila. Dobrý můj otec, čcho Uapra:
witi Ucmohl, UU flUrtclUšm lůžkU pod fwatým
žčxwaškmll mnš, swšmU jediUúčkowi, k Uúprawš
odewždal. Jú pak wůli otcowu plnim wčrUč.
WčerU doprowodil jsem babičkU khrobU, cxdUeZ

již .wyžel jsexU, Ubych sestťeničkU wyhledal. Wúš
bhwaly pastUchU byl otcem tš, kterouž hledúm;
a teďřmi sUad rožumite e?“

Ecrmúk spanl rUce, Jcm poteradmo otiral si
oči, a Cermúkowa jako omrúčeUa sklefla Ua lawici.

Eerchik, sebraw se Ua Uchslj, Ua ťeč Jcm:
dolml qdpowčdčl toto:

„Slechetněho otce hodný fyUU! Jest mi od
frdce lito, že wčxm UtčksseUčzprúwh o milč sestťe:
Uič:ce podati UeonhU. Blm Učxď opustila tcck
UčchleU zmižela, cmiž kdo wi, proč Ukame? thbh
Umě powčdomo bylo, kde mefskú: dúon již
bhl bych ji loyhledal U do xfwšho domu přijal.

Neš tolik o dobrčm ufwčěř!omiťici onhU, že jestúp Uč hodna, UbU wassi scftťeUici floUla. oNerúm
UU Božim stětč Uad Ui dčwčete hodUčjssiho; a
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kdy bh můj syU ža jeji rUkU bhl ožúdal: jú
š tisiceroU radosti jich sňatkU bhl bp požchnal.“

Jan pohledě„l Ua otce š wděčnosti bolcm
protkanU, a Cermúkowa držela se jednoU
rUkoU za srdcc, drUhoU za čelo, a bhla blcdú
jako stšch.

„Ccst a siúwa wúm ža takowč smýsfleUi!ee
žwolal š Uadschim mladý Jcmda Ua ťeč Cer:
múkowU. „Nlc potUpa a ť,xcmbarodičům, kteťi
še srdcem swých děti kUpčUji, a blúžinč pýsse
a lakotč jich blccho obětUji! Jú pak,“ končil slowy,
wůli nešwthoU oswč.dčUjicimi,„a kdy ťPch swšt
kťiž na kťiž šježditi mcl, UcUstaUU driwe, až
fon miloU sestťcničkU,jcst:li lnczi žiwými, š poe
moci Boži UalešUU!“

Jcmda rožloUčiw se flUssUš odjel, a Jcm,
pťischmo k UěmU do fcmi, přcš uhodiUU cesth
jej mhprowúžcl. Na ccstč sobě chlapci mnoho,
mUoho powčděli. Na rošloUčeuoU fc obcijli
a polibili; a JUU wrútil fe domů š čelem da:
leko jasnčjssim, Ueboč Uaděje w jeho dUssi ožiwla.

Ulll.

Ua rrstě ťln Endnr.

Na bodiUU cesth od Nemirowa Ua pak)orkU
pod bťcžiUoU o famotě stcily dwš plcmé hrUsskh,

a meži Uima chaloUpkU. Kdo hrnsskp súzcl, toť,xo
dúon již hlawa Uebolela. Bylyt to plcmice
wčkowitš, a chstarssi lidč po wůkoli řikali, re!
za jich dčckšho wčkU oba stromy, prúwč ja o
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Uinx, hUcd od korUUy Uatržcny a stťedem pně

doUpinč bylš.EhaloUp a Uprostřcd k oběma swým zasti:
ňowatclkúm wúbornč sc hodila. Byla siarú a
scsslú na padrť, mšla ftěny hniloboU šsedlě,

dosskowiUU mcchem prorostloU, wšhližcla celkemjako boUda, a Uikdo ncwšdčl, ky a od koho

šest wystawěnae? ba ani pamětnika Uebylo, abhdh Učjakú oprawa Ua Ui fc bhla wykonala.
Po plúnicich, ktcréž dlc fwcho drUhU pro owoce
welmi drobnč U sskwrnowitc „prassiwkami“ sluji,
ťikali lidš famotč pod bťeriUoU „Na prassiwkúch,“
a obywatclkll fesslš chatrče, emšnem WorssilU,
Uazýwali „WorssiloU Prassiwe ou.“

Starý Nemirowský kostclnik šc zobccnělým
nčxzwiskem samoty pod bčezčnoU nesoUhlasil. Že
byl čtenúř a znatcl pifma, pokťtil chatrč Wor3
ssiliUU jiUúče, a Uazýwal ji „Endor.“ Dočctl
fe totčž, že w Endor bydlcla čarodšjka, kU kten:čm
súm krúl SaUl, odpadnUw od Boha se Utika,
aby jemU o bUdoUcUostiwšstila; a prúwě timto
skUtkcm od Hospodina Zakúzaným fwůs a fwčho
rodU pčxd Urychlil. Po této biblickc Udúlosti
koftelnik famotU Elldorem Uazýwal a Uikoli bez
přičiny.

Bbywatelka ofamčlš chatrče měla rownč
powěst čarodějkh a wěstkrǧUš. Byla dcera po
pohodllém, dloUbú, wožňťdla,důlkowitú a šršawú,
a chodčla si tak čistč, žc wybližela jako pepť.
Za dUc z chalUph paty ncwytčxhla, ani w kostclc

ji Ucbylo widětč, a toliko kxťi mčsičkU prý wyochňšelcx, abo Usl mezčch a pa oUcich kořcni sbirala.
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Tak již fwým půwodcm, swým ťcwllějsskcm ažiwota žǧnůsobcm ža čarochici p atiti mohla i

bcž kcžklrl, jež tropila.Y. chbližssim okeoli o WorssiliUU diwotworw
stwj Umo o sc Ucwčdčlo, a toliko to bylo žUčUUo,
žc Učktcre lgospodpllč m pťipadu dobytči Uemoci

k Ui pro koťcni posilalk), U žc lchkowčrným wdúuwalkúm karty wyklúda U, Ueb erky hčxdcxla.Jio
Uúče wssak mhhliželo w osadčxchodlchlejssich. Tam
těssila sc powčsii Uemsschi, n žeUUw Zňlcžitostcch
chpodiwrlčjssich o radU„ k Ui dochúzcly, jak již
Uassc xUúmú domkúixkaEermúkowš byla wyložila.

Řcjedlloll se stcxlo, žc Uěkterú š takowychto
lchkoměrUých Uad wýpomědmi Worssilislými celú
otťisstčUa (ohromcňa) žůstala, n pťisscdssi domů
sonedkčUU prmoč dimy whprcxwowala. „Jcn poo
wažte,“ končila takowú obyčxejllš, „wssccko mnč
Uhodla! Bai to !UUčpowč!děla, jakou chsllnpUa
kolik děti Ulúme!“

N w skUtkU Worssila to wčdělcx, jenom že
Uikoli ze fcbe. Mčla při sobč starou žcUU, ktcraž
po cclcm okoli ssiroko dalcko po almUžnč chodila.
Ta ša swého potnlowúni scznalsl Ua kolik hodiU
ccsty wssecklǧrodilly U jich poměch do podrobsm;
a pomoci tčto wssxldr)bylky U wsscwčdšlky Worssila
fwč kUUsstUprowúdč!la, a k wýžiwě lehkým Způu

sobcm sobč pomahala. ,
Lidš ch poUčkud Uwudťi Worssilixchm kcjo

klům fc smcili; kdo ldyl moudťřjssi, hUčxPUl fe,

žc takowý žlořúd wc swčtč sc trpi, a Ccrmúk
jchon do konce ZU fprawedliwého rozhorlcni
w th smysl fc wyjcidťil: kdp by w jcho moci bplo,
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c bh boUdUNa prassiwkach i š babama prachm
o powčtťi whhoditi dal

Pri mUži tak moUdrčm a primčm jakýmž
Čermak bhl ani Umnželka UcmoUdroUzUstati Uco
mohla; a proto Eermúkowa o WorssiliUýchčarach

Uedržcla Umoho Teprmčkdyž bhstrozrakú doma
kúrka kterúž poměr mezi Janem a WerUUkoUUa
prwni podiwčmi bhla Uhodla o Worssile tolik
Uapowidala počala Cermúkowa jinúčcUwažowati

Myslilat bcšničebo že by Uebylo Uščeho; a kd žan chytrú omkčxrka Ucpochyije, žeť Uctťe a
zrowna erčťicim býti TUdh Uminila sobš, že
w pričině synowa rmUtU prihodUoU doboU k Wora
ssile šajdc

Ecrmúkoma jak ji znúme byla žeUa Umou
hšť,xocitU WrilissUosticitU bqu b sc pro Jmm
kdhž wojakem byl malem Utrúpi a a pťilisonsti
citU pro donmčloll čest swš o rodU dala sc žawšstř

k směsinč possetilosti pričttajic Uúbožslč be elstnc
WerUUce že JUUowi Udělala Pro to a c pro
wsseckoblpťi Čermúkowš zqklad dobrý,aaUsly
sselň lif fowo čistš UswčdčUjlciprawdy, tťcba rož:
wlUčUšmUcitUjcjimU odporUc dclla mista rošUmU
a od UčxZorUi šúmčrU citem šplozených UpUstila

Timto anfobcm takc jeji smýssleniod hodinh,
co mladcho JaUdU widčla a slhssela úplUš se
šmč!llilo;a kdh bh a pritonlllěho zmšslčnšhosmý
sslcni o UakloUUosti syUowš k pastUchowš dceťi

šššorlošs byla Uslysscla: zajistc Umohem xnirUěji
sia bhs e whjadťila Uežtehdy w komore o BarUsičinč swatbě Zwlasststi dojcm Ua Ui Učinilo

žc lolastUi wUUk babičkh swš Uni w hrobš er
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Ussctřil, a twrdost k Uc kastUč dceťi, WerUUčiUč
matcc, bczohledně ei whthkal; U prowolčmi hcmh
Ua rodičc, ktcři pyssc a lakotě blaho swý dčti
občtUji, rowně přctěrce ji fc dotklo. ZU cclh swět
Ucchtčla, aby po dUt potomek podobným žpůsobem
o Ui kdp mčl m Uwiti, aUeb aby prowolcmčx hana
UU Ui mšla padUoUti. Takš oUo chwýsse chwalnč
a kc wssch ochotně mcmželowo swčdectwi o Wee
rUUceUemčlloroUpy ž jcji hlawy zapUditi pomohlo;
a mUoho:li ke wssch přičiUila okolnost, žc Wco
rUUka Ulespoň š Umtčiny strcmy ž rodiUh stcxtkúřskč
pochúži, U podil že žiwnosti kočekč:wúUi mú: Uce
bUdemex„rozcbimti. Tolik Ule jisto jest, že sc stýg

ssleUi Cermúkowš mčnilo; a kdycžji pťipadlo,
w čem WerUUkU hle Ula, okoUžleUi .Kcmowo ji přiu
čitajic: sama před fcboU se stydčla.

Než Ua tom jesstč Uebylo dost, a k stUdU i
oftatnim pocitům Uelgbodrlým přidala sc litost
a wýčitka swědomi. Eermúkowa již tchdy, llak
Jcm UU přikroU jeji wýpowšď w komoťe o ao
rUssčiUěswatbč bhl Uarúžcl, ždrawým důwtipem
pozUala, že tchdeessi twrdú jeji slowa WerUUkU
bež pochyby do swcta zaplassila. Což, jestli Ubohě
děwče tam w cižinč žlčho Utrpčlo, cmeb do konce
hořem šcmťelo teď, když wzúcUč přibUšeUstwo a
slUssUč wěUo se ji chlcžloe? N což, jcstli JUU Ua
Ui UebUde moci žapoerUoUti, U Uslhsscw o jeei
fmrti, tccké fe Utrúpi, U o rade UU múrčxch kc

octne? Eeřmúkowč sslall? Uwa kolem, a mohlapúdem o rošUm pťijiti. ůl statkU byla b dala,

krwe Že srdce byla by Uacedila: kdy by mo la wěeděti, dc WcrUUka se Ualežú, a zdali bešc sskody,
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a Ua žiwč fe w Uachč:zie?Staw Ubohě žcnh b l
strassliwý, a za on pdssetilost trpěla Uesmirn !

N což Ueni možUo, mista WerUUčan pťebýu
wúUi fe doptatie? cmeb alefpoň, dali Ua žiwě se
Ualezú, wyzwčděti? Wždyť Prackiweckú Worssila,
jak domkúťka twrdila, rodičům o fyUech Ua wojnč
Ua wlaš powědčti Umi, co dšlaji a jať se maji; a
Umi:li to, proč by také o WerUUce, kdc jcst.,a jak
fe mú, powčdšti UeUmělae? Tak UwažUje Ccrmúo
kowa, a koUccm Uwažowčmi jest, žc se kWorssile
wydú. Eiti owssem, že chcc podnikaUti, co prau
wowšřici kťcskaUce Ucslnssi; alc wždhč tak UčiUi
ža úmyslem Uejlepssim, a dopnsti:lč se hťichU,donú,
Ze ji Bůh odesti.

W fobotU pťed smrteonU Uedšli fe otcplilo.
Zawčxl jižUi wlahý wštťik, flUUečkohťúlo, fněhy
túly, led sc rožpUstilU, a do týhodml i stcžky wy:
txchly. pútck pťed kwětUoU Uedčli jest w okrcš:l
Uim městě hlUčUýtch, Eermúk a Wojtěch tam jcli,
a teprwč Uškdh kwečcrU se „wrúti. Tak se Ur::l

skštlo whodUš okamženi, a Cermúkowa hUed poo čdě Ubirú se Ua Prassiwky.
Q půl hodin dťiwe pťcdessel ji touže cestoU

tUUš, stúťim již poUčkUd přihUUtý, Ucfa krútkýlchý hťebťiček a maloU rUčUi pilkU. Byl to
Ncmirowský kostc:lUikz W Ucdčli se maji swštit
ratolcsti, a wrby pro dloUhoU a tUhoU zimU jfoU
dotUd bež oe!hUčdi (kočiček). Na sstěsti žUú starý
koftclUik ccšoU krajiUU a wi, že pod WorssiliUoU
chatřči Ua paloUcc Uad wýhťcwisstčm stoji Uěkolik
jiw, ktcrě w celšm okoli Uejdťiwc jchUčdi miwaji.
Ubirú sc uthU, aby k Ucdčli potťchých ratolcsti
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opatťil; a jak jest starý, ža žúdUoU ceUU od
jiUčeho zastoUpčti by se Uedal. PoanžUje smoU
siUžbU ša pofwcřtnou a Uchfli, rc by fwčccUi an
swčceUim Uebylo, čdy bh ratolešti jiUoU Ucž jcho
rukoU„opatřeUy byly.

Eermúkowa krúči ostťe, jcst zakUkleUcl we
welkšm fscitkU, a UU wssechUh straUh UeUstúle se
ohliži. Jest paton, že fe obúwú, abh ji Učkdo
eriděl, Ucpošlml; Uebok wi, žc b fobš Urc po:
wěsti Usskodila, kdy by fe o Ui řek o, že Ncl pra:
ssřwkúch bhla. Již mú Uejwčrssi ččxst cesth žcl
seboU, již famotU Ua paborkU pčed feboU widi,
a jest rúda, žš se š Uikým Uepotkala. Prúwě miji
palollk, UU tU od jiw šažni žUúlUý blaš, ťkaUci:

„Jsteoli pak to, foclscdo? cckam sc tak kapUš
žeUetej?“

Cermúkowa poššUclla kostelUika, sskUblo ji,
a jako pťimraženú zUstala stúti.

„Pro púna krúle, whť žste sc lekťa!še diwi
se kostclUik, po bťebťičklx š jlwy sližaje. „SUad
UepUtUjete Ua EUdor, abystc si dala pohúdatie?“

Cermúkowa fe Zarďělcx, a Ucmohla an slo3
wa wUražiti.

„JUU, můj Bože!“ omlonmú a mrži se koo
stelnik; „jú wúš podčsiti Uechtěl, cxkdy bUch byl

smějdč:l, že jste tak lekawú: Za Uic Ua swětč Uee
byl blǧchpo wúš wolcll. Nle matko!“ pokračUje po
Umlč pťestúwce blasem oprawdowým a wúžným,
„čloměk wasscho wčkU a stawU, jdculi po ccstč
prawč, Uelekne fe takel)oncm toU měroU, jak wčxš
podšssšUonwidim. Qč, že jdete Ua Endoreš“

EeUUúkowa, ktcrúž swých úst UeprawdoU
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Ueposskwrnila Uikdy, Ucmohla ctihodUčho starce
obclhati. PťišUala se Ua wssccko, a kťiwý swůj
krok hlawUč úmyslem, jak soudila Uejlepssim,
omloUwala. e

„Milú matko!“ odpowědčl kostelUik, kdhǧbyl wssecko wyslcchl, „účclem sspatUý prostťedc
se Ueposwěche. N com UeUi Boha w Jsraeli,
žc k čarodějům a húdačUm se Utikútee? Wite sa.ma,
jak HospodiU pro čest swčho olUčUa horli, a hUed
w perim pťikcižan, ab om jediUč w Nšho
donali, weli: powčry pa a húdúUi Zapowidú.
Qžcltc kajicUč swého krokU a še žúdostl swčho
srdcc, kterú žajistš slUstú jcst U sprawcdliwú,
obračte se k BohU.“

„Jú myslila, žc Uejsem hodUa, abh Bůh
k wůli mUě šú rak UčiUil, a čcho sobě žúdúm,
pčcdc mUoU odšalil.“ „

Tcxk omloUwú sc Cermúkowa; a kostelUik
Ua to: „Wssak oUo žroan zúšrakU zapotťcbi
UeUi! JediUš dobrč wUUkUUtimUohdykrúte, ťidioli
sc jim člowěk wěrUě, k žúdoUcUšmU cili přiwúš:i.“

„BUďte mi radoU, staroUsskU!“ rosila Ecra
múkowa slowem důwěry plUým, „co ych UčiUiti
měla, aby Umo Bůh whslhsscle?“

„Modletc se, a opět sc modletc,“ dúwal Ua
rUkU kostelUik. „Modlete se wc jmčUU PúUU
Ježissc Krista a š úplUým se odcwšdčmim do
wůlo Boži, modlith son poswěchtc almUžUoU
a postcm, wšýwejte blahoslawerU ZJUUUUo pťia
mlUwU, a bUdculi, oč pro itc, pťcd twúři Boži
dobrš a wúm i wassim milym k spaseUi UžitcčUe:
staUek sc wúm. N počkejtc, jcsstě Učco!“ doložil

17
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Zc zwlússtnim důrazcm. „Přcd Umoba již lety
nhl jscm jchou Ua poUti w Uassi milš sestcrskš
Nomwč, a sice m KťtiUč:ch. PamatUji se, žc jscm
c tchdy wclicc potčssil iwšdělal, a hUed po ccstč
Uelikým skUtkům Božim m pťirodč sc obdiwowal.
A teď Ua starč: koleUa takowč: tonha po milostUš
posfc Matky Boži w KťtiUúch mUe pojala, že,
dúali Bůh, hUcd po wclkoUocrch Ua inloU poUť
pc mydčlm. Nškolik starssich fončdů stchého se
mUoU jest úmyslU, a bUde Uúš wsscch asi desct.
Witenli co, popUtthc š seďoU! Kdo wi, ery:
prosite:li Ua mistě fmatěm, čcho žúdútee? Cesty
Pč:Uč.,jsoUpodinš a UcžphtatclUš!“

Cermč:koma byla ochotUú ža chmirUš m:
dosti, a ch za to kostclUika prosila, aby š pouti
Ucodklčxdal, a brzy po wclkoUocich se mypramil.

c Ua Prassimkh Učssla„ a š kostelUikem
domů sc mrútila: Uctťeba powidati.

1)(.

Ua poUli.

Umhslem, žc š Uškolika soUscdy a š Eere
múkoon do KťtiU putomati hodlú, kostclUiksc
tajil, a takč drUhům a účastUikům swým mlčeUi
Uložil. Qbúwal se, kdy by wšc Ua weťchost přie
ssla, že by se poUtUiků shlUklo xUUožstwi, a toho

Ucchtčl, poUčwadž pťi mclkšm bonš an pořúdek
Uchowa!i., bcx.mU poboš!wst Ucš.lšščtúm žpůsobcm
whkanti Uclzc. Tak zustalo msse pod pokličkou,
a w Ncmirowš strhlo se Uemalš podichi, když
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Umlý honec, z jeďeUúcti pUtUžicichzúlexecjici,w poUe
dčli po drUhč Uedčli welkonocUi Ua ceřtUse whdal.

Rčmo byli wssickni U zpomšdi a U stolU
Pčmč, slysscli mssi swatoU: z domů wssak wyssli
až odpoledUe, jeU co bh se ť želc Uici dostali.
Po želešUici chtčli odjet rmmim w kem až do
BlaUska, a odtUd hodlali pčssky pťeš SloUp do
milých KřtiU..,

Kromč C„ermúkowš jiUš ženskč meži poUtUio
kh Uebhlo; a Cermúk st starostliw, aby se šUaUu
želka pťi mUžských hUed prwniho dUe pťiliš Uce U
Ussla, chtšl ji dút Už k želeZUici dowcšti. JUU
měl již zUpťažer, ale matka UesedlcxřkoUc, žc
bodlú whkanti cestU kajicUoU, a pohodli Užiti
Ucchce. Wyproloodiš wssak od manžela i od
syxm se Uechala. Cermúk ssel až UU hrancc
Nemirowských půd, a Jcm jesstč o hodiUU dúle.
Když fe š matkoU loUčil, otúzcxla se ho, co by
jch S poUti pťincsti mčla?

„čšBUdemi dosti,“ odpowčdčl JUU, „když se
mamiUko ssčclstUěU we zdrmoi anrútite!ck

„Toho fobš takč pťeji,“ odpowšdšla Cčrmčxc
kowa, a powzdechUoUcdoložila: „a potom jesstč
pťcila bych, Ubych tobě mohla doUčsti potčssitelUé
Zprúwd o WerUUce.“o

Od BarUssčin sloatby slhsscl JUU matkU
poprwš jnlěUo WerUUřiUo whslowiti. Wyskočilh

mU slšy, popadl matčiUU rUkU a kolikrút po sobč
si pobbň.

Na želerici kromč Učjakšho hrUbstwi od
slUžchš Uúdražni chasy Uassim poUtUikům Uičeho
fc Ucpťihodilo. WstoUpilř do jchobo wozU, abh

17wd
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takč za eizd , jak Ua poUtnikh slUssi, společUoU xmo:
dlitboU o a chwúliti xmohli. Nlenastojte! we wozc

již sedčlšškýsi zarostlý panúk, držel w ústech fl,m:on fsiss e, a čUdil jako ž komimx. Takč mU Ue lo
whod, žek Učmn tolik pocestných pťisedú; a k hž
poznal, že jsoU poUtUici, potmčssile se Ussklébal.

Jak poUtUiciranni modlith společUšwykonali,
dal sc š Uimi onsčxč do řeči, a o poUtč ja yk ssee
redUě fobč broUsil. Konečnč ťekl, kdy by bhť země:
púUcU„t, že bh tomU toUlúUi pojedUoU koUec UčiUil.

Cermúkowa Uad takomým roUhúUim trUUla,
ostatUi poUtUici hUěwem zrowna hoťeli a toliko
kostelUik, jaťo by Um žlUčtUcmšl, Usmiwajc se řekl :

„Milý brachU! Uemim wěrU, zdali byste tim
swým osmiceUým núhledem Jcho Nposstolskšmll
WeličeUsth se zawděčil. Jú myslim, dokUd lid
Ua poUtě chodi, za žeměpúUa i za wrchUosti se
modli: dotUd že korUUowaUú hlawa pokojnč Ua
trůUU scděti může.“

PaUúk odporem kostelnikowým podrúžděn
Uamital, že poUti takě z hospodčxťskěho obledU
jfoU zúhUbné, poněwadž se tadh mUoho čUsU
zmaťi, a mnoho penšz zbytcčUč Utrati.

Na to kostelUik: .
„My sprosti lidé Uikdy U to hlawy Ue!lčxt

meme, mnohooli časUpúni a mUďrúci prožahúleji,

mnohouli peněš zbytečUě, Ueťkali hřissně, rozhúxžeji; a ša to, onúm, múme plUšho prúwa žú:
dati, aby fe také o Uúš Uikdo Uestaral.“

KoUečUčroždrúžděllý onsúč pln wžtekUwšočital: kdo fe chce modlit, že se může mod it
Ua každšm mistě, a že .Uetťeba Ua polltč, ba an
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do kostela chodit. dež mU ale kostelUikstrčil wctU
žcxwetU, ťka: že lide, kteťi o modleUi Ua každčm
mistč hUdoU, Uemodleji sc Uikdc: zaswitil panúk očio
Um, wyhodil Uedopalek ssissky okUem š wozU, fkrčil
se do koUtkU a dťimal, o poUtUikh se Uestaraje.

W BlaUskU Uassi lidš siezli, koufek pod mšu
stem dali fc w lewo po potoce proti wodč, a
malchým blUbokým údolim mczi ZelcUými lešo
Uatými ftrúUčmi š Pčmcm Bohem dúle fe Ubirali.

HUed ž krajc údoli widěli welkolepč kUižcci

Salmskč želežUč hUtč. MUžům fe slawUý zúwod
Uemúlo libil; ale Eermúkowš z UmoUUěUhchdloUn
hými kožeUýmizústěrami od brady kpalci špčedU
žastťcUých a od zadU kossilatých hUtUiků fsla tao
kowú brůzcx, žc se kostelnika UeUstcileža ssoš držela.

Jak hUtě miUUli a wýtržUosti Ucbylo, dali
se poUtUici do zpiwčmi. Zantili krúonU Mau

rianskou hymm:: „Hwězdo jasUčx,hwčšdo spasUú,“až sc po lesich Ua wsse straUp mi e rožléhcxlo.
Na jedUom miftč opětowala ozwěch špšw ponto
Uikči tak zwučUě a túhle, že kromě nčxpěwU takš
cclú sl.owapzčctelUě k Ussim žpiwajicich špět fe
wraccla. Eermúkowa fe lckla: špomnčla Ua pao
Ucika zc želczUicc a myflila, že Uěkde kamarčxdů
Uasbiral, a odUěkUd z úkchtUzpoUtUikům se pou
sskleije. Powěděla swoje miUěUi kostclUikowi,
a k swémU Upokochi Uslysscla, že fc to tak oda
rcižeUilU se šwUků od fkal děje.

W prawo i w lcwo po lesnatých strčmich
wypanly se kolmč:skcxlin jako wěže star,ch zboo
ťeUých hradů w rozmantěm útwašU. oUtnici
Uemohli od Uich oči odtrhUouti a Eermúkowa sc
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ptala oded sc tU takowš podiwnč kamcUi wzalo?
dali tak wprostlo aUcbo jc Učkdo wytcsale? Ko

řtclUik powedčl žc tak Ua ridkčm wúpeUitcm
fkaliskUza dloUhoU dobU wěkU pUsochim dčsstU
a wčtrU mytworer jest Čermúkowa Ueťckla
Uic alc mhslila že dčsst a mitr rozUmUUema
aby takowhch podiwslých sigur Uadčlati dowcdšhi

Za krútko jiný diw sc ukúzal PoUtUici
š podiweUim spatťili žc potok po Učmž proti

wodě až dotUd ssli pod wšsokollažsrčxžUoU stranickotcm z podšcmi wytča, Ccrmakowa soU
dia že ta woda š drUbč stranh Zemskč koUlc
prodrati se mUsila a že bUdcchspifse z Nmeriky;
alc kostclUičUchl ža prade a twrdil že fpo
dck ždejssi krajin zúleži š wúpcnce žwštralčbo
ktcrýmž fc woda prodirci a že potok tUto wytš
kgjici lchlidaji U SloUpU jak do šcmě se stmci
Eermúkowc Uad těmi diwy sc až hlawa točila

Tronala žc sUad an Ua Morawš chsoU Fcstje
snad žclcšǧrticešUUeslaUčkam dale a počaabúti da lnaposlch domU trefiP

oUsck chd potokcm pUstčli sc poUtUici
w pmmo žpťčma do strmxš, a kostclllik powidal
žc se podimaji k Nťacofsc Čermačowa sc tcckowš
reči dčwila rkoUc: „Wždyt sc Ue amatUji Ubystc
Uěkdo z tčto krajin rodcm poršašeli a matkU
Ucbo macechU tady mčlie?“

Na to Uslysscla žc jestMacocha Ucobyčera
hlUbokú propast a žc mú jmcUo odtUd poUěwadž
kdUsi před mšky Ucwlidna mac cl fwč! Ucwlastm
ditč do Ui hodila které wssak po kťidlcm anděla
strúžUcho Ua stromkU ze stěUh propastlrš wyrllstaji
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cim sskastUš se žadrželo. Lid děcko řnyfwobodil, a
macechUza sprawedliwčho bUčwUdo propaftt fhudil.

Čermúkowa, loyprawowčmim podinč Udau
losti dojata, Ucmohla se Macochyx dočkati, a
ptala sc, bržh:li již U tč dirh bUdoUe?Prawenoť
ji, že jsoU U Ui, a předc Uičeho Ucwiděla, leč
jakoUsi boUde Ua klič žawťcUoU. Skoro fc mre
žcla a soUdila, že podiwcmú ša wsseckoUamahawč

ležcni do strčmč an stút UebUde, kd čžceloU pro:pasi do takowš boUdkh šawťiti moši. Než poe
jedUoU sc tU Uaskytmxl Ušǧaký člowěk, ktcrýž jako
hajmý whbližel a ža male spropitUš boUde ote:
wťel; a tcď sc Ukúžalo, že domUělú boudka jest
pawlačx, Uad famoU propasti pro pohodlUějssi poo
diwčmi lošdšlanú. MUžssti chUtč wstoUpali Ua
pawlúčkU u alc šbledli, byli jq,ko bez dechU, a
ccli omrcičcUi conwali Uažpčt. Eermčlkowa, wiu
doUc takowš Udčsseni, cmi wejit Uechtěla. Pťia
Untili ji, a an Uad zúwratUoU UedohledUoU
propasti leantim diw dUssiUcwypUsiila, za wžýu
wčmi chfwčtčjffich jmcU špět sc potcicejic. Teprwš
teď cclon žlobU UkrUtUč Umcechy poznčlwala, a
sprawedliwé odměUy ji pťúla. W tom ji pichlo
k srdci. ZpomUčla si, že sama o Umoho lip Ueu
jedlmla, kdhž UejwroUcUčjssi žúdosti jcdinčho syna
ž pmchč marnosti Ucl odpor byla, a o zdrawi,
ba tťch o žiwot jcj pťiprawiti mohla. Ze lUsscho
ji pojala litost, až oslzcla.

Za spolcčxUýchmodliteb a zpčwů dostali sc
oUtUici UU koUec lesů; Ualezali se před samým
loU.pem. Ta„dh Uastalo diwadlo mUžsiým Ueju

wzčlcUčjfsi, a Cermúkowč UejhrůzUějssi. Bliško
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pťed městem fpatťili Ua rominč skalinU o famďtč

stojici, jako by Učkde od púfma skaantých hor
UrwanU a schwúlUčfem pťiUesserU. Whhllželak
jako wčž xhrUbčho objemU. Na Ui bylo widčti
žUameUi fwatčho kťirc, a múlo opodúl Uaproti
U paty strčmě ssklebiš fc otwor pod žem wedoUci.
KostclUik wyklúdal, že ža otworcm w Uepťetržitč
soUwislosti rožbihú fc cclč b(Udisstš podžcmnich
jeskyň a peccr š jčxmami a propastmi dšlkoU
sUad kolika hodin ccsth. chen ž poUtUiků, Ujaw
fe slowa, wpklúdal, jak Učkd od fwš babičky
ťikati slhsscl, že ďúbcl tady těl miti wchod do
pekla, a wsseckh jeskUUč a dirǧy žc kopytem wy:
dUpal a ohonem wysslchal. Qkalina o samotč
stojici mčlq, býti ša wrata; ale ďúbcl mUsil pro
Ui až do Nima, za dobU od klckúUi do prwniho
kůropčUi mčl býti Uažpčt, a wrata měla ftati
přcd otworcm. th bU toho bhl dokúšal, mčl by
radh wchod do fwc sserchš ťissc podneš; a jak
widite, Ueschúzclo Umoho. Jcn jcsstč Uěkolik
krokůu tU wssak kohoUtžažpiwal, skalina fmekla
fc ďúblomi z ramcn, zůstala kde jcft, a pan rou
hatý 9sskrúbal kolcčka.

Cermúkowa posloUchala jako w kostele, a
eridčlo fe ji býti wčci prúwč nepodobnoU; alc
kostclnik fc daldo smichU, powidal, žc rjcft ,to Uco
motomú děckú owidačka, a doložil, žc ccly podo
zemni diw ž oži moci wody žpůfobily; eakož
takš skaliUU o samotě slojici ža bhtek wo mm
roze.brančho a odplc:chcho del iho skaantšho

púsma prohlúsil. K Žúwěrce pak ucsstě poUtUikywybizcl, abh Ua Uč terč sto kro ů š Uim do
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podzcmniho blUdisstč pro pamútkU se pUstili
Take se tU hned Uaskytli chlapci š borowými
loUčemi abp UoUtUikům do podzcmi pofwitili

MUžsstcsc wydali do jchoho alc Cermúa
koroa Uechtčla Myslilač U scbe: ďúbcl, jak sc
Utu jchoU Učkdcžalibi tak hoUem fe eryklidi
a tťeba Uebhlzroan hofpodúrcm alefpoň Ua wý
měUkU žůstane Proto sama Uessla ba i o mUžskš
sc bala a když jiUým otworem Ua fročtlo whchú
Zeli: poěitala Ua prsty, ždali jsoU wssickUi a
ždali sUad Učktcrý w Ušjakč Uastrojene ďúbelfkč
pasti UchažUUlP

ZwlússtUi útčchh Užili Uassi poUtUici w chramU
PúUč SloUpskcm Ua počest bolcstUč Matkh Boži

Hofwšceltšm Z pčkUčho čistotnšhho kostela se;)šsšmcmiUechtčlo Pomodlili fc litani wthiwali
rianský chwaložpšw U solidný mčstUian farúť
přissed bež požúdcmi chfwčtcjssim tajemstwim
Tčla Kristowajim požchlml

K cili fwšho pUtowčmi do KťtiU dofpěli
poždč, již po zapadU siUUcc NemohoUcc pro
poždUi dobU do milostnšho stcmkUUebrš Kralowny
wejiti wykonali krútkoU pobozUost U dwšťi chra
mowých Pak ssli hlcdat Uoclth a sossicknipod
jchoU strechoUlaskawšhho přijcti Ualcli. Po wečeťi
prcdčital koste:lUičesž Učjake starč kUiž U celý pťiběh
o milostnč sosse Matky Bož l w Kťtinúcb WssickUi

se Ua šdohled dimotwornš sožchytěssili UČermakowapro z ožUoU toUhhu cmi fpati Uemobla.
Rúno hned od klekcmi we fwatin mcsskali

a wzýwajice i cticc w UliloftUcm obraze KrúlowUU
Uad hwěždmni až do msse swatč střidawě sc
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modlili a zpiwali Pri mssi jwatš rozjimal a
nlodlil sekaadý pro sebe Cermúkowa swč srdcc
knohhoUm pomocUice krcskaUstwa dokoťeU ota!3
wrela a úpěnliwč wzdýchajic prosila o pokyUUti
kam by sc obratiti mčla abp WcrUUkUUalezla a
tUdh swčdomi swšmU pokoje a domacUosti swč
blahebo klidU zjedUala S důwčroU UezwratUoU
Upirala zrakU swých kdiwotwornš fossc Ua oltari

a takkji pťipqdalo jako bp Matka milosti i šeSy Uač em swým Ua Ui se Usmiwali Z toho ji
wšessla radost w srdci eryslowlta dotUd Uepou
citčUú tak že blahosti až Umdlčwala a zrak jako
mrúkotoU se zastřcl N teď jako we sUU wtdela
pčkUš wýstawne mčsto š wěžmi mczi Uimiž zwlússtě

šedna sstihla Uad ostatni wyčlxiwala Nak wesslao města pčkaU branU a ocxtila fe w Uějakč
okrolchlš Ua pohlcd smUtUč: kapli přcd obražem
Matky Boži snědými barwami UUkresleUšmK no
hoUUx obrašU prcd oltaťem klrčela Uějaka mlada
žcnsstina, wroUcUč se modlici; a kďož se požwedla
a twar Ukčxala: byla to WerUUka Eermakowa
radosti zkrika a špodinék,w widěslise probUdila

QtewroUc oči widěla kostel praZdUý jeU
kostelUik Ua dlaž bč wcdle stolice kleče fc modlil
PoUtUici po mssi swaté odessli ť snidani a ko
stelnik žůstal na Eermakowou čckajc Uslyssew
wýkrik štúzal se co bo byloe?

„Nch! ja Učcowiděla “ šasseptala Čermúkowa,
cela se chwčjic Nak slowy radosti jako zmate
Uými pomidala o mčstě o wěži„ o kapli o sUč
dem obraze a o WerUUce

Kostclnik fe zarazil
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„Podinč UczpytatclltčjfoUccstyPúnč!“ prozrl
mlmnil š poswútUým utrUUtim. „Mčsto, ktcrčž jsic
midčla w dUchU, Uhlidútc skUtkem. Po sstihlč

wčži dlc wassi ťeči poǧUúwúm Bon, a fmUtUú
kaple š obražem m snedých barwúch, jak Bon
šUčUU, jest Loreta w miUoritskšm klcšcsstejěe!.uJiž
wčera Uschli se Uassi poUtUici, že cestU žpútečUoU
wykoUúmc pťeš Bon , abhchom Uassi UpťimUč
scsterskš Morawh jak Uúleži Užili. Tčck Uhlidúte
skUtkch, čcho wúm Matka Bosi w dUchU widčtř
dala; a žc tam UUležUcte, če o žúdútc, již an
pochybowati Uclšc. Ccsth PúUš jsoU UežpytatelUš!“

x.

M :Worrlť.

U mistra Wewerkh po fmrti maUžclčiUčtakto
Ua pohlcd Uic fe UczmčUilo. Mistr š towarhssi
od rúch do Uoci hlcdčli řčmcsla. WcrUUka sprao

wowala domúcUost jako ša aniUh Učmoci, awssccko sslo son ccstoU ja o drčchdh, Už sUad Ua
to, že lškař wice do domU Ucchodil, a žc malý
Frcmtissck kwcčcrUi swš modlitbě „otčcUússck“ a
„ždrúwaš“ ža mamiUkU pťidúwal.
. Tak bylo co do žewUějsskU,alc Uintť w hlao
wčlch jchotťiwrů rodily fe mUsslšUky, Uúpadh a
wrtochh š ersU Uowš.

Towaryssi Uchslili, brzhuli se an Ucistr bUdc
žcUit? ktcroU si wezmee? a co asi pro Uč ž Uowých
poměrů wšcjde. Měli tobo plUc hlawh, a jat
mistr š dilUy jeU pclch whtúhl, hned o tom drtili.
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l „KteroU oU Učxš starý pťedc w wcde e?“ osloǧj
wll ťdyš za takowčho okmUžcUim adssi towaryš
starssiho, jako by fe túžal.

„Jest to také od tebc otúzka!“ postiwal fe
osloweUý fwčmU drlchowi. „Múk oUdúwno w hlid:
UUto; a mUsil by wčru Ua okU i Ua rozumu člmo
miti, ťdy by zdomU ssel, a WcruUkUsi erzal.“

„Qwssem, WcrUUka jest hodnčxi hezkú,“ pťi:
pousstěl mladssi, „ale Ua fwú mladú leta wypadú
pťiliš Ufedlú, pťiliš Uúbožnú.“

„Na tom Uczčxlcži,“ wywracel pťcdcsslý.

„ChUť lidskú UeUi stchú, Učkdo kroUpU, Učkdo hrčcchž
Umč prúwč Ufedlost pťi žcnskš fe libi, a takowc
th fkočdopole a hopfasa jaktčžiw UemohU citit.“

Tslke mistrowi ta žcnitba wrtala mozkem.
Za peri doby po manžclčinč fmrti arci an
UcžpomeUul. Litowal swc Uebožky pro jeji pťiu
činliwost, eschraUUosti jinč dobrš wlastnosti, a
takč proto, že dloUhoU Uemoci Umoho whtrpčla.
Litowsll ji UpťimUč,pamatowal Ua Ui modlitboU,
dal ža pokoj jeji dusse msse fwatč sloUžiti wc

tťech kostelich, a pčkUý kameUUý zoomnik Ua hrob
ji postawil. Meži tim uplr,mulo teměť čtwrt roku,
a Wewcrkowi pčichúžely mysslénky jiUš. Pťipadlo
mu starš UúrodUi poťckadlo jesstč z RousiUowa,
kteršž di: „Muž bcž ženh whdúU jest w plcUU.“
Dotud toho jcsstě Uezakoussel. WcruUka hofpoo
daťila dobťc, Uazmar Uepťichúželo Uic m ale
jak bUde dúlee? Takowých poctiwých dussi, jako
WerUUka, dzestmcži slUžchými múlo, an š toon
skowo.U fwickoU za bilšho dne ji rowUš bU UeUassel!
TU opčt jiUč poťekadlo připadlo Wewerkowi,
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ježto prawi: „Co se w domě hodi, soUsedowi Uee
pťepoUsstěj;“ a z celčho Uwažowúni whsslo weUu
koncem tolik, že bUde Uejlip, ab WerUUka Uclol
wždh w domč zůstala. Poněwa ž bh ale tťeba
do fmrti sloUžiti Uechtěla, UsoUdil Wewerka za Uor:jur
moUdťejssi, swazkem UeerssitelUým k domU ji přia

poUtati, a lza manželkU wziti. Jak pomhslil, takUčiUiti hod al; a když mU starú domownikowa
odUěkUd wzkúzan pťiUesla, čekl z krútka, že súm
již Uěco za lUbem mú.

Takč: WerUUka swými zwlússtUimi myssleU2
koUi se žaUússela, při Uichž ale Učjakšho wdawkoo
wšho UútčrU an za múk Urbylo. SloUžila:li U
pcmi Uebo U púna„ w tom rozdilU eridčla„ a
wr swšm postaweUi byla spokojma. Než bržy
lecco zpozorowala, což ji Uepokojilo. MlUwila:li
š pčmem, owsscm že toliko w pčičiUš domúcich hou
spodyňských zúležitosti: pohlireli totďaryssi očkem,
a potntelUč se Usmiwali. Při omownikowě, kterúž,
mimochodem ťečer, WerUUce Uepťčxla,poněwadž
od jejiho do domU pčichodU swč dťewUšjssi plat:
UostiA nebožky Wewcrkowě potratila, an při
domownikowe tšhož potUtelUšho úsměchU Ua po:.
tkúUi znameUala. Ba i w soUsedstwU podobUč
se dčlo; a ssla:li Werunka z koskela Ueb ztchU:.
diwalh se Ua Ui ženskš po celšm Rhmaťowskčm
plúckU podiwnýma očima, sseptal , Usmiwaly se
a po Ui sobš Ukazowaly. WcrUU cxse mrzela, Za
posměch a pro UkazowúUi Uechtěla Uikolml býti,
a proto Uminila sobč, po jiUš slUfbč se ohlčdUoUti.
Dťiwe wssak chtčla jesstě promFUwitč š Rosalii
Sehnalowoll.
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l Rosúlka, ,slyssic WerUUčiUo UaťikúUi pro
usmčssky,jež pry trpěti musi a eri proč: Usmúla
se takš, a bhl to l)úsměch oUomU .towaryssů a
ostatUich possklebúčkU tšměť Ua wlaš podobný.
WerUUce wpskočily slžy a bšdowala, že Ua celšm
fwětč Ucma, kdo by š Ui UpťimUš smýsslel. Ta:
kowšbo žalU pro poxchě žasmúUi Rofúlka se Ue:
Uadúla; proto otoč:ila jiUoU, wžala Ua se twúř
docela wúžUoU, a obledUč těch ossklebků patťičnš
wyswětlcm WerUUce podala, xrišoUc:

„Lidš mysleji, že bUdcš Wewerkoon; a
dokUd ji jesstě Uejsi, Usmiwaji fc!,xj mluwi o
tobč a UkažUji UU tě. To fUad loiš, žc si lidč
o každšm alespoň dwakrúte za žiwobyti porou
šprúwšji: pťedUč múeli se kdo žeUit Uebo wdú:
wat, a potom když Umťe. Z toho sobč tcdy
Uedčlej Uic, a až se ti mistr Wewerka žmiUi,
řekUi pěkUě, žc an. JiUúče bež toho UebUdc;
jci alespoň hUed od počútkU tak soudim.“

WcrUUka šbledla, že bcǧse Ua Ui krwe Uebyl
doťe al; U tak podiwnč se jl Udúlo, že se o rčxmě

RofalčiUo šachhtit mUsila, Uby Ueskleslaš
„Pro Boži UmUčeri! co pak dčlúš e?“ lekla

a diwila se Rosúlka pojedUoU. „JiUš holky, když
o wďawkúch slyssi, skúčoU, a ty bl)š múlem
omdlela! NebUď blúhowú a dčkUj PúUU BohU.
Takowý mUž , jako mistr Wewcrka , může jeU
rUky wystrčit, a Ua každčm prstš žeUa mu UwišUe.
JeU powaž, když pťijde kolcm a kolcm, co ze
slUžby wypadú? Dobťe se řikú: „Raděj ža swým

krajicem, Ue:7ža cišým pecncme“ proto jsem titoU radoU: cť a Uď rúda!.e?šocha. kterúš bd
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si tč wziti .chtčl a mohl, bcz toho th w Cc:
chúch Uemúš, pcměmad7 bhš sice žajeistčaž do Mor
rawh Uebhla zassla. tak jesstš jedlšoU: beť a
bUď rúda. a až Ua swath zwúti dúš, Uezapo:
meň Ua Řosúlkn.“

Od rozmlUwh š RofúlkoU UcmčlaxWcrUUka
pokojUšho okamžeUi. Nemohla jist, Ucmohla fpút,
cmiprúce ji Uessla, a roztržitosti i zmatkcm wssccko
ji žrUkoU padalo. OUU byla žeUsstan dokanlú,
i srdcc i rožUmU ždrawčho. e kromč JaUa Uin
koho wice celým srdcem milowati Ucmůžc a že
lch tUdh poctiwšho WewerkU sklamala, kdhbh
rUky jcho pťijala: to citila dobťc, tak ji powidalo
srdce. Z drrchš strcmy ssla ji žasc Ua mysi siowa
Rofúlčilm: „hocha, ktšrýžby si tš wžit chtčl a
moHl, bez toho Uemúš;“ a ab chUdobUčdčwče
k wUli bcžUadějUš oželeUš a Bo U porUčeUč lúfce
ťúdUým wssi úcty hodUým mUžcm a siUssUým
opatťeUim pobrdUoUti mšlo: pťichúzelo ji ja o
UcmoUdrš; tak powidal rošUm. Bhla Ubohčxjako
w klesstich! Jesstč dobře, žc fe Wewerka Uežmie
ňowal a že fchd, čeho sc lidé domýsslcli, an
UebUdo.

Nle Uastojte; Wewerka se llUiUil! Pčissed
w drUl)oU Uedčli welkoUočUi z we kých slUžeb Bo:
žich, bUl jaksi zwlússtš dobreho rožmarU, a pou
widal WerUUce, žc dUcš již kolikero ohlússek slh:
sscti bylo. PoUěwadž pak š UamloUwúUim hUcd
poprwč mUoho prúce Ueměl, chtšl takč: podrlchš
oUUžúležitost pojoobUým způsobem krútka odbýti.

„Co Uchsliš, WerUUko!“ řekť jako žertem,
ale hlaš fe mU tťúsl, „abychom fe spolU takč
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ohlúsit dalie? Žc tak zůftati Uemohn, to wiš: a
že bych nad tebe hodnčjssi hofpodyUč ncdoftal, to
jú žase wim; a taksi podejme rUcc!“

WerUnkU, ač bez pťiprawy Uebhla, Uabidmlti
mistrowo Uicmšllč wclice pťckwnpilo. Tak ji opčt
pťisslo, jako ťdhž š Rofalkou posiedně mluwilcl,
qž sc mistr poděsil.

„JeU fe Ušlekej!“ chlúcholil polu Umdlelou.
„Wdžhš UemusišrhUcd Ua mistš odpow čď dúti,
a chcešuli,„ můžeš sobč wzit Ua roszsslenoU.“

WerUUka pokhnnla, že sošxč tak pťcjc.
„N eakon lhůtu sobč woliše?“ optal se mistr.
„Tý. cn,“ asseptcllcl WcrUUťa.

o Wewcrka hl spokoch, a jako bU se Uic Ue:t
bylo přihodilo, Ui slowem wice fe Uežminil čaš2
kajc, cs lhůta dopUdUc.

B?ermtce Uastala doba trapliwú. Sama
sobč radh erčdšla, anž od lčdt očckúwclla, a
proto radila se š Bohem. Každšho dUe byla
w Loretč Ua mssi swatč, Boha ša oswiceUi a
PUUUU Uejfwětčjssi ža pťimlUwU wzýwajic. Do
wyprsscUi lhůty schúzeli jeU jesstč dwa dni, a
WerUnka dotUd erěděla, jak bh měla UčiUiti.

W Loretě jeft prúwč po msii fwatč, cl Wc:
rUUka po wsscch, ktcťi bhli pťitonmi, pťed obra:
šem MariaUským klcčeti šůstala. Teď ji koUečUč
Ua modlitbě pťipadlo, jak bU se žachowati mčla.
Ehtčla jiti zitra kU sprúwč Boži, šc swýtU č;po3
wčdUikem, důstojUým kmetcm z miUoritskšho klúu
ssřčra, chtčiň fe poraďiti, cxcjňť sllchčxPúnš powei,
hodlala UčiUiti.

Potčssena ssiastUým wnUkUUtim, wftala od
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modlitby wesele a po kapli jako Ua rožloUčerU
sc ohlšdla N hle? jakš tU milš a radostslšp ťc:

kwapeUi Spatťila w loretě honck weUkowskššlšpoUtUikU kteťi ji wssickUipodlchkroje c twúri do
powědomi bhli Požncxla Nemirowskcho kostelnika
š Uěkolika foUsedy, a již sc k Uim hlúsiti chtčla

ana tU žhonce whskočišcna U jako by UUmhsli
šmúmcUa Wenmce kolem krkU pňdú Bhla to
Ccrmúkowa

„Q ditě drahš ditčl“ plakala WeUUckUob
jimajic „Matka Boži sama cesiUktobě Ukúzala!
Teď mUsiš š Uúmi mUsiš Ua mistě do Nemčrowa
ú se Tebe UespUstim Núš chlapec ftUUě a kdy
yš ho Uechtčla: oU by Uúm Umťcl“

Kostelnik abp pťi wýstUpUfwěde Uebhlo
a pak Uby se Ua mistč poswútném powyk Uedču
lal: odeskal Uapred poUtniky Ua hofpodU kde
Uoclchem bhli rka ǧe žsl hodiUU k Uim se do
stawi a potom obč ženskš Ua Ulici whwedl

Čermčxkowa stúla UeUstUpUč UU swšm že

WerUUka žrowna do Nemirowa mUsi; ale We
rUUka ač radosti tšměr bež febc byla predc UU
mitcxla že sloUži w orúdnšm domě kdež Ua Ui
wssecko spUčiwú a še fotwa bUde moci odejiti
dokud se w domúcUosti jiUš opatťelli UestaUe Pak
chtěla owssem do Nemirowa š radofti pťčchmútati
U kdlǧž ji Cermcikowi ša dcerU !Uiti chtěji od frdcc
rcxda poslechUoUti

Kostelnik pristoUpil k WerUUčiUš straUě a
prawil žeč tcxkmoUdrš qč se Čermúkowé piiliš
Uelibilo č;Dcxlcxsi wssak ťici ale Za to mUsil koe

18



274

stelnik š Ui do domU, kde Werunka sloUži, abh
tam promlUwil i púllům pťikúzal, by holkU zbye
tcčUě Uezdržowali.

Na cestě owčděla WerUnka swým milým
UeUadúlým hostrm, jak Bůh wssc moUdťc ťidi, a
že w čxaš swrchowmlý jich poslal, poUčwadž řdoul

múci pún, U Učhož siouěi, rUkUji nabidUUl, a dolhůty, jakéž Ua rozmýss erU si whminila, toliko
jesstě dwa.,dUi fchúzeji.

Do Ccrmúkowě, slyssici o zúmhslU púUowU,
mjela prchliwost, a spUstila baUdUrskoU.

„To wčřim,“ dala se do wadčni, cl7 sc lidš
po Ulici zaftawowali. „Teď on by tč lcck o chtčl,
když se ti wčno a pťčxteléUassli! Nlez toho mračna
Uchde prsset. Núš hoch tč měl rúd, hncd jak do
fskolUchodil, on si tč pťed ústh wyfonnoUt Uedú!“

WerUnka erčdoUc, že se po Ui z Lipničck
poptčxwka stala, Ccrmúkowč nerozUměla, až koa
stelnik w krčltkosti powědčl.

Zatim dossli Ua Rymaťowský plúcck, a tUstoU:
pili do obc)dliWewerkowa. Mistr wida, že š ch
rUUkoU Učxjaci jeji buď žnúmi Ueb pťútclč cha
spčssc z jcjiho rodisstě přichúšeji, wyssel z řdilUUt
aby jich Uwčtal. Nle za laskawý úmUsi sipatně

sc mU7pťihodilo.
Cermúkowa si hUedpomyflila, žc to bUde ten,

co Wermcku chce; a pončwadž widčla, žečmuž jesstě
statečxný a mladý: žnowU hnčwem fc dopalila.

„Milú pantcito!“ spUstila Ua wlidnč Uwiťčmi
zhrUba, „co wh si myslitc tUhlc straUU WcrUUky:
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toho koUtraUktU UebUde Uic! Nčxš chlapec mú
ťtarssi prúwo, a jú bych se Ua to podiwala, abhste
wh mU do želi ležl!“

Wewerka erčděl, čeh;,! sokžč o Uežnúmč
žcšlě pollťyfllti; žaražll se a Cermakoon Udlwcu
Uyma očUUa meťll.

„JeU sc koneetel“ obořila fe Cermúkowa
jesstě prUdčeji. Mysšte, Me!Uúm UažcUete strachUe?
HolcčkU! my se U Uúš Uešojime. Tatik žUú wsseckh
iUsstaUcc po celšm swětě, mladý JaUdg, WerunčiU
bratrčmek, takč Učxčch rozUmi, a Uúš chlapec um
Uelekcjtr sc u Učxšchlapec byl wojúkeml Rozo
Umitee? wojúkem! S wojúkcm Ucni žúdUý žcrt, a
dostaUcoli se to ť jeUeralkomcUdě: bUdete mit sse:3
rchč obskakowčmi!“

be wssch b lo koňcc, wloeil se!okostcluik
Za prostřchiča a ewerkowi wsťccko objasUil.

Wewerka, šUgmeUUje Uezbyti, od fwčrhozúa
myslU UstoUpil, a Cermčxkoon Uchlúcholil, slibiw
Ua son čest, že WerUnkU, jak domčxcUostfon
opatťi, an miUUtU zdržowati UebUde.

Rožessli se dobťe, ale Cermúkowa předc mysl
UpokojerU Uemčla. Dolchala Ua kostclUika, abh
co Uejwice možUčxdomů pospissili. Mnfejiť ry
chlapci,eJaU a mladý JaUda, ža tepla pro c:
rUUkU, proto žc tomU wdowci UcUi co wčřit.

18e
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)(l.

Poslcdni úkwn.

Po celčm Rymaťowskčm plúckU a odtUd
i dčllc po Ulicich U Uúmčstich BrUčUských, Ulco
spoň mczi slUžchými, rozchlo sc jako blcskem,
jakč sstčsti WcrUUkU potkalo, a za jakčho mUžc
sc dostaUe. Powčst, kterúž od jakžiwa přchúni,
UčiUila z JUUU swobodUika, dwoťúka, ba konečnč
až majitelc anstwi, a UepřiznčtUdy Uaplozer
UU kossc.

Takč Rofúlka o sstčsti WrrUUčiUU sc dowě:
dčla. Qna sc držcla kťesčanskčšúsady: „radUlltc
sc š radeicimi,“ Uezúwidčla pťitolkin, U pťi čo
hla co o žúwod, aby .swč blahopťúUi proncsla,
a spolU prawčho stUwU wšci se doptala.

Mistr Wewerka, chž RosúlkU wcždy hUed
za Ucbožky manželkp do domU pťichúšeti rčxd byl
widal, wysscl ji dneš wstťic, Uwcdl k WerUUce,
a son dosawúřmi hospodysli co erčstU pťede
stawowal. Rosúlka, oswědčUjic Upřimmš účastcUo
ftwi, jen tomU se diwilcx, po jakc Uiti to klUbko
sc pťikúlilo, UUUprý wčci, jcckowdawky, š patra
Uepadaji. ,N súm Wewcrka, jemUž wyswčtletti
kostclUikem .podUUé dosti jasUč Ucbylo, o pčcdo
chošich Udúlostech nečcho obssirUějssiho posicchnomi
byl žúdostiw.

WcrUUka, jsoUc pčefwčdčclm, že mliz přitelo
kUUč anč z chcrkh wssctečllú šwčdawost Uca
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mlUrUi stala sc sdionU a pťiběh fwe lčlsky še
wsscmi okolnostmi wyložila

„Totš Učco jiUčho!“ žwolala Rosúlka Ua
konci WerUUčich wpprnwowúrxi „Pernč jste

šcdemdrlchšho mUsili šasloUžiti a kchlobh žroano Ucbe wolajici kdh byste se Uebhli dostali!“
„Řižesli Boži jest pri wssem žrowna ma

kawč“ doložil Wewerka, „UUčlowčť bh cmi kťe

staUem Uebš l kdh brp se odměUč ctUosti Uerado
wal NejhUre wssfa jest še UmoU“ po chwilce
jako žertem prohodil „Jú mhslil žc nlčUUpo
UamlUwúch a oUo šatim soužeUi žUowUUastrme “

„To bUde ňúke soUžeUi!“ zasmala se Rosúlka
WrwerkowU naťikčmi „Takowý pcm mistr Uko
wh„ potrchje abh žakýwal a děwčat fe prišme
jako mrakU leda bh Učktem srdcčko již žmodrchcmč
Utěla jako pri WcrUUce bhlo.“

„Wfsak oUo těch š Uežmodrchmým srdečkcm
jest po skrowUU“ miUil Wewerka Usmiwslje sc

„Chhba lúwkhs“ hčxjilaRosúlka fwš pohlawi
„Dost a dost jest takowých chUa bhch o Uěo
kterč mohla powědšti jen že Uikoho Uechci
jmexlowat“

„Jnk to U priklcldU whhliži š wass:m frdeč
keme?“ otašal se Wewerkn NoscxkU čtwcrúcky
Uabirclje

„Mš srdce jest wolUš jako ptčxk w powč
tri!“ jistčlcxRosúlka poloU žertem poloU oprade
„Mnč byste se dwakrat Uabišeti UemUsil!“

„Tak si placUěme!“ žwolal Wewerka docela
opmwdowč rUky swš Rofčxlcc podúwaje
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„S Pčmcm Bohcm!“ swolila Rosúlka, rUky
mistrowy sc cho ic. Mně fe rozmazanost a choUu
lostiwost od jakziwa hUUsi! U Umc lati: co UU
srdci to Učx jažka; a mUsim se wam pťiznati,
že wúš sobš oprade rúda wčsz, a takš se
8 pomoci Boži pťičinim, abhste swšho krokU
Uikdp litowati UemUsil.“

Tak Uabhla WcrUUka pťiležitosti, že blcchou
pťčmi Rosúlcc Ua mistč oplatiti mohla. UčiUila
tak š radosti, Ucboť byla pťcswšdčcna, žc dostanc
mistr hodUoUbospothi, a Frantissek dobroU matkU.

Pútěbo dUe potom, co poUtUici odcssli, pťiu
byli do Brna dwa jUUúci, ktcťi krojcm sice Ua
chkowaUh, ale chowčmima spůfoonsti son
Ua pokročilost a dobrč! wychowúsli Ukazowali.
Prossedsse a prohlidUUwssS sobš Brno kťiž„Ua
kťib, žastawili sc Ua chwilkU w hostiUci U Ceru
Učšo Medwěda; pak se otočili Ua Rymaťowský
plúcck, a požansse po sstitkU, kde sedlúť obýwú,
wefsli do dilUy cherkowy. Mladssi ž Uich,
jchož sličnost až Uúpadnú byla, wstoUpil prwni,
a hned Ua prcchU š erbyčchol: lchkosti prou
mloUwati fe jal, ťka:

„Milý pmte mistťe! odplšste, jdemcrli dťiwe,

Ueš bhste rúd. Nle Uic Uaplat. ZcUichowi, jeUž přešro po erěstč wždhchú,a bratrúnkowi, kterýžson
miloU sestťeUičkUpožnati toUži, mUsi se Uěco promi:
UoUti. Ncmúte:li dotUd jinš hospody Uč,zůstaUU Uwčxš
dosllchowati jú; ale tady tomU,“ řeklUkúžawUaJaUa,
„WerUUkU bcz odporU Ua mistč mUsitc whdati.“

Wewcrka, jemUž wtipnú Jcmdowa horoorw
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nost fe libila odložil prúci a měl se k pťichoo
žim welmi laskawě

„Jú w ničcm na prekúžkU nebUdU“ odpo
wědčl Ua úwod prochfený, sUaže se aby do

Jcmdowh Uoth tresil; „Ucboč znčxmo jes,t fžccskstčlowěk co mUsi milerčxd Udělú Jina a
bUde li WerUUka toho k UčmUž jsic ji odkúzal
chtit Uúsledowatie? Proto tUssim nebUde od mista
abhchom fe ji zeptali “

To powčděw odskočil a za okamžeUi Wee
rUUkU Uwedl

„Drcchš děwče!“ žwolal Jcmda kdnž bhl
WerUUkU Uhlidal „Meži tisici br)ch tcbc co
fon sestrcničkUpožchti mUsil! Z ka dšho tahU
twšho obličeje krem rodU mšho prohleda!“

chk priwimxl WerUUkUkfrdci a Ua čclo
ji polibil e

Takš Jcm ač blahosti sotwa UU Uohox: fe
držcl, dosti obratUě si počinal a pokročiw lchcc
WerUUce ruky podal

„Kdt)ž mi dneš Uaposledo hofpodhniš Wǧfžťlž
ko!“ Ujal fc slowa UlistrWewcrka: zse prlcm
abychom tak milých hosti takc slUssUě Uctili“

„Nic tak pcme mistre!“ oprcl se ro kažU
WewerkowU JaUda „W deU radostUého žčxoUc
Ucho shledmli Uesmi WcrUUka w kuchin popel
kowati! Qbčď jeft objedUúU a toliko zbýwú pro
siti aby an mistr pošwúUi pťijal a fwým
towarhssům přijmoUti dowolil U CcrUčho Med
wčda Uciš čekaji“
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K tč řeči towaryssům jchly, fsidla a kdo
co prúwč w hrsti mšl, šůstaly stúti; U JUUda
UamcUajc, že se jcho Uúwrh š oblibou potkúwú,
oložil ťka: „Tak, hossi tak! Pro ťmessek swš

P UúčiUi odložtc stranU, a strčte se do parúdy,
abhstc předc wyhliželi jako w roUsse swatebUim;
an mistr jistě dowoli.“

Wewerka pokhUUl, a chasa bhla hUcdle Ua
Uohou.

Qběd U CerUšho Medwěda bhl wýborUý.
Krmi bylo kolikero, Učxpojcdostatek, an wina a
kúwy Ueschčxšelo. Q šúbmml, abh byla žiwci a
UeUUceUčx,staral se Ulladý Janda, a fwými doo
brými Uú cxdh kwsseobchšmU wcseli platUš při.x

fpiwal. š?ťi stole sedělo fe dloUcťǧo cxž do odo
chodU wcčerUiho wlakU, po Učmž mKUUa JaUda
š WcruUkoU odjeli.

Na oběd U EerUšho Medwěda towaryssi
dťmcho pamatowaťi, U swým drxchům žwlússtě o
JaUdowi tolik Uapowidali, žc se stal powěstUým1

po celšm BrUč. s 7
Na stcmici w Usti čckal Wojtěch, starý Cerer

múkůw čeledin, š pěkUým powozem, abh hochy
a WerUUkU do Nemirowa doprmoil. Uhlidaw

Uškdcjǧsi slUžkU ze statkU, ktcrú wssak co eriděthospo in stúti se měla, erěděl ž mista, jak bh.
fe kUi měl šachowati. HUed jl whkcxl, hUed

Zasc U)kal a UeUstúle se pletlš kdhž pak WerUUka
ťekla, aby jeU pťi staršm dUwěrUěm tUkúUi šůo
stal: dal se do plúče a prosil Uastúwajici bofpou
dUUi, abh mU dúle pťi žiwnosti mistečka přúla uu
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žek se pťedc k Uěcrnm hodi, a kdh by na starú
koleUa tťeba chůwU dělati měl.

W Nemirowč směla fe WerUUka. toliko Ua

chwili šastawiti, abp swých Uclstúwajicich rodičů

pozdrawila; a tčhoš jesstč dUe k Ualšhúni JanedowU mUsila do eipUiček. Staťi Cermčxkowi,
kteťi sc Wermckh an do syta Uaobjimati Uemohli
a Uerúďi ji od scbe propUstili, nemok,xli fe Ua
koUec ždržeti, abh Prokůpka, jak Jcmdowi ťikali,
za jebo obcžťctUost nepochwúlili, Uahližcjice dobťc,
ze bUdc po kťcstUUskUslUsiUěji, kď ž erčsta šc
žeUichUU pod jedUoU stťechoU Ue ůtmtoU.

„To ecst jcdno,“ osprawe lňowal Prokop
swoje Ualeš)čmi; „ža drUhč pak pťislUfsi, aby
WeUmka, co spolUmajitclka Jandowfkého stcxtkU,
swojc dčdictwi zhlidla; a koUečnč UebUdc od
mistcx, abh U chystčmi swč wýprawy sama radoU
i rUkoU poma ala.“

Wdowa oandowcx, Prokopowa matkcl, stao
tcčUú zachowalú čt řicčxtUice! WerUUkU ncx prwni
pohlcd sobě šami owala. Požmstsi pcxk ťúdnč
dčwče bliže dle sslcchetmš powahh a trpkých žkUu
ssersti, wssechUU UčžUost co wlastni dccťi ji wěn
Uowala, a ch toho želela, že dloxchopohromadě
UebUdoU moci ůstati. Yb alc U ťimUoU son
UúkloUUost k erUUce ofwedčila, šarala fe ji o

wýprawU, jakčž žťidka kterč dccrcc ze statkU fc
dostcme. Sňcxtek odložeU jčst Ua celhch ssest Uco
dčl, a meži tim časem bhlo P LipUičkúch chhu
stčxni a pťipraw bez koUce. Swadlcnh, kreeči.,
tnchlčxťi, bchúťi mčli prčxce plUč rUce, Už ca
rUUkUmrželo, ač cmi o dcsútčm erčdčla.
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Bčhcm připomeUUtýchssesti UedčlJan w přůe
wodU otce jchou son erčstU Uamsstimil, a
U tč pťiležitosti stala se takš pťčxtelskú úmlUwa
o WerUUčiUU wčUč, ježto dle posll:řmij wůle Proe
kopowa otcc ji, co Učxpadnici mateťskšhrš podilU, že
statďU wyplaccno býti mčlo. Starý Cermúk er

pťijal Uičcho, ťka, že mU bezc wssi šúslxchh PčmBůh mUohem wicc dal Uez potťc Uje, a jeU
š tiži UamlUwiti se dal, aby alefpoň wýprawu,
jakúz Ua UcwěstU do statkU pťislUssi, Wcrunka
š sebou pťiwežti mohla.

UplynUlo ssest Uedčl, ohlússky wyssly, a„odu
dawky slawiti se bUdoU w Ncmirowč. Staři Cučrr
múkowi i Jan jiUúče Uechtěji, a takš WerUUka
tak sobč pťejc. Swatebslici z LipUiček myjedoU
žúhy z rčma, abh do ofmi a Uejdšlc do dewiti
U žcUichabhli; ale wýprawa erěstina již w den
pťed tim do Ncmirowa jest doprawena. Pťijelo
pčt wožů do wrchU Ualožených, a bylo tU z oži
rozličnčho a pěkmšho jako na wýstawU. Nlmary,
skťinč, prúdelsliky a tnchly z tmrdšho dťiwi,

kúdč, wany, sskopky, pUth, koUwc dilem š želeě:Uýmč, dilem š měděUými oerči, rožličnš Už e
a zbožim naplUšUé tčžkš bchy: to wsseckokromě
Umo a jiUěho Ua wozich se Ualcšalo. Nemirowssti,
shlU sse se kolcm wožů, aby sklúdati pomahali,
oči fobč mohli wykonati; a kdhž koUečUě po
wssem wssady pťiwedelch jsoU jesstč dwč krúsťlč
lalohatč straky, a pčkUý bujný čtyrletý hUědoUš:
tU shodowali fe wssickni pčitomni jcdnofwornč,
žcUatakoon wýprawU tisicowkadalcko Uedostačila.

Qddawky dšlh sc tim žpůsobem a š toUž
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slúon, jako pťed rokcm o swatbš BarUssčiUě.

Staťičký an farúť, éenž pro wěk a pro mdlobUse wzmahajici o wýs Užnč žúdal a pťed krčxtkým
čascm takč je obdržel, jcsftč pťeš swath w úřadč
sctrwal, a oďdawkr,xJanmh š WerUnkoU mčlh
bhti poslchim jeho úkoUcm Ua winici Pčmč.
Za pťedmčt ťcči, jakoUž oddawky oslawil, obral
si čústkU ž krúsnčho čteUi Tomússc Kcmchskčho:
„že toti“ck ccsta křižc a febe ZapřeUi jest ceftoU
k witčz twi wcdoUci.“ Co stačičký a téměř Uad
hrobcm stojici otcc mlUwil krč:fUč a dojemUč, a
wcďlc piscm a poswčxtných pťibč!hů takš žkUssce
Uostmi WcrUUčiUýmj prawdtwost swých slom doc
tmržowal. W postUpU řeči za žwlússtni žUamcUi
milosti Boži sobč kladl, že oddčmi onchUců tak
sslechetných a UtrpeUim zkoUsseUých poslchim
jcho úkonem w poswčxtUšm úťadě sr staloe a
poněwadž celoU tčmšť osadU před scboU frou
mú“dšmm widčl: rožloUčil fe Ua ščxwčrckše swými
mi ými owčičkami anždy, a posledni Uapomcu
UUti, aby we wiťe a w ctUotě kťcsťaUskšho žiwota
wšrnč až do konce setrwali, Ua frdce jim kladl.
Z toho še wsscho strbl se w domč Božim plúč
a Uúťek hlasitý, a žúdUšho koUcc miti Ucchtčl.

Po oddawkúch a skoUčeUých slUžbčlch Božich
nastalh w Ccrmúkowč statkU hody, pťi Uichž cmi
thkrúte staťičký otcc dUchoin š pUUem Učitelcm
Ueschúžcli. Bylo opšt wssc jako o BarUssčiUč

swatbš, chom 7c jesstě U wčtssi Uadpotťeťmč hoju
Uosti a skwčlejs?iho wýběrU w pokrmich a Uapou
jich žUameUati bhlo. Zúbawa, mladým JaUdoU
ožimowáUú, byla Utšschú, a takč hUdekmici se
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dostawili; teUkrúte wssnk perUčjssissúloha jim Uao
stala poUěwadž JaUda súm zpěwúk a hUdb

šmtel wsselico Ucobyčereho od Uich miti chtčakš se žpiwalo a dosslo Ua obliberU Čermú
kowU„ooswatbě w Kan Galilcjskš;“ a ta mla
dčmU JaUdowi tcxkwelice se žalibila že ji tťi
krúte ša wečer opakowati mUsili j

Hostš Z LipUiček odjeli až tretiho dne, a
swatba Jcmowa wedlč mUoha jiUčho tokš tim
sc stala pamútUoU že po Ui žúdmš pomlUwy
Uezbhlo

UplyUUla dwě léta a psal se poswútUý rok
Chrislomethodějský 1863

W Nemirowě oonchU jest obccnú rada
a Uúš starý žUčxmý,mladý Čermúk šwolen jest
za stmxostU be obci wýloh Ussctril pifaťe sobě
k rUce Ucdržel a tcck Uežřidka Urchiho žaměst
UúUi miwal plUě rUce Mohlo tak býti poUě

wqdž stmý Čermúk dotUd sileUaašdrúw syUapri hofpodúťstwi statečUě šastUpown

Prúwě doUrsi opět poscl od okreriho úradU

a ǧpossth těch UpečetěUýchpapirů celý žabrúUekU RCUUsc w Uicš prebirú a čte be wytchowún

Uebyl wssickUi w swětUici l)pritotmxi tisse se chowaji WerUUka nmch em hezči a plUěssi Ucž ža
swobodh, chrǧstajic oběd chodi po prstccš; Cermčx
kowa kolěbú wňoUčka chlapcčkn co rUžowě poU

pútko pěkUšho a wclmi opatrUě sobč při tom
počinú aby malý krikloUUw Ucčaš se UeprobUdil;
a CcrUmk sedi tissc čekslje až Jlm dočtc aby
Uěco Uowšbo Uflnssel
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„Tok, abyš mčl hlawU jako wčrtel, co ti
tobo žase pťisslo!“ oslowil Jmm, když bhl teUto
posledUi papir odložil. „Jesteli pak w tom, co bh
za řeč stčxlo d?“ x

„Nčkterč wěci jsoU oprade dúlcžitč U Uikoli
bcž zajimawosti,“ odpowidú mladý starosta; „a
mobU wúm jich fděliti, anž bych úťedUi mlčelžc
liwosti porUssil. Pťedně: dodčm jest od chwýše
ssiho mista potwržcUý rožfUdck w ro epři dome
kúťskč proti statkčlťům, a domťúťi whšrúli.“

„BUď Pčm Bůh pochwúlcsl!“ zaradowal fe
stcxrý Ccrmúk, rUce fobě Uma.“ Tobo jfem byl
dúon žúdostiw a jfem rúd, že jscm se koUcc
dloUhšho swúrU we ždrawi dočkal.“

„Za drUhč,“ pokračch starosta: „Nčkdejssi
čelcdiU Jiřik, dcfútUik U pčchoty, chž ža fwš we
Wlassich oswčdčmč brdinstwi z Uadaci Radcckčho
chUi plat bšťc, a lhůtU wojeUskč slUžby prúwč
odbyl: th žúdú, Uby se mU prúwa pťislUsseUskěho
od obce Ncmiromskč Udčlilo, poslěwadž žbytck
swých dUů rcid by mezi Uúmi stšúwil.“

„To jest th,“ ozwala fe Ccrmčxkowa U kou
lčbky,“ co WerUUcc w BrUč UUdělcm strúžným

byl? TcU žúřmššo pťislUsseUstwi od obcc Ucpootťchje; th ťif Ussi k Uassi rodiUě, U bUde Uau
ssim milým šostem Už ďo fmrti!“

„A kollečllš za tťeti,“ Uwúdi JaU: „dosscl
dopiš od fprúwy UeUlocUicc PesskUUfké, U dopiš
stchčho ZUčUi od fprúlm) UemocUicc Wideňskč,
jimiž sc obec wyšýwú, abo útrat ša lščcUi a
pohťbeni don swých pťislUssUikU k dotčem)m
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Uemocnicim aprqwila. Umťclk w Ucmornici Peo
sskanskčpobčšlik Seroha, a o ch pošději w er
mocnici Widcňskč jcho scstra Elconorcx.“

K poslchi šprčxwčžůstali wssicknijako omrúčeni.
„ „Můj Bože! můj Bože!“ žabčdnwal starý
Cermúk, rUce spinaje. „Kam š tčmi Šejnoboo
wými až dosslo, jest wčrU přilissnč; a prade
dšli, kteťi hUed U hrobU otcc Ucsskastných dčti
prawili, že pýcha wcdc k púdU.

„Ba arci, žc pýcha wcdc k pč!du,“ don
ložila Cermúkowa U kolšbky; „a šapťeUi sebe,
jak nebožtičckean farčxť swatč pamčti o Jcmowě
swatbš tak krúfnč bhl wyložil, cmo zapťcUi
sebc wcdc k witšzstwi!“



dlulňtmš x uďjulwšjši ňlddžš

„Ždo rndičů rti, Woha sobě dlnFnilicmťiyi.ee



l.

Wýminb ňři.

úkaz žajistč UcUtěssený, jakčhož drUhdy w
Nemirowc nebýwalo, kterýž Ule za Uowějssidoby
thsta fe tam Uaskýtal, byl Uclaskawy poměr
mezi fyUy Ua hospodčxťstwi a meži rodičemi Ua
mýmiUkU. Bylo núřkU z oboji strany, že člowěk
Ucwčdšl, komU Uwěřiti.

Nodiče stčžowcxli Ua fyny a jesstč wice na
Ucwčsty, že jim, čcho sobč koUtrakteUl wyminili,
patťtčnč neodwúději, a kde jeU mohou, wssclijak

UbližUjia Qbiličko dostčxwaji samoU žadinU a U
sspatch miřc, zcmčata drobUú a ž welkč! čústky
škažellú, paliwa a lenU anč polowičkU, a krawkU,
jtž sobě staťičkowě pro Ullčko a Ulastidlo w Užiej
wčmi poncchali, krmi prý děwečxkysamým obrokcm
twrdým, totiž kopčmim a sstilcelni. Stoji chUl
ďútko w krawiUě posledni U famč stčny, oližch
prúšdný žlab, libú beš podcstlciUi, jest Umažanú
a hchUčx, a mlčka dúwčx, že by Ua mistč dojačkh
dlaň postačila. K tomU kc wssch Ustawičně
Ucwlidnč, oko, a nawsstiwioli kdy dcera pťcš pole
pronddaUú š něktcrým wňoUčkcm starých rodičů:
býwú pro to me statku po každč žle U wzhůrU.
Takowč a podokmš byly Učxřky wýminkúťů, a
jeden š Uich šcx bolcstUého rozhorlcni kdesi prol

19
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poměděl, „žc bh bhlo Uejlip, aby, když fc shUan

stcxtšššlžcni, staršho tatika š matkou na swatbuUpe l.“
Synowč a Ucwčsty z drlchč strany takč nc3

mlčcli. Stčžowali, de mufcji dúwati wýminkU
jedUoU tolik Ucž a štarodúwna býwalo, a když
Ua daň odprodajl a wýminck odsypoU, že žůstanc
wc stodolc jako po potlUčeni. Ncťikali prý by
wssak Uičeho, kdy by rodičc, čcho fobč koUtraktcm
whminili, sami Užili; ale ti fc sussi a moťi, jeU
aby Ussctťili a dccrúm prowdmlým a z domU
whbytým z pťedU i že žadU strkati a dúwati
mohli. K shUU hospodúťi Uemaji prý frdcc, neo
litUjoU ho, a kdy by mohli, ccloU žiwnost ža dcc:
rami bh odnefli. Takowý byl obyčchč Uúťek
hospodúťů mladr)ch, a jeden z Uich, byw kdysi
w mčstč od zUúmšho tčxžún, jak fc mU daťi?
odpowčdčl: „JUU, wsseckoby prosslo, jenom toho
túty kdy by Uekšylo!“

W rodinč Eermúkowč owssem tgkowšho Uco
kťcsimlskšho šloťúdll Ucbhlo. Starý Ecrmčxk, jenž
Ua dčmmš obyčcje welice dbcll, Ua zwýssowúm
wýmiUkU, za Uowčjssi dobh obyčcjnc, U každč
přilcžitosti zehral, a Ua rodiče tcckto čiUici sc
hUč!wUl. U Učho platjlo stslrožitUč poťckadlo:
„Mladčho koUč a hospodúťc Ucpťeklúdej.“ Proto
Uežwýssil wýminek cmi o čtwrtuč a jeU tolik fobč
kolltraktem wytkUUl, mUobo:li druhdy UebožtikU
otci a tcnto dčdcčkowi dňwal. N to jcsstč ch
tak UčiUil, že pčmi kontrakt bez mýmircku poťúdně
wytantč!ho wtčliti Ucchtčli; Ueboč od Jmm Uec
hodlal brúti Uičeho, pťeftčxwaje Ua tom, abh pťi
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shnowč stolU swčtle a teplc spolU š maUželkoU
dožiwottlcho opatťeni mčl

JUU Uaproti ač hncd od swčho oženčUi w
samostatnč držeUi iwnosti wessel an wc snu ža
hospodúťc se ncpošlúdal W jcho Uprinmč fy
Uowskč mt)sli zůstúwali rodičc i Ua wýmiUkU
púnh w domč Qn jich wůlc we wssem 8 Ucti
wosti ssctťil jich radoU sc ťidil, co jim Ua očich
widčl milerúd činil ba i pcnic pri žiwnosti str
žeUc do halire jako druhdy ýwalo krUkoUm
otce odwúdčl a na wydani od nčho zažc bral
Nic jej Uemrzčlo wice jako starých rodiču wclikú
schranost a že na sebe Uičeho obratiti Uechtčli
Qn bhl by rúd widěl abh se š Uim o čistý
wýUoš tťeba dčlili Proto bhli Janowi wssickni
mladi bofpodúri kteri seššrodičcmi Ua wýminkU
sskorpili soli w očich; a mělli kdy co starosta
fpor o wýnlinek meǧi synh a rodlčemi rownati:
pak stúl pokažde prl rodičich a mladým hospo
darum nejwicc swým souwčkowcům peprUč Ussi
Uatiral

Za takowúch poměru panowala w rodiUč
Čcrmúkowč boholibú swornost; awssak pťeš to
wssecko ani xtam bcz jakchosi napnuti mezi starými
a mladými neUstalo

Starý Cermcik že až dotud w domč jako

Ža bospodúre platil takš do opramdy hofpodúťečlal Na Usswitč lďstawal š kohontem bhl prwni
Ua UohoU bUrcowal čeleď denUi praci Uarizowal
cl súm take peri mssadý rukU pťiklúdal TUžil
se tUžil ale oUo to již, alcspoxl tak lehce jako
drUhdU, choditi Uechtělo Wekem sily a prUžUosti

x9e
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neprinwa a tUdy takč pťi Čermúkowi bylo pa:e
ton šc wice hrdiUU dšla Ucž jim jr a žc by
jemU mnohem lčpe swčdčilo abh Ua úswitč w
teplč posteli sobč howčl než po domě sc trmacel
a ža dUe aby se na prúci leda diwal nikoli
wssaki konal JemUocitný Jan dobťc to Ua
hli cl a Uechtě aby stúrnouci otcc zbhtečnč se
Udnral spůsobcm welmi ssetrným na pokročilost
wčkU jej pamatowal a aby sc ssetril po sy
UowskU UUpolUanl Než otcc k takowš ťeči pa
trně fe zarazil až po chwilcc š pťizwnkem Uc
libosti tobo odpowčdčl: „Eož jfem již tak na
mizinč Ub ch Pčmu BohU dny Ukradal a chleba

žadarmo jldale? Nncbo tč snad konečně pťi ho

spodúťstwj již mršime?“ Jan se zalckl a od tčdoby nctronUl so c čeho wice ťici; rmoUtil se
wssak že Upťimný jcho úmysl byl zneuznan U
býmal zasUlUssilými meně howorným Starý

EcrmakBnamcnaje pťi synowi změnu změUil
sc takc ýwal smUthi žačcxstšwšdychal u a
napnuti mezi otcem a sšslem bylo hotowoS žeUskými Uedaťi sc lčpc Werunka že
tchyni swou upťinmč ctila msscxdya wc mssem
pťednost w domě ji dúwclla sama tak fkromUč
fobč počinajic, l„jcckokdyž jcsstě we statkU za děe
wcčkU sloužila Cermúkowa mřdonc sc dotUd we
statku hofpodin býti mssadh i pri praci jak
Ua hofpodysli slussi se činila nebot siúwU bez
Zúsluhy miti Uechtěla MUoČdy owsscm ji to
mahalo Ule nntila se dšlala jak bh ji prúce

řnyla hračkou a kdy WerUUka prosebnč dš!mloU
wala: nenalezla slUcŽU. Mimo to měla Ccrmae
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kowa co babička Uemalý kčiž š wňoUčky. K mao
llčsmx FraUtisskomi, tťilctčmU chlapečkowi, pťibyla
scstřička NnřUka. Byl ji rok, a obě dčti Uechtčly
býti jiUde Uež U babičky. Pofadilauli sc babička,
chtěl ditky Ua kliU; hUUlaali se kam po fmčtUici,
ssou aly fe za Ui; a chtčla:li pťcš prah, Ucdowcdla
toho, leč š NUiUkoU UaurUce a š Frcmtisskem Ua
žčxdech.Ehtčlaoli WeruUka babičce po strcmč Uččim
pťilcpssiti, Uikdy fe Urždaťilo. Dčti tu byly hUcd
jako rtuť a wymetly taliř, že babička cmi er
oblizla. NUi w Uoci Ueměla staťička od ditek poo
koje. Jak fe probUdilU, chtčly k babičcc a Uedaly
oddcchu, až se jim po wUli stalo. WeruUcc pťio
padalo, že jest babička od prčxce a od ditek celú
UmoťcUa a wysileUa, dčlala si z toho fwčdomi,
hUčmala se Ua febe a Ua wssecko, žc tchpUi slUe
ssUšhopUssetťeUi žjeďrmti Uemůžc, a býwala mro
šUtciz Cermciřowa pak, widoUc UcmšstU žasmUssiloU,
myslila že fUad š Ui jest Uefpokojech. Proto býu
wala fmUtUú, po straUč wždychala u a tak i
Utezi xpeUsišýlUiUapUUti Uastalo.

oUečUš mcži samými mladýxdli UmUžely Uao
pUUti wUpUklo.

e WerUUča fe mrzela Ua Jana, žc rodičů se
klopoťit Ucchčchi, a Ua zjchčmi rim přislUssUšho
poklidu Uepomýssli. Pťipadalo jl, žcč to přimo
proti čtmrtšmU Božimu pťikúǧan a počala fe
bčxti, aby pro domUčloU manzelowu k rodičům
Uessetonst Ua celou rodiUU hnčw Boži Uepťissel.
KUdh chodila, tUdy Ua mysli fe UhUětala. Proskromo
Uost owssem ťcho ťici sobč Uctronfala, alc frdce ji
čdolelo, a k Janowi býwala patrnč chladUšjssi.
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Jcm ze swč strcmy mrzcl sc UU We!rmlkU.d
Wždhč Ua wlastUi fwč oči widěla, jak sc stařč
rodičc trmúceji u a jrsstě ani jchoU o Ušjakčm
jich Ussctťeni fe UršmiUila! JUU dčwao eiž tU o
Ulhslil prostřcdck, jimžto stařičkům oddeňšU žje u
Uati hodlal. Každč chwilc chtčl takč k prowcdeUi
swšho wýmpslU pťikročiti, a .rU Ua to četeal,
co bh Uěeake powzbuzUjici slotďrčko od manželk x
Uslhsscl. Ua wsiak Ullčrla, a proto sc JUU mrze .
WžpomeUUl sobě Ua starožitnš poťckadlo: „co
Ucnlli od srdce, chde k srdci,“ měl WcrunčU w
podešťeUi, žc prmďč lúskh k rodičům Ucchowú,
soUžil stš0 tajUě, a Učkdy proti swš powažc až
Ucwlidným býwal. p

Tak bylo a trmalo w Cermúkowč statkU
až do swatšho Jakuba lcta Pčmč 1865.

JmcUowanšho dne slawil starr) Ccrmčxkswůj
swútck. leekmxw fc dle dúwnčho obyčeje do
UedšlUiho ssatstwa, chystal sc ch mssi swcxtoU,
aby PČUU Bohu ža dofawúdnš prodloUžeUi swých

dnů iza wssecka dobrodini ckodčkowcxl,a Jcho
Ulilosti ipťimlUwč swatšho oačnba, swčho pc:u
t„ran, Uaďúlc sc poručil. Bobička, ǧakž sc starč
Ccrmúkowč hUcd od UarozeUi prwulcho wnoučka
wůbcc w domč řikalo, rowUč swútečUě odčna,
chystala se do kostcla š scboU.

Již whchcižeji ž wrat, jdou UličkoU meši
ploth pťi ftatkU, a lchýbaji sc Ua Uúwcš. u

Můj Božc! jak teU zUb šasu wssecko ohloo
dúwú a russi! Jiz an staři Cermúkowi chsou,
jaci býwali. Dčdcčck sc krči w ramcnúch, hlao
wičkU Ulú prokwčtloU, kolrUa mU jdoU k sobč,
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a o hůl patrnč sc podepirú. Také babička scstúrla.
Jcst ji scxtmapolomicc, plnč čcrwcnš twúťc opadl
a žbledlh, a bystrý ohniwý jeji krok stal e
drobnějsslm a pošwolným.

JUU a WerUnka, každý U jednoho okUa,
whhližeji za staťičkh. Sesslost rodičů dotUd jesstč
Uikdy tak mocně do oči zim Urpadla. Zachwčli
se oba jednim okamžemm, bodlo je k srdci, a

kdylž jako mcmě jeden na drUhého pohledli: poatkai sc oba žraky zaslšenými.
„Co plúčeše?“ otúzal se Jcm mcmžclkh a

súm hoUem oči otiral, aby wlastnipohUUti pťcd
túzcmoU Ukryl.

„Jak bych neplakala e?“ odwětila Werunka
litostiwě, šajikajic se. „Dobťi rodičc schúzeeiwůčio
hledě, mohoU nčxm odejit dťčwe než sc Ua ě.eme,
a maji sc U núš hůře než čeledinowě... ocnc!
Jene,“ pokračxowala po malč přestčche, hlasitč
plúčicxr a prstem ť)rozic, „tp protč PČUU BohU
hťcssiš, že rpdičům Ua ťtara kolcna poklidU opau
třiti Uehlediš! Nepřičinišoli se o to nax,mistě: Ua
sebe i Ua dčti pomstU š Uebc pťžiwolúš!“

Dopowěděwssi šarazila se. Rekla sUad wicc
a prudčeji Uež chtěla, a UctdfplútkU od manžcla
rownč twrdssiho osloweni očckúwalo. Nle ncstalo
se. Jan oslzel znowU, a š úsmčwem slšami proa
kmitajicim kúratelrc raky podčxwal.

„Dobťc jsi powčděla, hodnčx žrno!“ žwolal,
wýčitkoU WerUUčiUoUUejsa ani dost múlo popUzeU,

ba Uaopak patrně potčsscn. „Na pokynUti oď
tcbe již měsice čckúm; a Uyni, kdez widim, žc
srdcc Uassc jačo wczdy soUhlasi, o poklid milým
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rodičům se postarúm. Do čtrUúcti dUů bohdú
bUde wsse Uprawer.“ e

HUcd pťisstiho dUc po swatčm JakUbš pow

čalo býti we statkU jaksi žiwo a lomozno. Swčlži
se stawiwo, a JUU i stary čclediU Wojtšch, Umjc

kaědý jcsstě po jchom dčlUikU k rUcc, jezdiceč dwa de jako o zúwod. Z domúciho lesa
doprawčli Uškolik kUsů dlouhšho dťiwi, anožili
piskU z ťcťy, ž obchšho lomU čamcrlc, od pily
prkeU, anskš zúsobh cihcl a od pcci wúpUa.
ch wj cho podobú sc č stawbč, a Uchde jiUúče.

Takš ťcmcslnici sc dostawili. Tcsaťi hoblUji
prkUa, otesúwaji dťiwi Ua stšUy a trúmky, a
zedUici pťcsúwaji pisek, hasi wúpno a dčlaji
maltU. Nle co stawět? co oprawowat? Eelý
statck jcst spoťúdmrý a Upmchý jako klcc, Uikde
aUč stčUa odrobeUa, Uikdc an ssiUdcl chchúži.
Ncž co o to hlawU lúmate? Wssak oUo sc Uajde,
co oprawy jcsi potťcho!

Již sc Uasslo. Pťcš dwůr naprotč hlainmU
krowU wcdlc srUbU Ualcžú se jizba o zwlússtUim
wchodn š pťcdsiňkou Jcst to tak zwaUú wýn
miUkúťskú fwčtUička, ktcrúž alc, 7c wýmiUkúťe
pťi statkU již dloUho Ueb lo, poUčšUd spUstla, a
sloUži ža skladisstč rozlřčUššo harabrrrdi. TU budoU
řemcslnicioprawowati, ba jčž opraiji. Udčlali
Uoon podzdiwku,anlckaji kolkol o don ftěUúch,
dúlc wyťerji otworp pro wštssi o Ua, kladoU pou
dthU, dúwaji Uowy strop, a siěUy Uintť čistš
UrUUitaji.

Jan, ač pro Uastúwajici žUě takš Ua poli
Ua pion mú, pťcdc kdc a jak ch můžc rúd pťi
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ťcmcslUicich messkú, a zdaru stawby fc těssi. Takč
WerUnkauzc stawby ma radost, a Ua fwědectwi
ťemeflUikům ťúdnš fUidaUč, občdy a wcčcťe stroji.
Za pťikladcm hofpodúše i čcleď oprawč jizby U
srUbU pťcje, jeU staťi Cermúkowi dčlaji wýjimkU.
Wrti Uespokojeslěhlaon, býwaji zamyssleni, U
stawby Uaprofto fobě Ucwfsimaji.

JsoUcc jedUoU o samotě, také w slowich prou
Ucfli, co jim mozkcm wrtú.

„Co si to teU chlapcc spifkale.e“ počxala bae
bička, a zhlUboča fobč oddcchla.„ „SUad Uúš Uce
ebUdc chtčt odstolit a Ua wýmiUek strčit?“

„Uhlidúmc, Uhlidúme,“ odtUssil dědcček, a
po wýrazU twúři i po hlase bwlo zUúti, že stejnš
š babiččeoU mú podcšťeni. Wicc Ucťekli, Ulc k
stawbč, poťUd možUš, stali fe jesstč lhosterčjssimi.

Ncwssimawost rodičů Jana Ucmúlo hUštla.
Nemobl sc ždržcti a Ua pťedmět, stařičkům pcxxo
trnč Ucmilý, fúm řcč obrútčl. Wťissed prúwš od
stcxmbh U UalczUUw otcc i mcxtčUpohromadš, počal
taťto: „Tok již cmi fobč UerošUmim, žc fc po
celý čaš podiwat chdctc, co tam ti mazalomš a
dťcmočazi U frUbU kuti!“

„Wssak ono fc be; Uúš takě skoUči,“ odpoe
wčdčl otec blafcm poUěkUd ostrým a jako by čeúZ
rawým. „To ti ale sUUsim řicč, žc mi teU twůj
Uúpad še stawboU pťipadú jaksi doccla Uijaký.
Easy žlš, o peUize UoUze, Ua wšc Uejpotťchčjssi
Ucrad kdo dúmú un a tyx,pro Uic ša Uic a k Uiu
čemU takowý Uúklad čiUiš!“

„Múte prade,“ pťipoUsstělJaU, abh staZ
čička pťimým odporcm Uedrúždil. „S chčzh si
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tcď každý rady wi; bš ale oprawa jizby UsrUbU Uaprosto zbhtcčUoU Ula ch tom se š wúmi
UesUússim Widitc prijdc poUt pťijdc poswiceni,
zawitú k Uúm sestra ž Wrssowky š mcmžclcm a
šditkami a take mladý Jcmdcx š wybornoU
swoji matkoU š LipUiček Uúš pocti Člowěk sobč
takow chmilýchhostiwúži Uebebyjim piťickghlillu
a Uatojte Ucmú an kam bh jc Ua Uoc slUssUč
Uložiti mohl! Jest to hanba a jakú mUsit swým
chdražssim Učkdc Ua podkrowi po komorúch a
sýpkúch lUžko strojiti! Nad to žijemc za časn
wclmi pok,mUtých a člowěk erl ro z BoZiho
dopusstčUi mUže pťijiti Jať kdy by U přiklUdU
Uastala wúlka š wojeUským Ubytowčmime?Mohlo
bU sc lehce stúti Už by se wojúci w swětnici a
w pťistčnku Uhostili že bychom se pak sami Učkdc

w stodole cmeb do koUcc ža wrath pod lipoU Ua
wýmiUkU ocitili! Co tomu ťikútc7“

Staričkům wyběhly wrtochy ž hlawU, a twúre
se jim whjasUilU Dčdcčck jenž wsfc po rošmmx
Uwcxžowal, šc wssint, co JUU bpl powčděl UplUě
solchlasil čemUž spokojeUe kýwchi hlaon swetlc
patrUě Uaswčdčowalo chbička ssla žcxscwicc ša

frdccm a UěžUost jakonž Jcm zcl reči k festťcoswědčil ažk slzúm ji pobUUla BUla še syUcm

wclice spokojena q toliko tobssc ji Uelibilo, coo wúlcc a o woj eUskcm Ub towčxni prohodii
QUU icc wúlkU z wlastUi zUssersti Uerala
ale slychala od matkh o wojUě š FraUcoUžcm
a od babičky o woer š BraUdebUrkcm

Cbowala wsse dotudwwpaměti, a zwlússtě
o Brcmdeburcich tolik wědělcx žc k wůli tomU
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za mladssich let až trapliwš sny a nekliřmč Uoci
miwala. Proto soUdila, žc by kťeskcmskýhospodčxř
radčji sc mčl modliti, abh wcilky nebhlo, Ucžlč
napťcd, kdež jesstč Uičeho Ucni, opatťcni činiti.
Zpomněla takč, jak řikali stači, žc neni dobče,
ďúbla wolat Ucb Ua wrata malowat, abh tťcba
oprade Uepťisicl; a tUdy až občlwati se počala,
aby Pčm Bůh pro Jcmůw podiwný núpad sc
ncrozhnčwal a wojnu skutcčnč ncdopUstil. Prou
zatim wssak neťikala ničeho, a roti oprawš
jizbh U frUbu již k wůli chrUsscc, anowč sestťe
a swš milč dccťi, Uebyla.

Qprawa jižby U srUbU jest U koncc. Zednicř
cx tesaťi odefsli, Uklčdilo, whčistilo fe po Uich:
stawba za teplého letnibo počasi brzy dokanle
whschllx, a spUstlú wýmiUkúťskčl swčtnička prou
Ulčnila fe w čiftý slussný pokojik. Dkna w nau
tťrných ramcich, dwěřc še žlUtým kowúnim, po3
lýwanú bilú kmninka, odrhnUtčx podlccha a stčnh
jako sUih bilč twoťi pčkný cclek; núťadi pak,
jccko dwš čxistčwystlonš postcle, stolek, dwč židle,

malú prUhowcmú pohowkcx, hodiny š dloUhýnǧ
kýwadlem, mnýwadlo a několik fwatých obrúku
po ftěUúch k celku wýborně se hodi. Jest to Uču
jakú podiwcmú, a Wojtěch, stmxý čeledin, jcnž
š mladoU hospodin a š děwečkami núřadi rolu
wnati pomohcxl, stoji Ua fwčm, žc anč pan farčxť
pčknčjšjibo pokoje nenlú.

Cermúkowi mladi čstaťi jsoU prúwč Ušl
rchťxidče, a bňbičče pťichúži řrxfscckoaž pťičiš

Učxdhernč. Hned by Uěco proti tolikcrčmU skwostU
řckla, alc zpomenc Ua dcerU a mlči.
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„Pěkllú to swštnička, Uemú hcmy!“ pronússi
dčdcček swůj úsUdek, když byl dťčwe wssr dUe
kladnč ohledal. „Hoftč, až pťijdoU, budoU miti
Utěssené poležcUi.“

„JcU aby brzy přissli!“ foUdi babička. „Teď,
kdež Ua poďkrowi takowý opar, tadh za milšho
chladU wýbornš by fobš pohowěli.“

„Nuč tčch mussich pokUssčtelečždc Ueni,“ do:
klúdú dčdeček. „SlawUú to ložnicc, jeU ak hostč
brzy zawitaji!“

„Nle tatičkU!“ ozwal se Jcm; „co bychom
až Ua hosti čckalč, kdyš samč řdťčwe ložUice Užiti
můžcme? Bčcjtc sobš klčdslčýoodpočiUku a š ma:
mičkou tady pofpšte.“

„Nno, cmo!“ pťidala sc WcruUka k Janowi.
Pokojnč myspúni občerstwch, a pťč wasfem wčkU
toho apotťebi.“

taťičkowč jsoU w Ucfnúži, eršdi, co by
.hoUem ťekli, ale jest znúti, že se jim Uabiřdm:tir
od fyna i erčsty UčiUšUé,libi.

„Mohli byste zafpatč, kdy bych wúš rčmo Uee
budil“ u Uamitú dčdečck,alc jeU tač aby zrowna
chwolil.

„BUdeme bcdliwi U Uezaspime,“ waraci
JUU š laskawý,m úsmčwem obawu otcowU.

„N co š dštmi, až w Uoci po mUč: wolati
budoU e?“ túže se babička. o

„QUU si daji ťici,“ odpowidú Werunka:“
a za dUe pak budetc jčm tim milejssi, když wúš
w Uocč miti UchdoU.“

B lo popůtce. Staťičkowč fwoltlč, a Jcm š
Wcrun oU pohlcdli Ua fc zrakem, z Ušhož frdečUú
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radost zúťila, že erimlčx lest, nastrojeUú lúskoU,
ssiastUě se powedla.

Po wečcťi Jan sčml rodičů do Uowé ložo
nice Uwedl, a kdhž se byli PčxUUBohn pomodlili:
takč zc sscxtů swlčkati jich pomcxhal, do posteli
Uložil, a UU dobroU Uoc celých šůlibal.

Staťičkům sc dařilo dobťe. Spali celoU
Uoc jako w limbU, a kdhž rčmo oči otewťeli: stčxlo

slUnce již hezkp wysoko. Sotwa že fe pomodlili
a obleklč, awltcxla Uúwsstčwa. Wesscl Jan š Wco
rUUkoU. qǧťjnčxsseli bilý chlčb, miskh a lžicc,
hrnek š kúmoU, a mlcxdi i staťi obapolnč tak
srdečnč a radostnč se pozdrawowali cxwitali, jak
bh cclý rok se Uebhli wčděli.

„Dobťe wčxm zdc swědčxi,“propowědčla Weo
rUnka š Ueličeným potěsseUim.“ thpali jste se
do čcrwcna, zroan jste onlladli! Pak chlila
kčxwh ncx Ulisky a pobižela, ťkouc: „Tcď pčkUě

pťjfčdUčte, cx š Pčmcm Bohcm posnidečte.“„Pro púna krčxle!my dneš jesstězb o (stšblo)
kťižcm Uepřeložjli, cx již mčUUe jisti?“ Tak Uamiu
tala babččka a dělala, jako by sc chtčla ždrahati.

„Mcxtččko drahčx!“ wpadla ji do ťcči Wee
rUUkcxš wclikoU wroncnosti. „Wassc požchnmlč
rUce se jčž doft chprarowalh, a jest wčrU čaš,
ab fobč odpočinnlh. Nž mh tolik Ua swětč poo
dě čxmc, bUdcme sobě rownč oddechU pťčxti; Uco
smčli bhchom wssak toho od Boha se Uaditi, kdhu

šř)clšplm Ua wassc Uekcmcčnč klopoceni lť,xostchče c l.“

Staťičkowě již snidaji, dobťc jim chUtUčx,
sl JaU š WerUUkoU radoslUč dťiblišeji. Tcď
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zawzněl zwonek Ua kostclni wčži, a poswčxtni jchr
zwukowš ažodo jiǧby inkaji.

„Ty muš Boše! již zwoni Ua mssi swo.toU“lju
dinsoislcdčdeče , ja o bh febc kúral, že si tak dloUhopo pa .

„Prúwč pťijdete w čaš,“ soUdi WerUUka,
„whdúteli fc hned po snidmti Ua cestu do kostclička.“

„JeU Ubh prúce w domš stúti Uežůstala“ nu
občxwú sc dědeček dčlaje, jako by fc wžpiral, ač
touhoU po chrúmU PúUč zrowna planc.

„TatičkU můj !“ ozýwčx fe JUU tak mčkce
a wúžUč, jako by prositi i kúrati chtčl pofpulU.
„Qd wúš to mčxm, žc almužUa erchudi a msse
swatú ermesskú. JcU wh Ua mssč fwatou jdctc,
wssecko š pomoci Boži podčlúmc.“

„N dokUd chUrawost aneb žle počasi brúniti
Uebude, přimlouwú se Werunka, jdčte každšho
dnc. MU bež toho kromč Ueděle U swútkU múlo
kdh můžemc; choďtc alefpoň wy, a za sebc a ša
Uúš se modletc.“

Staťičkowč poslechli, a již jdoU. Jsou blau
ženi a mgji srdcc tak plUú, že an mluwiti Uce
mohou. Cermčxkowa se žmužila prwni a manu
žela takto oslowila: „Mně se zdú, že se ty dšti
Ua Uaš anedly.“

„Učinilh po kťesimlskUmoudťc,“ odwětil dčn
dečck; „Uebok kdo rodičů cti, Boha fobč dlUžo
Uikcm dčlú.“
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Mračna sc stahúji.

Jiřik dcsútnik pťislussltickšho prúwax w obci
Ncmiromfkč sfkastnš dofčchnul, a již rm druhý
rok tam obýmú. Pťedstamenstmo š mýborem pťio
jali jej bez Uúmitky, proto rc se Uebylo obúwati,
Uby Uastčxmajici pťislUssUik dy obciza obtiž býti
mohl. Za Udatenstwi wc mlašskč wčxlcelcta 1859
prokúzmtš bral z Uadaci Radeckčho, pči mrchlti
pťehlidre pťifouzm mU Uad to pťispěwčk inn:mu
lidUi; U poUčwadž potťeby jeho Ucbyly mclkč:
mčl mýžin jakžtačž pojisstčUoU.

x, W Nemirowě dařčlo se Jiťikowi dobře.
Ccrmč:kowi lidč mladi i staťi, mdččstš pamštliwi
služby WerUUce m Brně pročúzanč, Uabizeli jemu
swuj dům š celým opatťcltim fliijice, žc jej
za úda rodiny powažomati a do smrti U sebc
miti chtěji. Na takomš sslechetUš UabidUUti odZ
.pomidal Jiťik myhýbamě, cmi Uešamital cmi Uee
pťijimalu ale šhusta takš dobami erbyčerými

do statku pťichč:žel,šrowna jako bš Ua zwědy chodil,co a jak se tam dějee? Pťehli Uuw dosti bržy
celý ťúd a žpůfob domččciho žiwota, twčxčil se

tak, jako kdyě ša swých služeb a wojcnských Ubyutomčmi pťisfe do domU, kdčž wssecko dle jcho
chUti a poťlždstým kolejem Uechodilo. Za opčtUč
UabčdUUti Cermcikowým koUečUě fc podčkowal
Udč:waje, žo by proti smědomi bylo, dobrodisli pčiu
jimati, dokud Uezbytmi potťeba Uekúže. Pak
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Uajal byt U starčho kostelnika; a poUčwadž wzdor

útrapúm Ua wojně. pťetrpčUým kU lprúci bpl poostačitelUý, a hospodúťowe ho jedncxi: chodll Uú:
řšeUičit. Lidč se owssem diwili, ažc UabidUUtim
Cermúkowých pohrdUUl; ale Jiťik, zmiUiluli se
mU kdo, Uerúd o tom slyssel, a wczdh sterč se

oUlloUwal, že bš totiž proti swčdoml bylo, dobro:diUi pťijimati, oknd člowčk UemUsi. .,
Za Učjaký týden po tom, co staťi Cermúe

kowi do Uowč ložUice UwedeUh jsoU, whklúdal
kostelnik doma, že o dwa každodeUUi chwsstčx
Powatelh chrčUUUPčmě pťibylo. JfoU to staťi
Eermčxkowi, š Uimiž fc bhl kosiclrtik po mssi fwatč
Ua hřbitowč žahowoťxil, a od Uichž takč zwčdčxl,

jak UěžUým a prúwě sšUowským špůsobrm JcmstcionUcim rodičům kidnčjssiho ydia opatťil,
a abh Ua starú kUleUa BohU sloUžiti Uxohli, zjed:
chti dowedl. Kostelnik bhl ccjý Uňdssem), wye
UčxsselJmla chwúloU welikon a jistil, žc Ui jc:
diUú obec po celčm okresU starostoU w každčm
ohlch tak wzorným a Ua slowo wžsltým, jako
Nemirow, honositi se Uemůže.

Jiťik š chwaloťečnikaJanwa chi oka Uc:
spUstil, jewil UpťianoU radl!st, pak položil rUkU
Ua čelo, a konečllč hlaon pokym:l. Tak čxiniwnl,
kdykoli Uau Uěčem ZwlčxsstUim se bhl Ustanowil.

Tčhož .jesstě dUe Ua samý wečer pťissel Jiťik
do statkU. Zc thU drcchUč čan pťed tim Uebhl,
wssickUi domčlci jcho Uciwsstěmč se diwili a takč
tčssili. Jiťik bhl welmi dobrč chUti, smný howor,
samý žert, a tak se rozpowidcxl, jako by na Uocleh
chtčl zUstati.. Pošwali ho kwečeťi a oU sč Uco
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zdrcchalž ba an pak, kdhž JUU dědečkaš babičkou
do ložmce prowažeť, k odchodU fe Ucměl ťka, že
mú pUUU stcxrostowi Uěco šwlússtUiho powěditi,
a že si Ua Učho počkčx.

JUU fe wrútil bržš, a kdpž hUcd potom tUkččclcď Ua odpočximlti o essla: jal sc Jiťik swou
žčxlcžitost pťedUčxsscti. x

„Lidičky!“ počcxl eaksi rošpačitě a ša„nchem
se possťrabotďal, „jú waš pťisscl odprosit. Clowčk

?a sebe Uemůže; a jccký již jedUoU jsem, žc mUčaždý stiU do oka pUdUc: mčl jfcm wúš w kťiwčm
podcžťcUi. Myflil jfem, že wU tomU chcctc, akch
staťi rodičc bcz oddcchU pťi žilUUostisc hmoždili;
b l jfem Ule bohUdik UU omle! Wasse mondrš
lUsieyplUč opcxtřcUi, jakýmž este rodičům lepssiho
poklidU a pťiležitosti, bh d c chUti srdce BohU

sloUžiti mol)li, zǧedUati dowedli: Uaprcxwilo mi

hlcmm. PožUčchxm a Boha ša to wclebim, žcjste tcxci, jcxkc)mi jfcm si wčxš ýti pťčxl. Pročež

šhršeleli jfcm ša fwčho kťiwšho Uúšlch lastmďýmUabidUUtim, jimž jste mč do swé o domU šwaťi,
prosim Uhni kajtcně, abhste mš pčijslli. Smčdo3
mitčho dělUika při žinosti wešdhč šapotťcbi,
a pro Učjslkč!ďto UUjedč!UiUcfchUdUcte.“

Mladi Ccrmčckowi whslechli Jiřika š bedliu
wosti a jeho Upťimným whzslúnim Ucmčxlo sc
potěssili. be za Upťimnost fpťatili Upťimnosti,
powčdčli wčrUě, jakých UesUúši poměli, a že a.f
ťe lsti útočisstě wžiti mnsil,i, abh dobrých rodičU
k ftďč wůli pťiprmďili. Rekli dúle, že o chwč:lU

stďěta sicc Uedbaji, ale před očima řimčho Poo
ctiwcc žc wezdh rúdi za takowč p ati, jakymč
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w srUtkU jsoU. Na zčxwčrer podčrowalč Jčťčršwč

Ža dobrš miUčUi, jakš o Uich mčc, a k jcho žúuosti od frdce rúdi swolili.

Jiťik šesstč prosil, aby zroan w Uoci swýchpčt ssweste do statkU doprawiti fměl. Nechce
prý za dUe lidem Ua odiw býši, a boji fe, aby
wrúUy Ua Uěho Uekwč:kaly. Cermúkowi swolili
opět, a rčmo diwil se celý Nemirow wida, ktcrak
Jiťik š Wojtčchcm po jedUom Ua oraččU jc:
doU, abh strUisstě po sklizeUšm žitě za čerstwa
obrútili.

Jiťik pťiUesl š feboU do statku Uowý žiwot.
Sčxm dělUý a weselš mysii UejeU že čeleď kwyu
trwalč čiUUostiwlastUim pťikladem pobúdal, ale
ji takě pťi dobrš chUti i ša Uejtěžssi prcice Uchowati
Uměl. N poUčwadž wlúdUUl ostrým wtipem, a Ua
lerst i wsseliký jiný zlo w k hUed UějakoU čiu
ponU důtkU pohotowě mčš cilcxse ho chcxfawicc

Uež hospodúře. Proto ,jej ale Uikdo UeUúwidšl;
Uaopak bhl wssem mily„ a zwlússtě Wojtěch Ua
swšho staršho druha byl by UedopUstil, třeba Ua
Uěm dťiwi ssšipal.

Staťi Cermúkowi fwčmU dúwUěmU obyčcji
dotUď Uadobro erdwykli a pťeš wsseckoJanon
a WerUUčiUoprofchc UalchúUi, kdc jen mohli
a wčděli, do prúce se spoUsstčli. Nlc Jiťik stau
ťičků ssčastUč odUaUčil. Jak se kUeprcici stawčli,
hnedle se dal do kťikU: „Widitc, widitc chafo!
Dč:deček, babička Uúš tčji zcchanit! Ncsmime
sc jim dút!“ Nú takomh powyk ť,med se wssickUi
domúci kUprúci fhlukli, a stcxťičkowšmUsili wolkh
erolkh Uftoupiti. Nwssak an oUi Ua Jiťika
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se Uchněwali, a do prúcc, kterú jim bež toho
již Uesslcx, Ua dcile se Uemichali.

Takč kťiže, jakého š onUčky býwalo, Jčťik
babččkU welkč čústi sprostil. Že byl pťitelem
maličký , ditk famy wssady we swčtš jako szdU
k UšmU se tU člh. Tak iwe statkU fe dšlo. Jak
od prčrcež chkU ch do fwčtUicewstoupil: Frcmo
tissck a NUiUka žrowna po Uěm sc tčúsli. „Strejo
čck Jiťik! strejček Jiťik!“ wital lUpcčekpokaždč
radostUým wýkťikem pťichúzejici o, a jcxko ssipek
Uaproti Učmu letěl. Dčwčútko čiUilo totčž; pon
Učwadž ale an mlUwčtan bšbat tak dobře jako
bratxťičekUeUmělo, wolctlo prozcxtim: „Tejč chzik!
teje Jazik!“ a drobUčjssim kročkem za Frcma
tisskcm cupalo.

Jak bhlo pokdy, aUeb ša prúcc we swětUici
konanč dčtky od Jiťčka an sc Uebnul . Chtčly
Ua Učm, aby řikal powidačkyp, a Uejrú čj posloUo
chaly, když tcje Jažčk o Ježiškowi wyklúdcxl. TU
an očkem Uemrklh, a dlc dojmů, jcxkýchprúmč
Jiťikowo wyprcxwowcini Ua jich útlú frdečka fpůo
sobilo, hned opčt fe zqrmoutily, oslšcly a Uěkdy
až Uahlaš plakalh. Pokcxždš wsfak slibowalh, že
bUdoU poslonchat, se modlit a dobrotU dělat, cxby
sc Jcžčsick Ua Uč Uchněwccl a jchoU je ksobč do
Uebe wzal. Wcčcr sc modlily pokcfdč š tejcem Jau
žikem. Na jeho lůUč UfUUly, jc o Ucirnčxim do

postýlkh jsoU Uložcny; a tak fc abičcc Ulebčilo.
thž ditky UsUUlp, žwlússtš za dloxchých

šimnich wečerů pťi domúcť prúci, bawil Jiťik
takč dospělých. Wyprcimčl, co wc fwčtě widčl,
co Ua wojUč ZkUsil, čeho w knihúch sc doťetl:

:we
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wyprúwěl pěkUě a rdojemnč, že fe poslúhači anč
Uafhtit Uemobli. Caš milc plyUUl, prúcc Ubý:
wala, U sama mlcxdú bofpodyuč ťikúwala, že by

x pťi JiťikowU whprawowúlli celon Uoc whdržcla.
Nejborliwějssi wssak posllchačkon, bcx žroan
obdiwowatrlkou Jiřikoon byla babička. Ta

Uad čšeho pmněti a rožUmem rUce spincxla; a kdhžlUsse o wssady Umúžila, jak krúsně o fmUšm Púml
BohU a o wěrech swatých Jiťik promlUwiti Umi:
sslo ji UeUstčxle UU Umsl, že tolUU člowčkU Ue:
schúži leč to Boži pofwěcmi, a žč by od hodin
kněžem býti mobl.

Wedle poUčUš šúbawy, jakUU domčxcim poe

dcšwal, pťičiUil sc o podoonU šúbslmll pro ccloUo ec.

Nowý an farúř, jeUž pťrd tťcmi lety Ua
UprúždUěUoU fUrU tU Nemirowš jcst dosažcU, byl
wýtečltšho pťedchůdcč lU každšm ohlch hodUým
a důstojným UústUpcem. Maje ftďčdomitou pčči
o dussewnš blaho swých fwěřeuců, k tomU še
wssim úsilim rúšnšho pastýťe přihližel, slby š:ťcš:
Uost wiry a kťeffanfkčx bcžúhouost mrmml m
osadč se Uchowalh. Poněwadž cxle pošUúwal, žc
Ua wywrúcelli wssebo, co Uekixeskslnskšho dilcm
we sločtš fe proslt)chú a čehož jiUúče tslkč! dočisti
fe lšc, chrúm Púnč nepostači: Užiwal obežťetm)
dUchoin jesitě jiUěbo rownč whdatmšho pro:
stťede. N prostťedkem timto dylo rozssiťowúni
dobrého čthi.,mezi lidcm.

Mladý Cermúk, co UloUdrý a wšomý sta:
rosta, byl š pcmcm farúťem jcha rUka. Zchje
dobťc, jak blahodatnč UwUdrč kťesčaUskč čtenč
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mcši lidcm půfobi, podporowal sprúwce dUchow:
Uiho w jeho fUUšc, kde a jak jeU wěděl. Eo
dobršho U lidU přistUpUšho tifkem w!)sslo, do
Ncmirowa bcšpečUčse dostalo. Co UezjedUal pan
farúř, poťidil Jcm, a š pťiwoleUim rUýborU takč
š obccUých prostťedků fe pomahalo. Takowš pak

kUižkh sslě š rUkU do rUky, a když obessly cclouofadU: U ožeUy jsoU we sskolUi kUihorUUč k dalssi
potťebě Ua pťissti leta.

Takš Ua tak šwaUš politickč wzdšlčmi JUU
pamatomal, a ď wůli starssich Ucikladem obccUým
dwojč Uowin pro osadU šjčd!ml. Ncž čtitajc w
tcckotm)ch tšch listcch lcdcťcjlrl)ch, ktcrčž potom od
souseda ksolrsedlc dodčxwúUUjsoU, Uebýwal weždy
a šc wssim spokojelt. Za jcho protiwčlo fc mU
to mUožstwč cišojažyřowých wýj;lmmů, pro kterš
chedeU člciUcč obyčejnémlx čteUúiei Uaprosto Uc:

srožUmitclUým ščiftúwú; a dúle tak mU přjpa:
dalo, jako bU jakýsi pťikrý, Uc:li Ucpťútelsky směr
proti rUssemU, co katolickšho, celými Uowjrmmi
fc pližil. S takowým swým mčUěUim pochlUbil
se pmm farúťj, a řdčmočmU ža prawdu.

„Jcsk Udjdštj, že múte tcnčš rnkawičky,“ pťi:
siUpowal dUchowUl k Učchledn Janowu; „ale
jcsstč Uěco jftc pťchlidmll. Nchodi je každú obUw
Ua každch UohU: a podobUč Uejeden UowiUúťský
Uúpad Uc každšmU po rožUmU jest. Mllohý piua
satcl, mladik bcš anssenofti bez důkladUčho wšdča
lciUi i bež žUalostč lidU, třcba žc sskol fběblý
sstUdeUt, chednou žatrolenš šařišmšd Pisse wúm,
pissc, jak mU rozkčxcemikťcčowitú obrašodoomosi
do pšra dúwci, a pťiwedc Ua fmštlo praon
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oblUdU. Dwsscm wšdělančmU, kusseUčmU čtcnúťč
jest to jen k. smichU; ale čtcnúři obyčeršmU, U
Učhož jesitč plati „co tisstčUo to prawdiwo:“
mUže býti otrawou.“

h Na konec UšUali oba, žc, majirli Uowinh
Ua wcnkowš š prospěchem čtelch býti, šapotťebi
jcst, abh se čitaly společUě, bh kdc co chasnčho
whložcno, a kdc co pťchUaUšhoUUpraon mim
mchlo Uweder býti. Zúwčrkem pak wsfeho bhlo
UsUcsseUi, že k cili swrchU dotčenšmu zarazi w Neu
mirowč čthňťský spolck.

Jak pomyssleslo, tak UčiUčUo. Panffarúť
stanowh spolkU festawil, prck pťedložil k wýšssimU
stwrzcxli, a ša ssest Uedšl bhl čteUúťský spolck
pohromadč.

Q údstwo a o mistUost postaral sc Jiťik.
Qbchúšeje ofcxdu po čislech, tak důklndllč UžitečUost
spolkU ličiti Umšl, žc tšměť wssech hospodúťů
ža člcUy ziskal. N Uxohlo to býti. be schůze
prúci w domúcUostech eradilh, bUdoUsc kromč
Uedčleodbýwcxtitoliko dwakrúte ša týhoch, wezdy
U wcčcr od hodin sedmš do dčsútš. PřispěwkU
Ua potťebo spolkowš rc Ua zjedUúUi dobrých spisů
bUde se odwúdčti po 50 krejcařich Ua čtwrt rokU.
MistUost jcst objedUúUa w hofpodě wc šwlússtUim
pokojikU; a abh hospodyltě Uejměly ťici, žc se
jim mUžowč do hospodh žawúději: šrckúščmofsiao
Uowami, mezi čthim UčxpojůUalšwati.

DUem WssechSwatých wesscl fpolek w žiwot.
Pcm fa,rúť dšlú pťcdsedn, a Jan š Jiřikem přcda
čitrlji. Učastenstwi jest wťelé, Uowých údů pťibýwú,
a proti takowš slUstš a mUžů dUstojUč žúbcxwč
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odUikUdan hlasU Samh hospodhslě ježto šper
Ua takoon UebýwaloU UowotU žchralh, UeUau
mitaji Už Uičeho Dowidaji sc od maUželU, co

a o čem se četlo nabýwaji šnUúmosti co a ǧakwe swětě se dčje počanji so č werejných zalc
žitosti wssimati: pťedsUdek jest pťckoUúU, a zky
selosti wzessla pťizeň.

W Ccrmakowč siatkU anUje prawa radost
kd koll Jcm š Jiťikem do čtcni doU Těssi se

wickni žc opčt UěcoUowčbolšwě i a staťičkowč
Uessli by fpút kdh bh jichprosi dokawúd chlapci,
jak bcxbička Janowi cx Jiťikowi ťikú, domU se
errúti Jak se wrúti mUscji whprawowat;
a UešačUoUli hned smna babička otúzkh klade

šo který potentút dčlú? a co asi NepaleoU šascUjee?

Takh le po wancich jtž w ledUU lcta Pčmč

1866 šǧťissssli JUU a Jiřik Zc čteUi jaksi š ereselon hli šasmUsssili a UemlUin a jako by, co
w hlawč mčli, an sedUoUtijim Uedalo: wthrU
dolU po swčtUici pťechúzeli Takowě očiUčmi

bylo wssem Uúpadno, a babičce pťipa alo řiese chlapci wc schUzi Urǧfpisse Učjak Uczachowa
a že se š Uima welebnh púU tťcba wywadil

„Dneš Uejste jaksi swoji“ pťerUssil mlčcUi

dědeček sedč Ua peciUč U teplčho mčdčUce „Něco
se wúm we čthi telibilo P“

ck „Nno ano“ odwětil JaU „Nelibi se Uúm
dUessUizprúwh, proto že hrozi wúlkou a sice
do oprawdh.“

„JeU ať sc to Uesemclc tadh UUúš wČechach, “
pťidala se k howorU babička
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J sk„Prčxmětoho jrst sestrachowati,“ powzdychmxllU .

„PrUssčlci hrcmiči š Uassi wlasti, a š tčmi
Uade wsscckU pochykmost skočUa Uastcme.“

„To b wčrU Uebylo dobrš,“ soUdi dčdečck.
„Již Ucbožtlk otec ťikúwal: jen š PrUfsčckem clk
Uic UeUi! Scdi tU jako zcx hUmUy, a ša Učkolik
hodiU múme ho Ua krkU.“

„JeU kdž to Uebude š BrUUdebUrkem!“
šwolala babič a jaksi potčssena. „Wrussúci jfoU
snad pťedc trochU lidš; Ulč BrandebUrci, jak Ue:
božka babička ťičúwala, Pčm Bčch š Uúmi!“ xu

„Milci matičko!“ ppUsmúl se JUU, „to múte
pěssky eako ža wožem. Eert Uebo ďúbel, PrUsscik
Uebo raUdeburk u dwč rozličnú jmšna, wčc
wssak bohUžcl jedUa!“

„J můj Spasitčli!“ žachwčla se babička,
cxž ji mrašilo. „Tok Ubychom se přcd čafcm Ua
drlchý koUec fwčta odstěhowali; Ueboč Brcmda!Z
bUrci, jak to od babičky múm, jsoU pohcmi a
horssi Uež lidožroUti!“

„Pohmli prúwš Uejsou,“ oprawowcxl Jiťik;
„Ule wúlka i z kťčsčmrů pohcmh dělú.“

„Milý JiťikU!“ dopúlila se babččka, „jak
jste moUdrý, tady mš Učlt Uebudetc! Jú wlm,
co wim, a Uebožtička búbcx, Bůh ji oslaw! Ue:
byla by mUč!dUdčžUUrl kostčle Ukašowala. Brcm:

dchrci tUřP m Cechčxchza onš tchdejssi wojny
dšlali šBozich kostelů chlšwy pro konš, knššstwo
sUžowUli, do Božich mUk rcxko do tčrče stťileli,
a sochU swatšho Jcma ž PŽepomUkU po!U Uš do
wochskš planth oblekli. Pťi tom kradi jako
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hawran, žrcxli eako kobylky, a co wčce uu an
poctiwš dUssi řlcč Ucl;e. Toho kťcsčaUssti lidš
čiUiti UemohoU: to mohch leda poť)cmi.“

WssickUi fč zamlčcli, až dšdeček po chwili,
žwedaje sc od mšděslce, aby ssel Ua odpočiUUti,
jccko Ua dobrch Uoc toto p„owěděl, řka: „Pčm
Bůh š UčUUia žlš pryč! Scrednú to mračna
chd Uúmi sc stcthji.“

sll.

.Bmlťr mUpUl:la.

Uplynxula šimU, Uastalo jaro, a již takč oUo
až k samšmU popraši leta fc possimllo. Qbawy
Uowanmi proUússeUš Ucbyly bež podstaty; wčxlka
š PrUskem stala fc Uaššbytsxcmsa každšho dne
může plamcUem wysslchnomi. Než še wšrůstajici
jistotoU, že wcilka bUdr, postrach pťcd Ucpťitelem
w lčdU se erčmUožil. Nadšje wc witšzstwi b la
wsseobccnú. Co bU člowčk rúd, tomU sUa Uš
Uwčťi; a tUdh powcxžowali Umoži wúlkU jesstč
Učpočatch již jcckoža skončenoU, widoucc Ucpťitčlc
w dUchU pťcmožefllšho a hlUbocč pokořemšho.

NUi stslrú Cermúkowa ťi wssi swš hrňzc
pťed Brmldchrkem o dobrčm wýslčde Uepoo
chybowala, řikajic: že teU šckatilý pčchch ža swš
Uččdčjssi pčknš konkh teUtokrút asi sseredUč odu
Uese a Utrži„ žc ho doma Uxčpozmxji.o

Hlawni sila proti Uepťiteli soUstťedšUabyla
Ua Morawš kolem Qlomúce; a kdo polohrl tame
Uějssč krcxjilch šnal jeU poněkUd, takowč postcxweUi
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chwúlil. Tadh těmi Ceskými hormni nchde se
Ucpťitcl drúti; wždhč bp Uohp polúmal a š hrUboU
stťelboU chi Ueprojel! Tcxm od Morawp jest
krallina otewťena, cx přčchod pohodlUý. N ostatUč
nasši ani čekati UchdoU, až bp opeslý PrUssčxk
do Zemč sc wlondil; pťcdejdoU ho, wtrhUoU do
Slezska, Udcťi na Uěho, požcUoU pťed seboU a
Uežcxstcxwisc, cxž lcda w Bcrlině. Tak rožUmoe
wali Nemirowssti, bhli rúdi, že Ncmirow Ucleži
Ua Morawě, a tčssili se, žc we swěm podhorskěm

zúkoUti fchd an woǧúčka, Uerci:li Uepťitele, Uespatři.
Mladt) Cermak a Jiťik, cxčo sskastněm ždarU

proti Ucpťitcli Ucpochhbowcxli, Uišmčnč blcchš Uú:
dčji tcxk Zhola se erddčchxli. Rikcxli, že sitěsti

wčxlečUč ješst wrtkawé, že mnohdh malč Ucdopcxu
tťeni rožhodně UU wúhU pada, U ssťcxstnč proe

wedeUú lcst žc osobnš Udatenstwi tisicú š!řiwúdincxšmar. SoUdili wůbec, žc powčxiliwý o čch a
běhU wúlečněho Ua wssc i Ua ch orssi mú bhti
pťiprcxweU, a Uepochybowcxli, že třeba odlchlý
Nemirow od pťčxtelú i Uepťitclů může býti Uae
wsstich. Lidem tcxkowš jich Učchledy pťipadcxlh
jcxko podiwinskč!; ale oUi jinúče Uedali, ohrcxžUu
jicc se tim, že wojnU š wlcxstUikussersti zUaji,
rl chlip wědi, jak býwčx.

.W poloU Ulčsicc čeera dcxl Jcm trčwa
Ua loUce i jetel, jcsstč Ue zcela wl)pclličkowaný,
kosami posčci a Ua seno UsUssiti. SoUsedé se dio
wili, proč tcxk čini? wptýkajice, žc takowú mlčxz
pťilissUč seschnc, a dobrč třetinp picc že tUdh
UbUde. „Lepssi Uěco Uež Uic,“ brčmil se Jcm proti
takowým wýtkúm. „PotúhUculi chssi krajiUoU
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wojsko U wolnějssim počtU, a zůstoneeli tody bnď
noclchem, neb pťeš den Ua odpočinkU: pok, onož
by fe pod stťechy Učwmčsinolo, bUde tčxboťiti w
ssirém poli. Za takowých pťipndů, jak še žkUsse:
nosti wim, obiliťko se sselťi, Uikoli wssok lUk a
úhorů. Pročxež Uejlip š tsčxwou Ua stúj, doknd
fc dú kositi.“ SoUsčdč Urwčdčli, čeho Uo tcxkoon
ťeč odpowťditi; o mnoši wčdoUre, že stcxrosta,
jcck jest Ulladý, tčmčť Uiťdh nrpochpbi, čini po
něm o ser sklišeji.

W obecnčm lefc Uolešú fc pťeš kopU soUssů.

JsoU jiš wykčxščmi a Umji pso potťeblx w proufpčxcho cc Ua polencx kpa!in šdčlc?Ui býti. Tan
kowčx prúce ťoUčxwčxfc obyčerě, když jcst pokdh,

cxž tťcba po žnich; letoš wsicxk mčx storosta jcxksi
Ua fpčch. Snché kmeUy fe porúžeži, ťežou, sstlpcxji
co o krk, poler se whwčxžcji cxš ch kroj lescx a
tcxm na fčxhy rowncxji. Na dotoz členů wýboroe
wých, k ččUUxtcxkowčho kwcpr? odpowidú JUU:
„Budeeli woesko Ua možném tUdU pochodU Ua
nussi půdš tcxbořiti, bUdc pcxliwa Ua nočxni ohnč
i pod kotle žcxpotťebi. .Kdyby wsscxkUebylo Zčxfoba
obecnú, mohli bhchom še swých wlostUich dřewo
niků dúwoti; a to by sotwo konm fe libilo.“

Takš obccUoU hronmdU dcxl Jcm fwoloti a
pilUě sousedů se dotcxzowcxl, Umohooli kdo pťcš
wlcxstni potťebU slčxmy Ua patře, sena nod stčxji
a obili Ua sýpcc chowčxe? údčx šo Upťimnč přia
nčmi a wýpowčdě jednotliwců žrowna žnpiije.

Žšroč U k čemU to: Může sc ftčxti, .žc Uastone
obci, abh k wojskn, toUlU Ueb oUomU, dodčxwola.
Zčchodnoť, pťed čcxsemna to pomysliti a o zdroji
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wšdčti, odkndž by ša Uastalš potťebU bylo lše
m,šiti. KoUcčUě JaU fcstawil a w kolika opisech
po osadč rozdal celý ťúd, dle Učhožby soUscdš,

C kdh by Ua wochskč připťežc ješditi Uaftalo, se
stťrdati a ťiditi mšli. Nemirowssti jsoU jako w
JiťičowU widěni a Ua Jmla sc až hněwaji, že
takowých připraw dčlčl, když bohdú Uičxeho za:
potťebi Učkmde. Smch babička Uň fUUU fe mršiz
Již w loUi, když swčtUičkU U srUbU oprawowal,
o wojUč hUdl; a teď dšlú, jako by wojsko přú:
trlsiš i Ucpťčxtclskš žrowrm před mrat stúlo.
„Jest to zatrolený člowěk teU Uúš lapec!“
durdi se dobrú mmka. „S crloU msi se rožkmotři,
a Uaposledy se mU staUe ta ostUda, až opčt
pťijde k wolbš, že Ua Uěho ani hlaš UepadUe.“

W derl swatčbo Nloysia pťiboli do Ncmi:
rowa dwa posli, jeden od pmm wikaritlsa, drlchý
od okresUiho úťadU. QUcU peri donesl rozkaž
Ua farU, aby wyUčowúUi ditek od bodiUU pťe:
stUlo a sskolskš UlčstUosti aby sc Uprawily tak, by
w púdU potťeby ža mojcnskoll UemocUici býti
mohly. Drlchý „ZafedorUčil Jmlowi pťipiš, jimžto
se ožUamolpalo, že pťijdoU wochssti Ubytowatelš,
aby pro wyšssi důstojUictwo potťeblrých bytů w obci
wyhlcdali, poččěloadž po silUici, od Nemirowa
Ua púl hodim) wždúleUš, pťitúlme od Morawy
eedeU celý armúdlli sbor, a po Uejbližssich osclz
úch Ua pťercowúUi fe rožloži. Tolik stúlo w doo

pife, alc úťedUi pofcl wšdšl wice,ea mewi po
přčxtčťfkn pořďšdšl, žč podošččúch 1lúřossřšřď jčsstš
wicc, a to thsta Za seboU, jest se Uaditi. PrUa
ssúci prý wtrhli horskými průsmyky ž kolřkastraU,
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honU se hloUb do šemě jako welkčxwoda, a proto
UlUsi hlašoni sila oď Qlomúce eako ch pťekot,
cxby UU Ceskš půdš Uepťitcli čcťilza. N proto jcst
jako jisto, žc tUdy toU stranoU Umoho wojska
ža scboU projdc.

Takowé žprúwy Uaplnilh Nemirow Uemalým
leantim. Hospodyrlě mělh strachy ž wojenských
púslů, búli se, dali jim Uwaťiti a lože Uprawiti
dowcdoU, Ueboš od jakžiwa slýchaly, žc š wojúkh
ucjsoU žcrty. Hospodúťowš opčt sc lckali možných
pťipťeži a dúwck, ba sslo jim UU Uchsi, jcxk se
jčdUoU o Nemirowě č;wi, žc swižekim konce Uoř:Bl
bUde, a žc Uaposlcdy pťitel i Uepčitcl sem se
shlUkaU, UějakoU scčUoU tady swcdoU, U Boži
obiličko spnstossi. Nčž pťi Uǧssem postrachU Uen
nlohli se ždržeti, Uby Ulladšmn Eermúkowi, swšmU
starostomi, se Uediwili, jak dobťe tnssil, co bUde.
Ušnúwali, žc jest oprade obezťelý U moUdrý.
Nčktcťi do koUcc solldiki, že odUčkUd shůry mUsil
pokhUUti Uliti, ba smna babičřka potaji soUřžila,

žc teU chlapcc tťch od Uěkteršho jesstč ,ž wlslšskš
wojny žnúlnšho jeUerúlU, Uc:li od sameho zcměa
púna, pod rlckoU psaničko obdržel, jeU že sc titU
Uepochlnbil.

HUed Ua žejtři Ubytomatelč sc dostawili.
W průwodU Jmm a don starssichprossli celoU
obec, a pro panstwo potťebných bytů ssťastně
wylmssii. Nsl faťc bUde jenerúl šc fwým pobočo
Uictwem, U skarosty plnkownik š majorem, w Uowč
hospoďč celú polni kancelciť, a w každšm statkú
bUdc Uejmšnč po don púnech š koňmi a še
slUžebUými. MUžstwo 8 Uižssim důstojnictwem
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bUdc túboťiti w ssirčm poli Ua lUkúch pťi potoce.
Tam fc mú pťcd čafem doprmďiti dťlwr Ua obUě,
slúma Ua UstlúUi; chlčb a mafo bUdoU dodúUy
z blizkšho mšstečka, a Ncmirowssti maei mčti
pohotowě Usi tUcet pťipťeži, pak jesstě jisltoU zúo
fobU seUa a owsa, to wssak proti hotowšmU
ZaplaccUi. .

Druhšho dUe wojsko skutečnč pťitúhlo. Po
rúUU k defatč hodiUš přijelo anstwo, jcžřo w Nee
mirowč mčlo UbytowúUo býti. B la jich tlUpa,
a lidš fobš Ua Ui mohli oči wy onati. Samč
porty, famč:tťechl a premowúui, wsse od zlata,
a Ua prsoU bwšzd a kťlžů tak lcsklých, žc fe slUUcc

odrúžclo! Zastawiťi fe Ua Uúwsi a ptali fe po
starostowi. Nmssak Uebylo tťeba poptawkh: JUU
již Ua prmstwo pťi silUici čekal a wclmi slUssUč
pťedstUpUje. Babička, Uby fc mezi dawem ž celč
wsi se shlUkssim Ucmačkala, hledi ž okUa a mú
tisicero ftrachů, zdali JUU š taleowými kosy mlUu
witi dowcdc? Slysscti owsscm Uemůže Uičebo,
jest pťiliš wzdúlcUa, ale to wčdi, ktcrak JUU fem
i tam fe UklúUi, tU i tady odpowidú, rUkama
rozbúUi, prstcm Ukazch u a kterak anstwo Ua
wssem pťcstúwú a se Uefúpe UUi Ucwadi. Bao
bička bh radosti z kůžc wyletčla, že tak wssc doe
padlo. JcU tomU fe diwi, oded fc to w chlapci
beťc? Můj Bože! jak je tomU dúmUo, co se nao
rodil? Babička to pamatllje, jako bh wčera bylo.
Tchdy byl holš dšcko, Ueral an a an b uu
a teď dčlú starostu, a š jeUcrúlh dowedel

PaUstwo rozjelo fc po bntech, a zcxUčjakoU
hodiUu dorazilo mUžstwo. Napťed pťicwúlala
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dloUhú ťada eczdců a po tčch pťihrUUli se pěssi
w tťech weli ých zústupech. Byli celi UřiceUi
a spocesli, wyhlizeli jaksi pťepadli, a o Učkterčm

sc lzdúlo, že sotwa Uohama plete. Přitom alebyi weselč mysii, zpiwali, wýskali a na Uco
pťitele fe těssili, prowolúwajice: že 0im bUde
PrUssúk Ua sUidan, a za čtrnúct dm žc jsoU
w BerliUč.

Prosscdsse wsi UhUUli se Ua lUka k potokU,
kamž Jan wssc dle rozkazU pťcd časem dal do:
prawitč. Dťiwi, slúma, ero, owcš i pťipťežc
jfoU tam po hotomč; přijimaci komisař jewi spoo
kochost a Janwi w oči doznúmú, že Ua celčm
pochodU od Qlomúce uUikřdewsse dle rozkazU tak
Ua mlaš neshledal, jako tady.

JUUomi jest hej! Dossel spokojmosti a chwúlh,
ale hůťe fc daťi doma. Pčmi pťissli do statkU,

ohližcli jaksi hrdč, dčdečkowa ponižcnšho witčmi
šrubš si Ucpowssimli, a když jim Ua Učjakou
jich otúšku Ueral odpowědčti, protože mlUwili
jgzykem ci ým, až errlc twúťiti se počali.
ZeUskč, wyšližejice sskuliUoUš kUchyUč,jsoU úzkosti
bez febe, g babička sc bojl, aby pčmi Ua dčo
dečka palaš Ucw túhli. Ncž Jiťik wssemU pťcu
desscl a š pčmy e smlUwil. Zwědšm, že bh sobč
po UanUjicim pochodU rúdi drobet odpočiUUli,

x žawedl jich do jižby U srUbu, kdcž wsse čistě Ukliu
zeno a postelc Upraweny bylh. Dúle Uslyssel
od pčmů, že bUdou jisti teprw k čtwrtč hodislě,
za občd a za wcčcťi pojednou, a rčmo před
pútoU, dťiwe Ucž by odjeli, chtěli miti kúwU. Na
poptúUi Jiťiťowo, jakých krmi sobč přeji, ode
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wětili dosti wlidně, 7c pťcstanoU UU tom, co bUde,
jeU abh od Umsa Ulo.

eUskš Uslhssewssi, co a jak .púni žúdaji,
. b ly rúdh,x a chtěji fe přičiniti, aby se žachowalh.

Z Ubička foUdi, při takowých anich, ekteřitúhUoU
Ua Brandebxlrka, že se Uesmi skerblit, abh fe Ue:
pomstili a zlčho hosta tťeba schwúlnš do Nemi:
rowa UepUstili. WerUUka takš Uechce, Ubh fc
skrblilo, a tUdh strolli se oběd jako o malčm poo
swiceUi. Poliwka Ude š UUdlemi, owssem že
š teUkými a dlolchými; k howčžimU UmsU bUdr
bilý kťen zc smetang, a abh pťcdc Ušjako wy:
hližel, sbirú babička na poliwcc swrchU čistý sspig
kowý tUk, abh křeU Ua mifce pokapala. Dwě
odrostlú kůťata jcxko snih bilú, zadčlaji se rýži,
a rýž swrchU welkými hrožiUkami se poshpc. Pak
přijde jažlǧk w sladkš omúčce š hrožiUkmUi a UmU:
dlemi, a žčxmčrkem bllde mladčx hUsička Ua čer:
wer Upcčcllú š okUrkowým salcitem. Jesstě kolúč
chtěla bh babička Upeci; alc kdhž púUi od monU
sobě žakúšali, Ucchú toho. Bcž kolúče bUdou
prý ale Ulit oběd pťedc jen kUsý; UeUajedi:li
sc, bUdoU tim sami wiUUi, U bUdoU mUsit doo
raziti lcbem.

J oU čthrh hodinh, U púUi wžkúžali po sloU:l
žicim, že pťijdoU k obědU. MohoU pťipit roan,
oběd jest pťipraweU a stůl šostťesl. šǧťis?li a již

požiwaji. SloUžici Uosi Ua stUl, U ženskč w kuchšUiUemaji Ua starosti, leč abh krmč Ua misy úo
waly a taliťc Umiwalh.

Babička bh rúda wšdělsl, ždali š!úUúUtchUtUú.Pootcwťcla Usi Ua coUl dwšťe U UchyUč, a po
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očkU Uazirala. Trcfa, chUtUújim! JsoU dobrěho

rozmarU, wesele sobě whšdraiji, xsmčjoU se,a krmi takč dlc pohlch so ě wsflmaji. UkažUji
sobč Ua oka Ua kťeUě, Ua hroinky Ua rýžie
nejspisfe že tak ččstšho žlUtčho tuřU a tak welkyáš
sskúantých hrozinek jesstč Uikdy eridčli. Ban

bička jest sšdokojelm, a toliko jedUo ji mrži. Sonsselo by, a y Učkdo k pčmům wesfel a trochU jc

pobišel, aby wčdčli, Žc fe jim UajeděUi přcje. WeorUUka Uechce a Uwú i, žck pobiženi starý weUu
kowský obhčcj, jakéhož U anů UeUi. Nle bao
bička stoji Ua swém, že by tak slUsselo, a hUed
bh k pčmům wessla, jeU že sobč Uetxronú a takč
eri, jak bh ťici mšla, abh pciUi rozUměli, když

šsoU Učmci. Na sftčsti ji připadú, jak jedUoUdcsi po Uěmecku pobizeti slyssela, a šUělo tUssim

jako by řikal: „aš aš!“ PoUčwadž pak mhsslšUka
mhssleUkUplodi, wšpomUčla dúlc, ze kmotra Cap:
kowa, jak jedUoUwojúka Ua cšekUcimčla, „anc

soldút!“ jemU ťikala. Qbč thto wzpomiUkh sšnoujila babička w eedUo. Teď to již mú, a Ui do
Ua swště ji Ueš rži, abh púUů pobidUoUt Ucssla.

Urowlmwssi zústčrU a ssútek Ua krkU wstoUo
pila do swčtnice. Usmúla, UkloUila sc, a dle
hofpodhňskšho prúwa ke stolU se pťibližila. Púni,
ač poUěkUdUdichi, pťiwitali ji úsmčwem a wlidu
Uým hlawh pokhUUtlm To dodalo babičce kUu
rajc, a hUed takš son úlohU prowúdčti počala.
D rútiwfsi se kplUkoinkowi, jakožto k starssimU,
Ukúzala očima i rUťama Ua misU a ťekla: „Nš,
aš! ane soldút, aš!“ N hUed po tč otočila sc
k majorowi, řkoUc: „N wy takč, pane soldút!

2:
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aš aš!“ Ban se dowtipili co babička mhsli
Usmúťi fc a slowy welmi laska wými kUi howou
ťili jen že jim chUďatko UerozUmčla Proto ale
bhla pťedc rúda wratila sc do kUchyUčjako U
witčzoslúwč chťUbila se jak jsoU púUiho„dUi a
tolčko jednoho pri Uich litowala ťkoUc: „Skoda
Ua stotisickrat jich ssťoda že jfoU Učmci!“

Rčmo zúby ani odjeli a wojsko odtúhlo;
aleǧesstč sc po Uich Ua silUčciprassit Ueprestalo
alz opčt Uowi Ubhtowatelč se dostawčli stchoU
ansstěwU opowida lce Tak dúlo se po čtyry
dUh ža seboU Uebo krajiUoU NemirowskoU pro
sslo čtwero celých armúdUich sborů Wýjewy

po dnějssich dnů bhly oUčm dUe prwnišo docelaobo Uy,az Ua to, že mUžstwood on po
sledUichsborů již Uezpiwalo an erýskalo Byli
chUdiUci wysileUi a UtrmúccUi až do padm:ti
a w skUtkU Učkteriz Uich schwúcenim omdlče
wajice po ccstš padali

JaU za teU čaš co starosta škUsil mUoho
DUem i Uoci bUl Ua UohoU Uespal ba an Ua
jist se Uemohl abh wssem požadawkům zneu
sčislných straU čiUěUým wybowčti mobl. Poťidil
wsse ssťastslě a Uemčl Uefnúze leč šc sc mU poo
sledUiho dUe pťipreže Uedostúwalo

Pri každšm sborU odjclo z Nemirowa kolik
pťipťezslých powozů a dotUd Ui jcdinebo Uebylo
Uazpěc AUi Cermúkůw Wojtčch se Ucwratčl ač
prisnč Uaťizer měl Ubh dúle Uežkam Uložer
Ua žadUý spůsob Uciczdil Woitčch sc Už,mršel
když mU Jcm wykladal že pťlprežUik UeUmili
sc ozwat Ua mistč dUe tťcba celý týdeU š woj
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skcm po swčtě trmúcet se mUsi. „Wždhk Uejsem
dUessUi,“ bručcl pro scbc. „Jesstč jsem Uikde Ueu
ůstal, a bohdú xUeUUi teUkrúte UezůstaUU.“ N ťdyž

šiťik rozmrchč o drUha sskúdlil, aby prý to neu
whwedl, jako se Uěkdy stúwú, že připťežUik too
liko š bičem w rUcc bcz koUi a wozU domů sc
wrúti: dopúlil se Wojtěch Uadrobro. „To abyš
powidal decku!“ UtrhUUl se Ua Jiřika. „Jú Učco
swěta žjezdil a zastal jiUčho, Uežli co wochskú
pťipřež obUússi. Na starú koleUa sobč fotwa
ostUdU Udělúm!“

W celčm Ncmirowč UeUi an koňskč nohy,
a pťcdc jcsstě o jedUU pťipťež se roǧchúzi. Žúdú
ji mlaďoňký anúček š modrými wýlozkami9 jchč
hwčzdičce. Cclý rozjaUčeUý pťileti do Cermúa
kowa statkU, hnčwú fe a slUchti, a po starostowi
sc po túwú. JaU UeUi doma od wečcra, mú
UeUstUlc w ležcUi co dšlat, a Jiťik ho mčx zao
stoUpit.

„Co se libie?“ tčxže se rozžlobeUěho pmlúčka,
w Učmž Ua prwni pohled pozchl porUčika od
pčssiho WidčUskšho plUkU.

„Pťipťež! připřež!“ honUe paňčxtko a sahú
praon rUťoUpod Uoš, jako by chtěl ťniry kroUtit,
jeU žc tam holútko jesstč Uičeho Uemčx.

„Toho sotwa bUdc,“ krči Jiťik ramcUy.
„W cclč wsi již an koUč, an wozU Uezbhlo.“

„Jú powidčxm: pkipťež!“ rozkťikUe se hoo
lobrúdck tak prUdce, až mU w hrdle pťeskočilo,
a piskmll jako ssestinedčlni hone. „

„Těžko dčxt, kdpž Ucni,“ chmitú Jiťik welmi
wlidUč. „Kde UeUi, smrt Ucbcťc.“

2xe
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„Dslel“ žaječi mladý wzteklec š hUčwcmč
porúd rostoUcim „Wiš li,šškým mlUwiš?“

„Wim dost “ odpowidú šUeUctčUý a již

jim hUčwYščoohrúwú; „ale wy jistěerite š kýmmlUwite! Usim wam tedy rici že jsem se š er
apritelcm statečUč bil a w koUlowšm dessti stúl.

kdhž jste wh jesstč šc slabikarem po Ulici běhal!“
Paňútko zmodralo bylo žroan litč: dUplo

o podlahU wytasilo sfawli a toto ze sebe wy

chrlilo: „Th pfes! th šrokletý českýpse!“Jirikowi UstoUpia w ecka krcw ž twari žc
zblcdl jako stčUa; alc hUed se Um ase jako wao
rcsll do tloúrc lorútilsl už púdcm Žorcl Dťiloc
wssak Ucž co ťckl priskočil jako bleskcm a ijo
UčmUUcopeťcUci jediUým chmatem zbraň wyrwal
W tom již drri Užasslšhho ša občrUce Uad loktem
aswira jako kesstčmi že se UchwúceUýani hUoUti
Uemůže a bolestis skay

„WsseckU sčest pro cisarskoU žbraň“ hťimč:

Jiťik; „alc wúm, jenž jiaEUcUžiwúte Uěco UagoamčtUoUl Dobťe wimc Uúš tam Ua DUUaji
krtite; alc tady pod wlastUim krowcm toho sobě
ťikati UeUcchúme!“

K tčm slowUm wyzwchUl Haňatko od Země
a jakosysiičkcm w powětťi jim potrúsl.

„Jsme tadh bez swčdků“ pokračowal hlasemmstitcle; a jako jest BUh Uad Uúmi mastib
žwaš Uadčlal kdh by wúš Uechrčmilssat jakchor
Uositi UezaslUhUjete!To sobč alc pamatthe a takš
doma powězte že han li se člcUowš zedUšro
dinh, celú rodan pohaUěUi trpi a že krúlowstwi
w sobč rošptýleUč spUstUea dům Ua dUm padUe.“
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To powčděw pUsiil wztcklika zcxtim Ua dobro
w stťizliwčlšho, jcmM scbraw ss.awličkU, ze statkU
U čmčl, jako bh Ua Uim hočelo.

TcU byl jcdiný Ucmilý wýstllp šcx jcelčho
Ubytowúni, o Uěmxs cxle kromě domčxcich Uikdo
w Nemirowč Uešwč čl. JUU litowal, žc se tak
sialo a zbrklšho UerozUmU mladosti a Uekusscu
Uofti wymlomoal; k čchž Ulc Jiťik pťipojil, že
Hotťcsstčni chlapci Ua takowčx mista Uepatťi.

M.

eššmatmncčcr a sxnňtcb smatčhn Prnlwpa.

DokUd Ubhtowčmi trwalo, byli Ncmirowssti
wojskcm tolik zamčstUúUi, žc Ua Učco jiUšho cmi

pompsliti Uebhlo lžc. Teprwš po odchodU wč:o
lečnhch zústUpů počali o stawU wčci Umažowcxti

U pozUčlwali, thkrčxte že to jdc do tUha, a šekrwawý rejd š PrUssúkcm tťcba dosti Ua bliz U

můžc počiti. Neš pro to stmchU pťčd Uepťitelemdotud Uebhlo. B adčje wc witčzstwi stčrla pelUUčli
Ucž kdh, a že bh Uafsi mohli prohrúti: widělo ec
tčmčť Ucmožnš. ch by mizcra PrUssčxkw tom
swčm krcčalkU,ktcrýž co do wýmčry a počtU obhu
watclstwa cmi půlcc RakoUska sc UerowUú, b l
B to, tolik brmmčho mUžstwa sthUtie? N kdy y
seť,mal, oded Uabcťc mUžilofti a do prcxčky chUti?
Tam mUseji do poť;c mUžowě od žeU, otcowě
od. rodiU! Ti toho asi fprawi, kd ž srdccm a
mysli wicc doma Uež Ucr bojissti lgďoUl Poo
Uižka Uepťitelc bhla jjstč:, U ftarčr Ccrmúkowax
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chtěln by šiž k wůli Uebožce babičcc desitkU za todúti, kdh h odněkUd š wčžc Ua to hledčti mobla,
rcxkBrandebUrci š okrwúceným Uofem a š moďrým

šťbetcm pťeš hranicc lpclcifsiti bUdoU.Jan cx Jiťik byi w cclčm Ncmirowč jeo
dini, kteťi obecnčmU miněni š plnoU jistotoU nc:
přiszkowali. Nadějc se owssem nespoUsstěli,
ale sslo jim lccco Ua mysl, zčeho obawa sc ro:
dila. Núhlý pochoď tolikcm wojska krajinoU od:
lehloU newyklúdali jinčxčc, leč žc Ucpťitel Uena:
dčxlým obratcm prwotnč zúmčry RakoUskšbo wca
litelstwa pťeka il; a co takowč pomateni zúmčrů
a feboU pťiwo it můžc, Umčli se dom sliti. Dúlc

?e jim Uelibilo žalostiwč UtrmčxccnimUzstwa, kterčž
snaď dťiwe, Ucž sobě oddechUe, xskdoohnč bUde
mUsit. Pamatowali jcsstč z Wlašskč wúlky, jak
sspatUč fe to bojch, když wojin pochodh, wsscho
dUth Uepohodlim a mnohdy ncdostatkcm wčci
Uejpotťcbnčjssich Utýrán, sotwa Uohy ža seboU
wlcče. Ba jesstč wicc wědčli, jeU žc držcli ža
Uby U UemlUwili o tom, leda w sonroUti meži

řcboU. Qstatnč Uepřcstali donati, a š welkým
mysli UapUUtim zprčxw od wojska očckúwali.

Zprúwy Ucdaly ch sebe dloUho čekati. HUed

pťed flawnosti swatých ašosstolů Pctra a Pawlaslysscti bylo daleko U wz úli pťeš chwilkh temnč
dUUčUi, a mezi tim opět jakýsi kratssi rachotiwý
tťefkot. Jan a Jiťik poznali, žc jsoU to rúUy
z dčl a wýstťcly z rUčUic. Bylok patrno, žc kro
wawú frčxžčajiž Uastala, a očekčxwčmišprúw bylo
tim napmltějssi.

HUeddpťifstiho dUc zprúwy ďossly. Přichozi
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ze stchth, oded děsiwý lomoz se ozýwal, mlUu
wili o bitwč U Núchoda, ale řcč sc jim Uesrowa
Učxwala. Jedni twrdili, žc zwitězili nassi, druzi,
žc Ucpťitcl. Qwssem žc kazdý radčji wčťil zprúwč
prwčjssi; kdhž ale o samč slawnosti kUižat Uxoom
sstolských ZUowU slyssčmo tcmnč dUnčUi a powěu
domý rachotiwý třeskot a 1ce smčrcm wice žčxu
padnim: zasmUssil sc každy polohy Núchodskč

poUčkUd žUalý, soUdč docela důsleřmč, ǧak lomoz
bitwh Ua žčxpad fe possiUUl, žc Uepřltel postUn
powati mUsi. Bhly to chwilc tcskliwč a koru

rsnútšwč, chwile klesajici Uadčjc a rostoUcihotrcx U!

K útrapč jedUč pťidrUžila sc drUhčx. Lidč
pťichúzejici od hor jistčli, že ozbrojšUú sbčř zPrUskč
strcmh w črtuých hončcb do Cech Ucpťútelskh

wpadú, klidUýchwchičmtů sUžch, dobhtck šajimú,
obili a swrsskh UčxsilUčPoblra a po stachi
pleUi. Takowú zwčst pUsobila Ua mysl Nc:UUu
rowských, jako když jistra do sUdU prachem Uao
plUěUšho wlitUc. Co kdc w domč bhlo lepssčho,

odklicho Ua pťekot, zakopúwúno do žcmč, tǧcxč;ř!inwúUo do fklepů a skrýssi, U š dobhtkcm Uh UčUo
do lesů. JUU, co starosta, cxwedl hoUem četUč
UočUi hlidkh, zaťidil jakč takc ozbrojeUi dospčlčho
mUystwa, a k foUschim ftarostům UčiUil wzkúu

zmn: kdybp Uebczšxečcllstwi hrozilo a loUpcžiwúlea sc bllžčla, a h jchi drlchým po jlždUčm
poslU Ua rhchlU wčdčti dali, a Ua wzújem jchi
drUhým kU pomoci pospissili. Bylok to opatrnč
a moUdrč, ale Ua UtisseUi postrachem rozcchwčlých
mysli UicmšUč Uepostačilo. Na každou Uoon
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zprúwU o loUpeeiwč lee Uastalo Uowč Utikčmi
a dob tka do cfů zahúUěUi. Zprúwy takowš
bohUdi bhly pokaždč lichš; U lidč wraceli se U
wečcr i š dobytkem domů, aby Ua opčtňý lichý
poplach opětUč Ua útěk se dúwali.

Nastúwal swatowečer pťcd swútkem swatšho
Prokopa, patran a dčdice zemskčho, bUdilo se
jitro tťetiho čcrchce. SmUtUš to jitro! Ser
Uččko se skrýwú za mrakh, jako bh widčti Ucchtčlo,

co Uastúwašici ch š feboU pťichc. leoha zausmUssilú ja o pťikrow Uad zcmi sc prostirú, a
skUčcUi wětrU podobú sc UúřkU kUlicha. KoUečUč
witr UtichUUl, mračUa sestoUpila Uiže, a Ucbe sc
rozplakalo.

SmUtUo bylo w pťirodč, alc jcsstč smUto
Učji w Ncmirowč. Ba tam jest až hrůzUo, a
obhwatcly klidnč osadh dUeš byš UepozUal! JsoU
celi wydčschi a Ulekcmi, spanji rUcc, žchUaji se
swatým kťižcm, UemohoU Uikde obstút, pťechúzeji
bcž účclU z mista Ua mifto jcxko blUdUč owcc,
a potkč:cli sc soUsed šc soUscdcm, soUscda še soUo
sedoU: UcmohoU slowa pronšsti, leda žc jcch
drUhšho sc otúžc: „Slyssitc ?“ a pak š úzkosti
powšdcchUe: „Pčm Bůh š Učxmi!“

NeUi sc čch diwiti. HUcd šc fwčtúUim zae
hUčcl od zúpadUi straUy hrůzodčfný lomoz, a
UcUi mU rúř:mšho koUcc. Tenkrútc to UcUi tchš

dUUěUi,berž Ucpťctržitǧ rachot a strassliwš hoUu
kúUi, jako by sto hromU w ǧedUo sc spojilo, a
rúUU za rčmoU scsilalo. Ncm pochyonsti: swúdi
sc bitwa„a mUsi býti hrozUú, Ueslýchanú!

W Ccrmúkowě statku pro úzkost UesUidali;
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bliži se poledne, a tcckč Ua oběd Uikdo Uezpoe

minú. Jcm, jemUž se mimo to Woktčch z pťiopťeže dotUd bhl Ueanrútil, při wss swč obyo
čerč szžilosti jewi Uepokoj, howorný Jiťik
žtratil ťeč, dčwečky si žacpúwaji Ussi, dědeček
sedi jako šaťeščm, WerUUka fc chwčje, Frcmtissek
š NUiUkoU krči se lď koUtkU a jfoU tissi occko
kUťútka, a Uejhůřc jcst š badičkoU. Ussi ji rUi,
w hlawš ji pichú. NemohoUc wydržeti we swěto
Uici sbčbla do sklch, alc pckelUý lomoz takč
tam za Ui sc wdirú; wyběhla Ua půdU, tam
bhlo jcsstě hůťc; wstrčila hlawU do pcťiU, a Uic
platno! Jcst chuďútko jako wrtohlawa, a bUdeeli
tak dlouho trwati, Ucwt)drži to!

Jdc Ua tťcti hodiUU odpoledUc, a hrůzy
ofUdUš o dUc dostupuji tUrcholcl DčsUš rachoceni,

strasslch tťeskot fe zkolikcronúfobilh; cclý wszch
fe chwčje, okUa drkoti, wc swětUici Ucm lše
dúlc obstúti. Dšdečck se wzchopil z mista, kdčž
od rúUa w trUdUšm šamysslmi sedčl, a bšdee,
ťka: „Wssecko Ua mě padú, úzkosti bt)ch fc tady
zalkm:l! Dšti, mite co: půjdcme do kostela, pťed
twúťi Boži frdce fc zmuži, dUssc okťcečc!“ WssickUi
jfoU Ua Uohčxch, již jdoU, a toliko iťik žůstcme
š ditkami doma.

Dědcček Uebyl jediUý, jenž Ua Boha a poo
swútný Jcho stčmekžpomUšl. Po cclčm Nemirowč
wt)chč:zcji lidč toUže doboU šc stachi, a wssickni
do kostela pospichaji. Ehrčxm Pčmč jest otcwťen,
a za wilku losscckyjcho prostoro lidcm. k BohU
fe Uti ajicim, jfou UaplUčUh. Počala fpolečUú
pobožUost a trwala dloUho. Wykonali kťižowou
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cestU, pomodlili se růženec, zcxpčli Ua počest a
o pťimlUwU Nejfwětčjssi PaUUh, Uabhli klidU a

Utisscni myfli, a wychúzešice k hodiUč ssestš zefwatyUě žnamexlaji, žc omoz tenčxbla Ulehú.
Na dobro wssak UeUmlkUUl, a jednotliwč wýo
bUchy po delssich pťcstúwkúch až dřdo Uoci se
ozýwaji.

„Božc! toč byl soUdný deU,“ Zasteskla sobč
babička při wečeťi, prwnim to pojedeni ša ceu
ličký deU, a z hlUboka oddychla.

„Ba že foUdUý deU,“ odwčtil Jan š twúři
welicc oprawdoon; „Ueboť ofUd don ťissi

!šolčdilw?llna wahúch. Jcn kcxm se žúwaži Uaoh l o .“
„Jú se bojim o JaUdowy,“ pťiřekla Weo

rUUka. „Lipničky jsoU prúwč w onU stranU, odřUd
lomoz ssel. Ubohčx teta, Ubohý Prokop! Zlč tUo
sscni mč trúpi.“ 7

Tolik bylo howorU w Ccrmčxkowě statkU ža
celý wečer.

S pťisstim zitrlčm wzesicl den Zafwěcený
pamčxtce swatého éš?rokwocx. W Nemirowč bUde
o Psmi hodinúch zpiwanú mssc swatčx slonžena,
a Cermúkowi ljdč stroji se do kostela. PčxjdoU
mladi i staťi, ba již jsoU na odchodU, ch co
dčdcčck sspanihelkU š hťebikU sUUdú, a babička
plachytkU pťehodi. JUU drži za klikU, jeU co by
stiskUUle tU wssak zarachoti Uěco me dwoře, jako by

Učkdo šyl přjǧel. Jan, jemUž Wojtěch UeUstúle
na mhsli ležl, pUstil klikU, poskočil k okUU do
dwora jdoUcUUU, a wt)hliži. Naděje jej Zklamala;
powoz sice widi, Ulc Wojlřěchdto UeUi!
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„Co to kUčxm asi pťijelo Za lidie?“ propowi,
jako bh sc diwil. „Pťjjeli na rozdrchaněm wozikU
š bidUoU herkoU, a jsoU dwa, mUžský cxženskú.“

„NejsoUeli to chndowi š Lipničeke?“ miUi
WerUnkcx, jižto stcxrost o mile přibUznč již od
wčerejsska neUstčxle sťdre swirčx.

„chm pcxkmysliše?“ pochyije babičkcx.„Jmto
dowi, ti bh hodnč pťijeli š herkoU a Ua Učjcxkč
rochotině! Wždpk majl konč jak stny a powošh
jaťo pčmi!“

„Pro lčxskUBoži, oni to jsoU!“ žwolal
JUU U okch, U podlcdem Ua pťibUZUč tcck relý
jest pomcxteU, že Zapomněl, abh jim wstťic
whssel. Dťiwc než se chxmcxtowcxl U Ua slUssnost
zpomnčl: otewťelh sc dwšřc a hostš wstoUpali do
swčtnire.

Uboši jak jsoU pťiprcxweni! Jrst bolno, na
Uě sc podiwcxti! Qna Utrúpenosi, ktcrčxž Zbýwú,
kdhž člowčk smrtelných úžkosti pťetrpčl uw ona
otUpčlost, kterčxžopchje, kdhž jedUim okcxmžeUim
wsscho, co měl, žcxlostiwě pošbyl: thč jsoU wýa
rcxžem jich twúťi. K tomU ZnUedboUý Zewnčjsseť,
UeUprnwený a Zcuchaný oděw u a obmz onu
falosti jest hotowý!

„TetiUko! pro Bůh ro se wčlm zlčbo pťio
hodčlo e?“wykťikla WerUUka, a š bolestUým plúčem
Jcmdowč kolem krkU pcxdlcx.

„Jsme Ua miinU pťiwedeni, jsmc o wssecko
pťiprnweUi, jsmc hotowi žebrúci!“ zabčdowala
Jcmdowa WcrUUkU kťečowitč objimajic, a proUd
slzi takč ji z oči whhrkUUl.

Co po takowčm úwodU Uúsledowcxlo,Ueon
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deme ličiti. Strhl se plúč jchohlasUý po celěm
domě. NUi JaU a Jiťčk dokúšati Uemohli, aby
erslšeli; a tak dloUhoU chwili trwalo.

Jcmdowé, když se byla wyplakala, Ulehčilo
se. Sedi š Prokopcm U stolU, a když Uěco mčxlo

k snidcmi požili: o hrůzčxch a pohromě miUUlšho
dUc Ccrmakowým wypraijc.

„and z rúUa,“ wyklúdú dosti klidUě, „když
jekot pťehrozUšho boje wypUkUUl: lidč z LipUiček
úprkem Utikali. Za pťekotUšho zmatkU Uesli š
seboU z majetkU, Uač prč:wš oko padlo uu Uaa
Umoze wčci docela bezceUUých, wsse ostatUi w
domč a pťi hospodúťstwi w sscmc dčxwajicc. My
chtěli wyčkati, jak bUde dúlc. Pobčxdala Uúš k wyu
trwčmi okolnost, že tlUpy lidi podczťelých po wsi
potlonati sc počaly, o Uichž bylo paton, že
pťifsli úmyslcm, Uby loUpili. Hrůž, jcckých esmc
pomčli, wypsati Uclze! Když odpoledUe pe elUý
lomoz jesstě strassliwčji se žmahal a ke wsi sc
bli:il: Utckla čeleď, a my zůstali sami. PojchoU
wfčak zachwčla sc žcmč dčsUým dUsotem, koUle

hwizdaly powětťčm, a kolikero obydlč zplaUUlo
ohnem. Nassi we zmatkU coUwcxlipťed Uepťitelem.

Na útčk Uebylo jiš pomhsslcUi, a pro bezpečnostskryli jsmc se we s lepě. Tam zůstali jsmc dloUho;
Ucboč hrůzoděsUú smčsicc dUsotU, stxřclby a onu
falých ryků lidských Uijak Ucchtčla pťcstati. Ko,o
Uečnč wsse ponškud se Utissilo. MU whssli z úkrUtU,
a pťissli k UejhezčimU. PrUssúci prúwě odwúdšli
dobytek, sUússeli šc sýpky obilč, wytlonali sspir

žirUU a trUhlš; a čeho poUcchali, rozcbirala loUe
pežiwčx lea. Učx omdlela jako sspalek a Uepťissla
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k fobč, Už se mi UočUim chladem U otřúsčmint
wozU opšt oči otewťelh.“ .

„e Ukmatička omdlela,“ pťewǧal slowo Prokošo,
„Uedbal jscm Uičcho, co se wUkol dělo, sij
Uejdražssi poklad, miloU matkU, ž mista hrůzy
pryč odUússeje. Ncbawil mě Uikdo. Pťed wrath
stúl bidUý jedUokoňský powoz. Neptal jsem se,
komU Uúležr au U Uložiw matičkU Ua otep sičmch,

ryč do poli jsem Ujizdčl. Nestihal Uúš Uikdo.
ři wssi žpitomčlosti žpomUčl jscm UU Nemirow,

co jediUš Utočisstě. KUdh jsmc wssak jezdili, erim!
EeloU Uoc trmúccli jsmc se po mezlch a polUich

ťiswozich, až za Boži pomoci jfme se ocilili, kdejme.“
Když Prokop dopowčdčl, Hala se JUUdowa

zUowU do Usedawěho plúčc, U Cermúkowy žeUskč
plakalh š sebou.

Jcm dotUd mlčel. Wěděl dobřc, že fkličellč

srdce, dokUd whpowšdčUim swšho žUlU U slzc:mi
sobč UeUlehči, UeUi schopUým, Uby Utčchy přiealo.
Nin wssak lchlidal fon chwili, U prom Uwil
tcckto:

„Jest owssem welikš, co wúš Utkalo; Ule
co lidš žkazili, lidš opět Uaprawlti dowedoU.
Zemčpčm zajistš za sskody w domč i Ua poli
UčiUčUš Uúhradt) posk tUe; dčxle bUde pomahati
Bůh i lidš. Uchowauli Uúš WssemohoUci poo
hromU: milerúdi U wčrUč, seč jeU bUdeme,
chceme wcim přispěti. Prokop pcšstmladý U podn

Uikawý, a takowý člowšk š oži xpomoci wya
koUú wěci Už Uepodořmých. Pročcz bUďte pokojUč
mysli U dobrš Uaděje. PomUčte Ua swatého trptu
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telc Joba, pokoťte sc pod mocUoU rukoU Pčmě,
kterúž ďotud. krúceUa neUi; a jcstliže poranilcx,
takš whléčiti owede.“

JaUdowč se whjanilo čelo, Ucbok počala
doufati w Boha i w lidi. KčxmeU ji spadl še
frdce, stala sc klidUoU, a pťi občdč takč chuk fc
ji Uassla.

roto ale po cclš půldUe o jiUčm, leč o
osudUe bitwč a o Prussúcich řcči Uebylo. Dosslo
Ua rozličnč podroonsti. Babička chtčlcxwčdčti,
kolik Ueb mUohouli pťedc těch potworných Bran:a
deburků je? N když Prokop pomčdčl, žc jcst jich
jako čcrwů w ždechlislč, a že fe jimi celú krajilm
jercU hemžila: spanla ruce a Uechtčla wčťiti.

Dčxle whptúwala se babička, jaci ti BraUu
dchrci jsoU? a jfonali pťedc k lidcm podobUi?
thž pak zwčděla, že jsoU lidč zrůstUi, wyhledčni
a jiš Ua pohled statcčUi: wrtila hlaon, byla
UefpokojeUaa soUdila, že by Pčm Bůh takoon
pekeonU chasU buď růžkem Ua čele, Ueb ohoUem,
ancb alcspoň ko htem mčl zUameUati.

Smrǧkalo e k wečerU, chstala čerUčx hoo
diUka, a Eermúkowi dotUd še smými pťibUzUými
o wclikě pohromč U stolU rozmloUmcxji. TU se
q,tewrou dweťc, a Uškdo wchúši do swčtUicc.
Celo mú owúzaUč ssútkem, Ua tčle wojeUskoU
plmttu, Ua hlawč modron Prussč:ckoU čepici a
w rUce Učco, což jako bičisstě wyhliži. Neproz
mluwil, Uepozdramil, a jako slou U dweťi sto.i.

WssickUi k UšmU obraccji očl, ale Uikdo šp
Uerú, až koUcčUěJUU šwolú, ťka: „Totč Uaš
Wojtšch!“
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„Nno jscm Woetčch,“ mrači se pťichozi a
Utoldčmkh spoUssti; „a c wassim Wojtěchem, wassim

rsprúwným, žachowalým čclcdiUcmjšššchscm! Jscmmessťastný, oloUpem,x, zostoUchý ojtěch, ktcrýž
w Ncmirowč pro hanU nchdc moci hlawh
whstrčit, a proto zajiti mUsi, kam ho oči powcdoU
a Uohh„poUefoU.“

„Clowčče!“ dimi sc Jgn, „co jsi Učinil, že
sc tak a tolik wincn dúwčxše?“

„Jci UcUčiUil Uičeho,“ omloUwčx se tčxaUý
a hlasitčho plčxčce„ale ty zat ...... , čm
ůh mi rač pťctčžť, hťich odestit! ty žarostlč

Zrzawč oblUdy, th wssc UčiUilyl Prawda, hncd
od Uassich Uebhlo Učc chytrčho, žc mč pUstit Uco
.chtčli, kdhž jsem dojcl, kam bhlo Ulofeno. NUtili
mš dčxlc, a jcdcn až Pýpraskcm hzrozil, když
fscm ncchtěl, a Ua wčxš rozkaz sc odwolčxwal.

ak mč zatúhli až ke Skalici; a kdšž pak bylozlc: na mistč co mč mčli .hčxjit, dai fc do Utio
kčin. Prčxwč escm chtěl ža nimi, an cclý bon

těrtř pťipťašmych Pruských Jidčxssů mč chUďasao opl, a cz okolků wůz i š koňmi bčťc. Jú
se brciUil, křišcl, prosil u potom nadúwal, a
koncčnč chspiš takč klel: a wssc Uic Ucprofpčlol
Jeden z Uich mUoU strčil, žc jsem sc jako kncdlik
swalil a čclo o kčxmm rošbil. Ncž žscm sc fcbral,
bUli žržoUUi i š wozcm titam. Ja bčdei, rUce
spinúm, za wlafy sc er uu a Uastojte! k Uou
wšmU lcanti znamcnúm, žc jscm bcz kazajkh i
sxm :eu.:e z.ex:ňn suxsn Uex Ueexm ex alelexu: 8 U:
ožg ocrpuč.r Kuzchr,e m,m, uu :Uuǧc ,U u,cupa o m
chlr; a ceplce, sam Pcm Buh wl, kam fc pon
dčla, alc bhla prhč, jak bh sc propadla. Co mčxm
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Ua sobč, sebral jsem Ua bojissti, a jak žlodčj
k NemirowU žfem se pližil. Dneš iž od rúna
obchúzim ercda, jakoU radoU do áatkU wejiti.

si KonečUč pomyslim: bUď jak bUď, praskUi oko
Uebo zUb, hospodúťowi powčditi mUsim , co a
jak sc stalo, Ubh si pro mč zbhtcčUých mhssleni
Uedčlal! Tcď wite wssccko, jčx UcmohU za Uic.
N tak š PúUcm Bohem tadh žůstúwčjte! Jčl
zade Už tam Učkam, kde lisskh dobroU Uoc dú:x
waji u kde mš lidš znúti a pro Ucsstčstise mi
posmimati UebUdoU!“

„Nebnď bťčlhowý,“ tčssil JUU trpce plačiciho.
„Eo sc stalo, stalo se, PúUU BohU porUčer!
Nejsi tUssimUUiperi cmi poslchi, xjchž po:
dobUč se pťihodilo. Již se Upokoj, a zůstaň w
Ncmirowč.“

„Jú bhch tťch žůstal,“ swolch Wojtčch bez

dlmchčho 3drcchčmi; „ch kdh bych wčdčl, žc se miJiťik poss lebowati Uchde e?“u
„J jdi, stnrč děcko!“ Usmčxlse Jnn. „Jiřik

bUdc tichý; bylo bh se mU tUssimtakč:lip eredlo.“
Potom wcčcřcli a Wojtěch š seboU. Jedl

ostýchawč, jako kdhž poprwš Ua siUžbU pťissel,
a Ue:lstúlc po očka Ua Jiťika pohližel, šdali sc
mU Ucposmiwčx.

Ulchssc Ua lůžko wssickni w celčm domě
Boha wžýwali, abh podobUých dUů, jako byl
lctossUi swatowečcr a swútek swatorprokopský, do
smrti wčce se Uedočkali.

m
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7.

Nťmrúiň wždťllmost U osmťta.

Nowý Nemirowský an farčxťbhl, šroan
jako jcho pťedchůdcc, chmirUš dďbrotifko. Pťi
posUžowúUi kohokoli bral meždy ZUmčťitko scbc;
a poUšwadž, jakým súm byl, takowým tčž jiUčho
býti soUdil: proto o Uikom Ua cclěm Božim smčtč
žlšho se Ucdomýsslel. Qwssčm žč mUohdh i š
mlastUi sskodoU opačUě sc pťeswčdččl; tim wssak
miUěUi jcho o lidech w podstatě se Uežmčmilo,
Uebok xi řěch,sjimiž sklamčma sc byl widšl, erždy
Uějako omluwiti dowedl.

ToU pťičiUoU an UU Uepťitclc do žcmč
wtrhssiho dopUstiti Ucchtčl, a čcho powěst o prUa
ssúckč: fUrowosti, loUpcžiwosti a bcšpťikladUč žra:
wosti doUússcla: an dwacútšmU Ucwčťil. Wždyk
žijemc w dewathúctěm stolcti Za mčkU, kterúž
se UeUskúlc w dčlcmosti a ofwčtoU whchloUbú!
S toUto pak loUboU prúwč Nčmci chwice Ua
trh běbaji; a PrUssčxci, UejmchUtUčjssi wčtew Ua
stromč Nčmectwa, měli by býti takowými pao
doUchy a Ucnashthe? To UcUi možUš! Tak tčssil
sebe i osadUiky, U obúwajicim se přichodU PrUu
ssúků do obcc !UsselijakžmUžilosti dodúwal. „Pťju
jdoUuli,“ ťikúwal obyčchč, „co Uaplat uu bUdoU
tady! Núm UcšbUdc, leč šc sladkoU twúři do

šlaUčete žahrthoUti! Budemc k UiUt wlidUi,č:mc jim poťúdUšbo UajcdeUi, a čcho by dlc
domUšlšho prúwa witčže pro son UczbotlloU
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potřebU žadali a Uam ďati mo Uš bylo: po
skytncme! NajdoUlč naš takto wšdUýmř a po
wolnými bhlo by zlc abh se nčjakých Uasilných
mýtržnosti dopustilč! Tok bh člowčk Uad lidskostč
wůbec a Uad whchwalcnml UčmeckoUwzdčlanosti
a oswčtoU zmlasstč onsati mUsil!“

Takoroa byla jcho reč, takowc jeho pťer
swšdčeni Proto Ucdal se UižúdUým spůsobem
UamlUwiti aby čeho prcd Uepřitclem Uschowal.
Wsse w domč zůstalo Ua fwšm misotě Uičim aUč
hnoUtč Urřml0 Pewnú byla jeho důwčra w Uš
meckoU wzdelanost w UčmrckoUoswětUa w liďskost
lidť tťeba Ucpťatcly bhli N so takowš fwč wirc
setrwal ssiastnč až do čtwrtkU po UesskastUcbčtwč
U Hradce do swatkU Uassich fwatých wčromčstů
Cyrilla a Metbodčjc Uebolč do dUe 5 čerweUcc

Požehnaný dcn Cyrislomethodčjskýw Čcchach
bohUžel! swatkem zaswěcem)m Ueni To wssak

UemadiloWa w kostelicku Ncmirowskšm bylo dostislawno.W osm hodin sloužena jest slawna mssc
swatú š kazanm UaUěmž pan farúť pťihližejc

šzšxrmo:xccným pomčrům tchdejssim důwodUšojenmc Ukazowal ť tomU kterak Uurod Če

skoslowallský Ua pťimlUtUUsmntých patronůře emských

Uejednono?ǧUdnč tisUě jcst sprosstčn z lUdisstčUúbožcnský zmqtkU sskustnč whwrch a od konccnrho zahyUUti zroan dimotwornč Uchowaw
To predeflaw těssil febc i swých milých owcček
žc aUč za pťitomna Učocni U Boha orodowlrici
dčdjctwi sweho zmnritč Uedopusti treba knljchU
boťkcho Ua čcxš okollsscti bylo Na odpolrdnc
ohlásseno bylo požthúni a wčťici č pastyť wy
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chúzeli še stúnkU Božiho Ua mhsli posilUěUi a
UtisseUi.

Za hodiml po službúch Božich dostihla do
Nemirowa Ueblahč: zwčst, ze po silnici, polemi
Uad Nemirowem bčžici,PrUssaci U weliččm množstwi

smčrem kU Morawč Ua ťoochodč jsoU, a jednosilnč oddčlcni že pťimo osadč otočilo. Zlú
prčnďa se potwrdila, a za Umlč čtwrt hodiUky

Ftúlh dwč setninh Prllskč pčchoth š Uěkolika por
mozy Ua Uúwsi.

P Pcm farčxť tUssil dobře, žc ho Uúwsstčwa
Uržwarlých hofti UcmiUe. Proto pomýsslel, jak
bh sc U jich pťichodU důstojnč mčl šachowati a
roanl Ua mhsli ťeč, jakoU oslowit je chtčl.
Bhla to samú slowa whbrcmú, jcžto pťi w dče
laUcich účinkcm miUoUti sc Uemohla. Dobrý Učz
súm swým Uúpadům se diwil, a hodlal, kdhbh
PrUssúci ňúko ermalenými býti mčli, pťimo
k Učmcckč oswčtč a wzdčlanosti sc od:oolati, a
tcxkč Uěkdejssim soUdem dčjepisU pohroziti.

Jesstě Ucbhl š pťipraon U koUce, an tU
Ua rsiři farUiho domU wrazi asi dwacct ošbroo
chcu. Bhli wssickni zarostli, složiti a při tčle,
wězeli w temUomodrých kabútech, a měli UU
hlawúch Uizkč rozplúclč modrč čepice brz stindcl.
ch zchčjsskU wyhlifcl jech jako druhý, ba
cmi trn, co wůdce dě?al, od ostatnich mUoho fc
Uelčssil, leč že Uxeši drškými tUidčl sc býti Ueje
držčim, a bez opowčdi do pokoje púnč fnrúťowa
smčlc wstoUpil. .

„Peme pnstore!“ promllmdil š pohrdlion
púUolUitosti, „k wúm jdemc Ua skleUici wan.“

Ue



340

„Súm obhčerč wan Uepiji,“ odwčtil dU:
choin úslUžUč; „Uež pro potťebU chrúmoon

Fezřǧp maloU zúfobU chowúm; tim milerúd pouoUžUU.“
be sc ochotUýtU Ukúšal, súm do sklch

fessel, a lúhcw i skleUicidonesl. Prussúk, Ucmoha
hUed zútkh wyUdati, Urazil hrdlo od lúhwe a
Ualil. QkUsiw wan šamračil sc a š pichlawým
pohlcdem UcwlidUč sc optal: „Lepfsiho Uemútc?“

„Nrmčxm!“ zUčlo ša odpowčď.
„Dobře, dobře!“ UfsklebUUlsc žoldúk; „wsiak

my sc sami do sklch podiwúme. Npropo, ane
pastorc!“ pokračowal dčxle, „jstc pči chčzlch?“

„NchrUbč !“ odtUssil túžaUý Ucmúlo pťckwapeU,
a pchým okem Ua drššho whšwšdačxc hledčl.
„Eelčx mojc hotowost an sto šlatých UcobUčxssi,
a Ua to jcsstč dloUho š cel,m domcm žiw býti
mčUU. Do lhůth, kdež wkapUš bcrU, schúžcji
celč tťi mšsice, a z hospodúťstwi Ua th čaš
UcUi čcho odprodati.“

„Ukažtc!“ welcl PrUssúk a sicc š takowým
důražem, še Ubohý kUčz bez Uúmitky psaci stolek
otewťcl a š tobolkoU sc whtasil.

„Scm š Ui!“ honUUl Uestydatý lUpič, a
wytrbUUw tobolkU majitcli č; rUkh, do UúprsUč
kapsh astrčil. ,

„ššmlc! mšjtc swčdomi!“ jal sc oloUpeUy
prosebUč domlomdati. „Potřeijctc:li UtčwthU2
tclně, tož sc alespoň roždčlte, abych docela beš
hcxliťc Uezůstal. Wcžmetcrli wssc, U wclkš chlrúšj
se octUU, c: Uičim dobrým Ua wúš zpomantl
UeblldU!“
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PrUssúk Ueslysscl, a hUed žasc žUowU rozu
kazowati počal, ťka: „Mčxm tčonU obUw, tlači
mě, potťchjU bot!“ ,

Utýrcmý hospodčxť,jemUž pro úžaš an sloo
wičko ž UastrojeUš řeči Uepřipadlo, Ukčxzal do
koUřu U kameU, kdež dwojc wylesitěUč boty fc
Ualcžaly.

PrUssúk je prohliži, a ecst chpokoeeU.
„Th maji přisstipck,“ šUijc a hjUčwúscž

„a ty tadh jsoU jaksi drsUatč. Npropo!“ obrac:
fe k hospodúři; „wešmU sobč th kordowmtky, co
múte Ua UohoU!“

Takowč Ucslýchcmč UestoUdUosti sc dUchoin

žHrozil. NUi wlastUim Ussim wčřiti Uechtěl, a
zUstal jako hromem ždrceUý. Nle PrUssúk chlewil.

„ZoUwat!“ šaťičcl jak pofedlý, a kordou
waUky b,yly okamč;cUim š UohoU dolc.

ShhbajicimU sc po obUwi zúkcťUikU whe
padlo Učkolik Ucibojo š pobočUč kabelky, a U

UohoU farčxťowých lcžcti žůstalo. PrUssúk swšho
žboži Uc wchUl a žUstal hledčt, jako by Uččeho
očekúw . Když se alc Uedšlo, jak čekal, žcchřimal
žUowU: „ZmedUoUt!“

N stalo sc, jak porUčil. z
Po wýjch š Uúboješmi wesscl do pokojc

jiUý PrUssúk, jeUž jako wyšssi důstojUik wyhližcl.
S UúsilUým wydiračcm promlUwil Uškolik pťiu
dUsscUých slow, a bhlo zUúti, že sobš rožUměji.

Tok,xo sobě otťisstčU, farúťyUcpowssimUUl a
joudě, že mú před se oU wyšssiho U wojssžč,

1chš UUd kúzUi mczi Uižssimi bdčti přiUúlezi:poča sobč Ua Uúsili, jakehož byl Utrpčl, stčzoo
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wati. Pťipadlo mU ssťastUč, čeho o Uěmeckč
oswětč a wzdělanosti i o foUdU dčxjepisll powšo,
diti chtěl, a od siowa k slowU we fwč stižnostř
toho Uwedl, očekúwaje Uajisto, že zastúUi a Uúu
hrady idojť:e.B

Než w šssi oUeU U wojsstč, wysiechmlw
Uúťekaž do once, pokrčil rameny a ťekl: „Wúlka
jest wčxlka!“ Meši tim co posloUchal, šewlowal
po pokoji UU wsfe strany, jako bh Uěco wyhližcl.
A w skUtkU, padla mU do oči pčťUú střibrem
kowančx sspcmčlka w koutkU U postcle. Súhm:l
po Ui bez ostýchúni, wypůjčil se ji bez ptani,
owssem 7e Ua wěčUoU oplútkU, a potom oba
pčkni ptačkowě, Uižssi i wyšssi, sc whtratili.

Nwssak bohužel! radostem znúwsstěwy wy:
hlússených wšdčlcmců jesstč Uebylo koUce. Pťio

bčhla do pokoje domúci služka š k,xlasitýmplúčcm
a rUcc spmajic. „Welebm) pmlúčkU!“ bědowala
tčmčť šonaUliwč, „oUi ti ďúblowě odnússeji, kde
co w domš jest! Sklep i sspižirml wybrali, z
krawiUU wywedli jcchodU a bělkU, a takč na
fýpce draUchi! Račtc honem pospissit a zcxkúzat
jim toho!“

„Zastaxwte rozwlUčUý proUd, kdhž hrúž bhl
prorwal!“ powzdychUul Ubohý farúť, a z pokoje
erysscl.

Wssak i Ua to dosslo, že wyjiti mUsil.
S Uemall)m hřmotem wessel opčt jim) PrUssúk,

a oznmnowal toto: „Dostcmete Ua Ubytowúni
tťicet mušů! ZůstmloU toliko pťeš dnessek do
rúnn. Nč Uemaji w Uččem Uedostathl, a čeho
jim budete mět dútč: oni samč powčdi.“
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onwěženi Ubytowanci stňli ǧiž za dweťmi,a hUed takc do pokojc se brnni, eako doma
sobč počinajicr. Qdklúdali žbraň, swlě ali kabúty;
dtoa sebon wrhli.Ua pohowkU, tťeti do lcUosskU
a jiUý Ua postcl.

Domúci pčm zUamenajc, žeč tadh zbhtečným,
radčji odessel, aby ho erhhodili.

Tak šwěděl, po čem prUssúckš Uúwsstěwh
loket; a kdhž Uwažowal, jak mU Učxmeckčloswěta
poswitila, a ktcrak ho Uěmeckú wzdčlcmost dodču
lala: mohl púdem o rozUm pťijitj.

PěkUčho UadělcUi, jakéhož pcm arčxťzaknsil,
dostalo sc celčmU NcmirowU. PrU úci potťebou
wali ffpiži, a po blizkých osadúch, kndy túhli,
po Ui sc rošbihali. QUi tomU ťiťeoli rekwisice, a

šxtim Uebhlo jinšho, leč sprostý drcmc a lUp.cm, co starosta, slUssnč sc dotazowal, čeho a
Umoho:li Ua Ne!mirowš žúdajiř a Uabidmll sc,
dokUd pťeš možnost UebUde, žc súm wsse opatťi.
Nedossel wssak slUchU. PrUssúci zamitli prostťeda
Uictwi, chtěli sami po domich choditi, aby sc o
stawn UlajetUosti soUsedstwa pťefwědčili, a dle
toho jcxkshledaji, abh brali. Pobrali hodně. Na
pčti wozich odwúželi obili a jinš potrawinh, a
dobytka Uethčnčjssiho odhxúUěli osm kusix. Koťist
lehce UabhtoU doprowúšel malý honec, a ostatUi
zůstali wx,oloUpeUš obci Ua UbhtowúUi do rúna.

W Cermúkowě statkU jich Umji dwncet.
Pťissli š powhkem, zblieeli jako pctrowssti, a
teprwš když od Jcma a iřika rozUmUč a ero
brožeuš fobč mlUwiti slhsseli, poUěkUd skrotli.
Prwni, čehož miti chtčli, bylo jidlo. Poroalčeli
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sobč kúwy a chlcba š mč:slcm, hartUsili, aby
bylo brzy, a Uwedli spolU, že jsou wyhladowčli,
a mč:lo že by Uestačilo.

WcrUUka sc pťičiUila, aby bladowcům wy:
x howšla, a ža půl hodiUčy bylo wsse UprawčUo.

Jiťik a Wojtčch srazili dwa welkš stoly do hro3
mady, jako o dobrč wůli, a Brandchrci pťisedli.

Maji pťed scboU trš wclikých donUssč:ků
š kč:on, U každčhoč fbiračka, a kolkol dwacct
hrUcčků ro estawer. Za pťikUsekpťiUesscUočthry
bochUiky leba, každý jak kolcčko od plxchu, a
cr.lš tlUčeUi músla, půl scdmč libry. Brcmdchrci
se mč:li k fwětU, jako prawi BraUdchrci: Uabia

rali, krč:ǧcli, mažali co o zč:wod, a jedli, až jimoči w s oUpcich stč!ly. ll
Babička Ua peri pokťik o BrUUdchrcich

Ukrhla sc š wňoUčky , Frcmtisskem a NUřUkoU,
w pťistodolkU a dčdcčka Uechala Ua zwčdúch.
Wčšela wc wclkých úžkostech, búla se zwlčxsstč o
dčti, a Ucmohla sc doččati, š jcckoUdčdcček pťijde.
Jak alc žwčdšla, že se eiž Uic UúsilUšho Ucdšjc,
žc Brandchrci dčti Ue eroU a toliko po jidlc
jc shčmčji: wyssla š ditčami ž úkrth. Stoji ža
dweťmi w kUchUUia Ucchlšdú, jak sobč th cišý
proUúrod U skolu wcdc. Než co Užťela, Uad tim
wlasy wstciwaly. Eo kusscnú hospodonč wšdčla,
mUohouli dofpčlý hladowý člowšk potťchjc; alc
co ti tam kUti, jest Uad mirU. SkoUpčx Uebyla,
UajcdeUi každčmU i BraUdebUrkům pťč:la; awssak
mčla strachy, žc se pťccpou, žalUdky fobč pokaži,

a redpotom kolik dni Ua jidlo an hlcdčt mociUc U ou.
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Kúwa ž hrnců žmižcla, músio padlo na
poslchi ždibcc, a ž chlcba žůstal dokroječek, asi
pětkrút do úst. WcrUUka sama mhslila, že se
PrUssúci Uajedli Ua celý deU, a že UebUde Zax:
potťebi, o občd sc starati. DUo se wssak jiUúk
lckcižalo.

Wstúwajicc od stolU o samšm polchi pčeiez
kažowall PrUssúci, aby sc š občdcm pospissilo.
Za dwč, za tťi hodilch mUsi být Ua stole. th
hofpodyxti starosti Uspoťili, čeho by ftrojiti mšla:
sami powčděli.

Na mUre mú být po libťe mafa a Učco
k UčmU, tťc a knedlik; ža drlchš jidlo, kdh by
U ťešUika důstateč mafa Ua pečcUi Ucbhlo, můžc
být drůbcž, ale w patťičslš hoonsti; potom
wejcc Ua twrdo, a Ua koUec kúwa.

WerUUce wyslcchUUwssi, co wsse býti mú,
jde hlawa kolcm, U o babičkU fc pokoUssi Zúwrak.
„Nk Uškdo ťekUe, že UejsoU pohcmi!“ sseptú stan
řeUka pro febe, a drobčxtko jako hnčwem se zardi.
„KťčsiaUský člowčk holým wyřkUUtim tolikeršho
UckoUečnčho jidla smrtclUšho hťichU bh sc doo
pUstil, Uercili požitim !še

Nejpodiwxlšjssi bhlo WcrUUcc o tčch wcjcich.
Wědšla, že wcjce Ua twrdo wclmi shti; a poo
Ušwadž až po pčččni Ua stůl dostati se mčla,
obúmala fe opatrUú hospodyUč, aby wajička
potom tčcba Ucžbyla a Uazmar Uepřissla, aU o
podobnoU krmi Uikdo w domš nestúl. Proto.
otúžala se ž obežťetnosti, mUohoxli bh těch wauec
Ua twrdo býti mčloe? N PrUssúk, jenž roššaš
o občdč činil, po krútkčm pomlčeni, jako by
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bhl Uěco Uwažowal odpowědčl: „Po dcsiti Ua
mUže!“

„Nemam tolik wajec m zúsobě!“ Uamitala
Werunka lekUUtim žblcdnoUc

„Můžemc slewiti “ smloUwal fc PrUssak

i,Upoščoštcli hojnčji drchže stači Ua mUžc poed UU

PrUssúci fe rozcsslipo stclchi whhlcdúwajice
mista kde by sobě do občdU poť,wwčti Uwhli
Zwolili stodolU

Tam kúzali po nowěm dťewěnem Ullatě
roždělati slúlm) nastlati periU; pockulebli a ne
trwalo dlolcho chrúpali jak by do drewa ťešal

Snad nczaspěji občd? Nežafpali! Prúwč
dochúzi třcti hodina ro Ulebli ani pojednoU
jako bh jc kdo prutem flečil Ustlúni se wzcho
pili a do swčtnice k UbčdUťe hrnoU Naležli
wssc Uchhstúno a dali se do toho

PoliwkU whsrkli honcm a Umfo š dwěnm
knedlikh, jako děcka hlawa wclkými se do nich

šcth z.tratilo KUťata co jich dwč kwočny wyfeělh, siUpli š takowou chUti že ani kUstkam ne

odpustili Pak dosslo UU wejce, jimž, pťikUsUjice
chlšb múslem mašaný a peprem poswpaný, do
posledUiho odzpiwali

Babička wyhližejic opět fskUlinoU Z kUchhnš,
po cclem tčle trUUla a porúdem čckala, bržyli
ktcrý Uabčhne anebo pUkUce? Nestalo se tak;
ale dlc wsseho se podobalo že bczedným jedlikmn
řwcela wolno a lchfo Ueni JednomU pťescdlo
posledni sousto w jicnš a dostal sstkawkn tak
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silnoU cc prUdkoU, žc whpadalo jccko by sstěťccl.
JiUčmU sc řihalo a sicc š takowými žcclUdčoo
wčho pthU wýbUchy, jako by z wětrowkh stťi:
lcl. Nčkteři zůstali sedět š otcwťenýma úsiy,
š wypxlklýma očima a šc swislýma rUkoUa,
jako bh w sobč žiwota Uemčli; a jesstě jiUi
odepanli kaslikh, a podinč scmtam se wrtili.

Po chwili wssak se zwrdli, odefsli do sadU
Ua trúink, a odchúžejiceporoUčeli, abh sc jim
kciwa žcl hodiUU pod stromp dochla. Pak chtčli
powčděti, čeho by k wcčcťi miti chtčli. Kabcitů
a čapck pro wčtssi pohodli Uechali we swčtUici.

BahičkU po wssem, co widěla, hlawa roš2
bolela. Sla si chwileUkU lchUoUt do wýminkciťskč
swčtuičkh, a ditky wšala š seboU. MUžssti ssli po
Učjcxkčprúci w domč, a WerUUka wařila w ka
chyni kúwu.

Wrzly dwčťe Ze sinč do kUchyUč jdoUci, a
w Uich sc objewil PrUssúk, drUhů swých poUěkUd
hllchčjssi a zršawějssi, a Uad to jesstč ssilbal.
WerUUka i ho wssimla hUcd U stolU, pollěwadž,
když UU kUťata dosslo, chwice že wssech fc pťio
čiňowal. Mčl oU ale jcsstč jiUč: choUtky. WstoUo
pajc do kUchyUč, jcxksi lichotiwč se Ustiwal a

dotircxwě sobč počinal. Wcrlmka jcš owssem od:byla rčszě; awssak siilhún bhl er bytný a ZUao
menáje Ucwlidnost, spoUsstěl z hrUba.

Jiťik ssel práwč po sini, Zaslechmll jakčsi
lomoženi, Uahlidmll do kUchyUč pootcwřcUýlni
dweťmi, a bež čúrů UhodUUl, oč tU bčži. Po
prstech wběbl do swčtUice, wšal Ua se prUssúckú
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kabút U čapkU, a že mčl Ua sobě trhlichowč Uo:a
hawice, whhližel jako PrUssúk.

W takowčm pťcstrojeUi wrútil se stťelhbitč
kc kUchin, a žastal Prusfúka prčxwš šúdh k sobč

dobrciccnšho. Jiťik pozUal,son chwili. Pťikradl
se opatrUč, Uapřčth:l fon ssčrokoUdrfUatoU
dlaň, pohladil UestoUdnika od žadU po twúťi, a
rychlosti bleskU ž kuchyUš wyskočit PrUssúk se
swalil, a když w straUU, odřUd kafka pťissla,
okcm mrsstil: eridčl jinšho, leč že se mU
modrý kabč:t š čapkoU a prUfkš trylichowťy
Zamihly.

Scbraw sc hoUcm soUdil Ua bcšpcčUo, žc
Učkdo z drUhů tak jemU UčiUil. Mčl šwlússtě po:
de ťeni Ua jedUoho, š Uimž byl UcUstčxle Ua
sstlrU. Jako by ho medwšdim súdlcm Uamažal,
letčl do sadU, a domnčlšho prottwnika, jenž klčdUč
Ua drUU chrúpal, ža pačesy popadUUl. Strhla
sc ssrůtka. Dstatsli, Ucmile ž dťimoty wydčsseUi,
erčdšli, co se dčje; a potom tcprwč, kdyžssilhún
Učkolik siow Ua oswčtlmi powčdčl, porozUměli.
Drlch Ucpťútelskh Uapachý brúnil se rUkama i
slowy, a wssech pťitomných ža swšdky ďral, žc
se od oběda ž mista Uchnul. Nemohli mU wssak
za swčdky býti, proto že spali a on wzdúliti se
mohl, anž bh žUameUali. WšdoUce Uad to, že
oba oUiUo UeUstúle na febc š kopce maji, Ueu
pochybowali, “e se stúti mohlo, jak ssilhúU poe
widú. Než o cje do ohUš Uepřilšwali, o .eto se
asazujice, aby smir meži rozkmotřmými š.ednali.

ššodařilo se koUečUš, půtka Utichla, a Ua omúcč
podezťeni Uepťifslo.
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Wzdor UemllčmU wýstuplxxa wždor pťecpúUi
se U občda kčxwh atim doUesscUč požili. Wečeťc
již Uežúdali, jeU ošlčba š múslem U po žejdliku
silUč koťalkh.

Nčmo ša periho rožbťcskU ožwala se Ua
Uúwsi polUi troUba, a bUed potom pissťalka š
bUbiUkcm, jako kdhž š medwčdem a š opicemi
chodi. Ncbyli to wssak š mcdwčdem, bpla to
prUskú polUi hUdba k pochodU.

Ubhtowmtci še wssech stcxtků po rclšm Ncu
mirowš wychúžeji, a Ua Uúwsi do ťndh se stcxwi.
Takš Ccrmúkowi Uoclchčxťi jsoU Ua UohoU a
chtšli by jiti. NemohoU, UcdsoU wssicklli, jech
fchčxši. Schčxži oUeU ssilhawp, jčnž pťi stole š
kUťcxty tolik se Uapachtil, cxš kUchpUč tcxk sscredUč
odUesl. Jcst po Ušm schčxňka U wolčmi, až poe
jedUoU že dworU od kUrUika, Uad wepřiUem
Upmchěho, donikUe bolcstUý wýkťik, po Ušmž
drUži drxcha pošUali.

Zaj.iskťili očima, whtcxsili ssawlc, žerU se
po kťikU. JsoU pťcfwědčeUi, že fc drUhowi Uúsili
dčje, jdoU bo wpswobodit, a bšda tomU, kdo
Ua Učho rnky wložil. Na kUsh bo rožsckaji, a
statek šcxpčxleji!

Nedosslo ch to. Zržawý mlsoUt, jemUž

wčera kůťútka tUk wclice chUtUala, myslil, šcUebUde Ua sskodU. kdhbh Uěktcršbo opeťcneč a
z kůrnika š seboU Ua ccstU wšal. Nlc sspatUč
pochořšil!

Cemúkůw Jiťik mčl dobroU pamčt. ZUal
pisUičkU, jclkoUs č;a žcho dčtiUstwi BraUdchrskč
brdiUstwi ša se miletc wúlkh po dčdimich se opěu
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wowalo. Jcst to jeU tak popčwcr kratiUký, prostý,
a zUi, jak Uúsledee:

„er mamčnko zlc,
Brandcbnrci šde!
Maji wclčé čcpčcc,
Pokradli núm slepicc!“

ZpomeUUw sobč Ua milǧ popčwck a zUaje
takč jiUúče prUskč choUtky, oxiťik hUed po půle
Uoci kůrUik otcwťcl a drůbcž wpplassil.

ToU pťičiUoUUalerUl ssilhawý mlsout kůrUik
prč:szý a hnčwal se, že mU sklaplo. Proto
ale pťedc krk Uatčchm:l a do wnitť Uahližel.
NeUzřcl Uičcho, leč že ž drUhš až straUp w koUtč
od stodoly osamotUělé wajičko lcželo. be doo
cela š prúzdslou erdcsscl, wyssmihm:l sc wšhůrU,

a Uitǧkým kůrUikem po čtyrcch pro majičko lezl.Ness astUš wcjcc mUsilo být očaromcmc! Jak se
ho dotkUUl: Uěco lUplo uo a do rUky mlsoUtowh
ostrými, sspičatými zUby Uemilosrdllě se zcchryzlo!
WlastUik rUkU bolesti wykťikm:l, a drUhomě, jak
wime, po kťikU pofpichali kU pomoci.

Hrdan kůrUickýze swš mýpramy wraci se
smUtUě. Leze po zpútkU, jeft trUscm celý poděo
laUý, a Ua rUcc mu wisi želcza, jež Jiťik Ua
tchoťe byl Uastrojil.

NUi drlchomč do pasti chyccUšho Uclitowali,
a oUeU, š Uimž fe bnl mčerc: m sadš popadUUl,
hlasitě se chčchtal. Wšc wssak Uebyla prúwč k
smichU. RUka okrwaceUú již otškala, žclezmš zUby
w Ui wčzely, a Uikdo z pritomných Ucbyl š to,
pasi rozpúčitč. Na pokčikpřiběhl Jiťik, tiskl chpod
Ua pčro, a železa powolila.
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„Ncstrkcjtc podruhě, kdc swirci!“ prohodil
Jiťik eako žertem, když byl Prussčxkowi z klcssti
pomošl, a š potutelUým úsmčchem Ua Uěho se
podiwal. 7

UčiUil zlc. Silhún fc dopčxlil a hroziwým
okem Jiťika od hlawy do path mšťil. Tu mu
padlh do oči trylichowš Uohawice, připadla Ua
myslč kuchyUč uu a ohcň byl Ua stťcssc.

„Hrom a peklo!“ zaťičcl jako posedlý, ssawli
wytasiw.

Jiťik mčl co dčlat, aby Uskočil.
Bůh wi, co by sc bylo dčxlcdčlo. Na sstčsti

ozwala sc pozUowU polnicc, ozwala se pissčalka
š bubiUkem, PrUssúci se dali Ug pochod, a hro
dina z kůrUikU musil š scboU. Scl Uerad; Uebot
kolikrút jesstč kc statkU sc obrcitil, pčsti potřcisal
a whhrožowal, žc sc pomsti.

71.

Eim dňl, tim hůť.

Jak Prusscici ša bubiukcm a ša pissčalkoU
odtúbli, bylo Ncmirowským, jak by jim Učkdo
trn z path dobyl, ač: boleti Ua dobro Ucpťcstalo.
Co rekwisice pohltčla, co hladowci sučdli: bylo
to tam, a Uebylo toho mčxlo. Nč Ui jediUý hoo
spodúť Ussetťen Ucbyl: pťcdc jedni proti drnbým
sskodu mlřohrm wštssi sobč kladli, pončwadž trúty,
rckwisicirspúsobeny, Ucbyly stchš. Nes úzelo
mnoho, zc by tudy swúr a zússti mrzi sousedstmem
fe byly Uhnizdily; alc Jan, co starosta, opatrnč
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tomU zabrčmil. Swolaw broUmdU, wyptal fc
sonedů, mUohoeli kdo UU rckwisici dčxtimUsil, U
jak wysoko sskody UtrpčUš Ua penčžich cenie?
Soncdč powčdčli swčdomitě, a sskoda celkcm
obUússela šrowmx tisic Zlatých.

„Nem pochUonsti,“ promlUwil JUU po Učixa
Učnšm šúčtowúUi Ua žčxwšrčk, „UcUi pochUonsti,
žc UejjclfUšjssi krčxl nčxš žc: sskeodh Uúm Uahraditi
porUči, poUěwcxdž stwržowacimi listkh, od Uepťie
tcle wydcmými, se bUdeme moci wykúžati. Nle
Učchrada tak hoUcm Uepťijde, jaťež pťi tcxkowšm
a tolikerčm posskošeUi po celš wlasti jiUúčc býti
Ucmůže. Pročxež Učbudc od mista, Ubychom pro:
žcxtim fami alespoň sprawedliwěho wyrowUúUi
mcži scboU UčiUili. kaoš sskody Ua peUižč Uwco
chč rozwchUcme Ua jedUotliwce podle dan.
Utrpěloli kdo mšUč, Uež dle rošwrhU Uaň pťie
padUe, teU doplcxti; a kdo wicč Utrpčl, toUUl sc
Uahradi.“

Bylo tak mondrš, soUsedčjcwili spokojrnost,
a Jach jedUim hlcxsem wychwnlowcxli. NUi Ueža
starssi mczi Uscdlýwi moUdrosti Jcmowi UčUpl:
rali, a jedelšž Uich prawil, žcč ten Ullsldý čxlowčk
jaťeo řdrUhý Salommm.

Hospodúřowš sc meži fcboU myrownali, alc
jiUúče bylo š hospodhltšmi. Při tšch Ueble wt)a
rowUčmi zapotťcbi, poUčšwcxdxtsikoda wssady tšmčť
Ua wlaš sterč obUčxsfcla. exúsoby wajec, músla,
U co wice od jidla we stawenich bljlo., prasklo
wssady do posledUiho soUstcx. Nezbhlo tudy žcUu
ským, lcč UU wšcijcm sebe litowati; U Uby pťedc
Ušjakš Uúhradp bylo, Průssčcklǧprawým leeUcm
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křtiti. Dostali wssak ermalclli ci ozemci jmen,
Ge bh m matricc celý list pro Uč Uc tačil. „ŽroUti,

ladoleti, bcžchč drsstkh, wlči stťewa,“ tak a
jcsstě rozliěllč jinak zUělh titUlh, od Nšmirowských
hospothi Pmssúkůmdúwmtč. Starú Ccrmúkowa,
kterúž hned přcd wúlkoll o BraUdchrcich ťikala,
že jsoU pohani a horssi Ucž lidožroUti, Uznúnať
Ua žcnskšm sUěmU jchoswornč ža chmoUdřcjssi
žcUU w celč wsi; U šminil:li se ktcrý mUe doma
o Janowi, že jcst moUdrým starostoU: čncd sc
ožwcxla žcna, řkoUc: „Wssak on moUdrost že scbe
Uemú, mú ji Z matkl !“

Nebhlo PrUssúkU w Nemiromš, Ucbhlo jich
w cčlš krajiUě, a pťedc Uastali dnowš smUtUi a
skličeni. Pťitomnost Uepťitcle wc wlasti, tťeba žc
U wzdúli, půfobila trUdUčUa wssc stranh. ZpUpni
witěšowč žmocUili sc žclcžUic, Užiwali jich toliko
kU swým potřcbúm, a melikú čúst žcmč zůstala
bežc wsscho fpojeUi š ostatllim smětcm. Eelý
okrcš, k UčmUžNcmirow Uúležcl, podobal sc ofaa
mčlšmU ostrowU Uprostťed mořc, o kterýž Uikdo
Ucžawadi. Na silnicč Uad Nemirowem po celý čaš
powož se UcUkúšUl, posstowský Uceezdil, UowiUh er
pťichúzcly. Nikdo erčdčl, co še mc swčtě dčjc,
a za doby tak rozhodnč a důležitš očistci sc to
podobalo. Nwssak Uúsledkem pťerUsscUšho fpochi
takč rožličnč Ucdostatkh Uastúwaly. KUpci a pťca
kUpUici žwlússtš ža pochodU worska swš žúsobh
whprodali, a dowúžka dossedssičpozboži Uebhla
možUú. Ncbhlo kúmy a cUkrU, cmi soli Ucbylo, a
prodúwači, hledicc š wsscobccUč tisnč wc fwůj
prospčch koťistčti, Ua wssem i Ua soli pťirčxžcli.

23
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W Cermčxkowč statkU, kdež alespoň pro stau
ťičky a pro ditky kapka tč brhndy každodesmč
se waťila, býwč: k sUidan úkrop Ueb waťeUč

dmlšj!o. Ditkčxm cmi do jedUoho cmi do druhšho
se Ucchce, U babičce tim fpůsobem. Po úkropč
ji púli Ua prsou, z mlška dostúwú sslcmh uu
radčji chi, a býwčx smUtUa. Na wúlkU se hUšwú
wice Uež za prUssúckšho UbhtowúUi, a šačastč
wzdychajic bšduje: „Eeho jsme se dočkali? Teď
teprwš jest th rčmy citit!“

WojskU, jcho i drUhš, pofsiUUla se Ua
UbohoU sestcrskoU MorawU, a o Uowl)ch bojich
se proslr)chčx. Ncž žprúwo o wýslede sobš odu
porUji. Dle jedUšch zůstúwú witšzstwi pťi Uešd
pťitcli, dlc drUhých obrútilo se k Uassim. chUoU
do konce kolowalo psaUš Uúwěssti, jakš porúžky
a jakých trút PrUssúci Utrpšli. Na peri okao
mžcni kaž ý rúd Uwčťil; alc kdo o wčci hloUběji
pomýsslel, poznal, žckUepodoon. PrUskč blain
welitelstwi w PardUbicich a Prnskú obsúdka w
Praze trwaji Ua fwý mistech, jako bh Ua wškh
odtUd Ucměly. th y š hlainm Ucloťčxtelským
wojem bylo do oprawdt) zle: jisté, žc by bUď

Žc Žcmě Utihli, Ueb swojim kU pomoci pospifsili!a roznmowali Nemirowssti, a JUU š Jiťikem,
slyssicc takowš a podobUč rožlmch, Ucodporowali.

.„Cim dúl, tim hůť! PrUskš hlain wclitclstwi
w Cechúch Uemú kUsa powč:žmi! Požadec Uwč3
slýchaných dúwek, a whpiijc Ua okrch hrozUč
bcrnh, čtyr cct až padcsút tisiců zlatých obUúu
sscjici. Ta owš plachi Uklcidaji Zwlússtě oUčm
okrcsům, ježto rckwisiccmi a od Uepřútcťskčho
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wojska josstč pťiliš Uekusily. ricš, k UčmUž
Ncmirow Uúleži, UžUa Učkolik ofad dotUd mUoho
Uckusil. Jest sc co obúwati, aby sobč PrUssúci
Uaň Uczpomněli. N špomerU:li: jak bUde možno,
teď pťede žněmi ž pxrúzdnýchstodol az prúždných
ťapeš tolik žaplatiti? e x

Ceho se lidš po cclčm okrch búli, toho se
UcUbúli. Platchý roškaš pťisscl, a zUi bež múla
.Ua cclých padcsút tisiců! Tolik hotowých za Učo
kolik dUl schUati Uaprosto Uclže. Kdyby alcspoň
.bylo prostťedUika, chž bl) š Ucpřitclcm wyjedu
Uúwal U omškčit jcj hlcděl! Nlc kdo mú pro:
stťcdkowatie? Uťrcdowč hUcd UU prlUUi pokťik o
wpúdU Prussúků žmižcli, a Uikdo o Uich ncwi.
Lid Ucwčda, žc tak UčiUili ž Uaťichi wlúdy,
aby Ucpťitcli Ucdostalo sc do rUkoU bcrUich rcj:
střiků U Ubh oU úřrdUiky UrpťiUUtil kzeerbUšmU
draUcowúUi wssech lidi, Uaťikú, že jcst opUsstčU,
že jcst šrach.

„Prawý pťitel w chstčsti se požuúwú,“
ozdýwajl sc hlasowč žc wsscch strml. „Wssak i

my poǧUali, že Ucmúmc Upťimllčrssiho pťitclc
Uccd swc milowcmš duchowcnstwo! 8 Uo odnikud
UcUteklo, wčrUč š Uúmi wytrwalo, a útmp, soU:
žeUi i sskod chhojltčji zakUsilo!“

NU Ušktcrých mistcch Ujimú scwěši okresUi zústUo
pitclstwo, ccš Ucpřitclcm, pťcš přiliš požadeicim,
Uikoli bcž prospčchu wyjcduúwú. Toho wssrck lU
okrch, k UčmUž Nemirow pťislUssi, š tiži jesi: fc
Uaditi. richi šústUpitclstmoowsscmmaji; již pťcš
rok ho tam stúwú, a chednou již takc wl)bornš

x23e
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se oswědčilo. Ncž za přitomného pťipadU sotwa
čcho xoťiditi dowedc.

šned při wolbč tčhož zústUpitelstwa poo
diwnč sc pťibodilo. Z wclkostatkúřů Uikdo w
okresn stúlšho sidla nemú, k jich žústUpcům ne:
byloo jcxksi důwěry; a lid, poněwadž wětssiUoU
blasU wlúdnUl, prowedl wolbU dlc swšho. Tak
se stalo, žc za starostU i za člcn roýborn pťř
těmž zúftUpitclsth fami menssi ?tatkaťi Ucboli
rolUici se dostali.

StarostU dčlčxHabťinský pťedstawcný, Dčdina,
a pťednim členem we wýborU jest mlady Cermčxk
z Nemirowa. Bba jsou mUžowč zachowali, rozo
Umni, welice sprúin, a co do hospodúťstmi nee
Umji sobč romnšho. Lid soudil důslcdnč, že, kdo
wlastni dům dobťe ťiditi Umi, takč okresnich zúo
lcžitosti sprawowati dowcde. Ncmýlil se; neboť
cočolť dotnd zústUpitelstwem m oťresn přcdseo
wzato, flawnč se pošwcdlo. Nlc eak budc za
přitomnae? Dowede starosta šc swym pťcdnim
rúdcem fwých woličů Uaproti Uekťesicmskčmupou
rúdcxwiZUUepťitele platUě a š prospčchem šastati?
ď epodobúfse. Wždyk Dědina ani poněmeckUUcUmi,
a mladý Cermúk tolik, čcmu sc Ua wojně naučil,
a potom x,e Učkdh š Jjťikem jako pro žcrt poo
domúckU Ucmecky howořiwú.

Hned pťi wolbě proti žústnpitelstwu, takto
scstawcněmlx, hlasowč fe ozýnmlid Wytýkúnoč
rolnikům, žc na piď epřcd seboU eridi a k
UikomU, kdo prúwč kolem že sedlskěho plotU UeUi,
důločry nemaji. Poždčei owssem nepřútelssti hlao
sowč Umlkli, kdUž Zúcktnpitelstmo nejednim obce



357

zřelým šařizcnim fon schopnost ofwšdčilo. Nle
tcď jest hlUkUUa celý splaw! NebUde wthUti,
Uepřiteli fe mUsi Zaplatit Ua haliř, roto žc Uea
bUde, kdo bt,p fe moUdťe ozwati Umč. RolUictwo

se Uaplati Ucljwice, a patři mU tak, poUčwadžpossctiloU wo boU samo do bryndh sobč pomohlo!
Lids pro wúlkU a pro UeUadúlý tčžký poo

žúdawek celý múlomhslUý, súm umsobč fe počmú
wyklati, a ofočowatelům wirh dúwú. MUozi bez
obalU mlUwi, že fc stala pťi wolbč hloUpoft,
litUji, že tak UčiUili, a chtšji podrUhš moUdťejssimi
býtis chom žc již bude pošdč. W HabťiUč fe
hUčwaji Ua DčdiUU wytýkajice, jak mohl Ua
starostU UastoUpiti, když Uěmeckh UeUmie?š Ba i
w Nemirowč tU i tam proti mladšmn Eermčlu
kowi přikrč slowo fe proUčxssi.

Dobťe, že o tom JUU Ucwi. NcUi doma,
odjel wčera Ua úfwitě, odjel Ua Uowč brhčce,
Jiřik ho wezl, a Uikdo Učwi kam.

Jak platebčti rozkaž do okr;!sU pťisscl, pou
rožUmčl mladr) Cermúk Ua mistě, jakčx powilmost
žústupitelstwlx Uastúwčx.Proto ertúťel, hUed přia
sitiho dUe zúhy z rčma zajcl do Habťan, a šc
starostoU Ua cestU k hlainmU PrUfkčmU wcli:
telstwi fe wydal. Dčdan š JaUem ž celč dUsse
soUhlasil, a toliko to pťipomenUl, oe bh sUad
profpčlo, Učkoho w UčmčiUš bončnčšo pťibrati,
aby tlnmočnika dšlal.

JaU odporowal„ a Uaproti UčxwrhU staroo
stowU Uwedl toto:

„Slowo z úst tlUmočUika pťipadú mi jako
zboži z drUhš, z třeti rUky. Pojedcme fami, a
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Ua pomoc wezmpemePčma Boha wssemoboUciho.
NeodwažUjeme se Uesnadnčho krokUtoliko ža scbe,

whdč!wúmedse ža cell) okrcš, ǧoabratry. Protosc takč UestrachUji, zdali mlUwiti owed emex; Uebok
we slUžbč účiUUš lúskh kťesicmskš smimc spolchati
Ua siowo Pcinč ťkoUci: „Nemyslcte Uapťcd, kterak
byste odpowidati měli; jú zajiftš wúm dcim úfta
a moUdros.“ . ,

deeli šroan. W bliškčm mčstečkUstawili
se naxmssi swatoU, a když wjiždšli branU do
mčsia, kdcžPrUskš hlUin welitelstwi fwoje sidlo
mělo, odbcjela Ua wčži prčxwě dwanúctci.

Na hospodč žaťečili se š hostiUským, a ža
whodUš pťilcžitosti Ua wrchUiho welitele se wy:
ptúwalž. Nabyli žprúwh prochúzejici.

„Clowčkcm jak se ťikú žlým,“ Učlo swč:
dectwi hospodskšho, „wrchUi welitel d?e dosiechU
UeUi. Mú wssak swč chwile, a kdo jej za dobrě
Uatrcfi, obyčejnč dobťe pochodi. NejpčistUpUčjssim
prý býwčx po oobcšřdčš,tak kU tťeti hodiUč.“

PokUUUti hostiUskčho Jcm a Dšdan Užili.
K tťetč hodiUč wesili do domU, kdež welitel sidlil,
dali se oHowšditi, a smčli pťedstoUpiti.

PúU scdčl Ua pohowce, koUřil doUtUik a
mčl pťcd seboU Učjaké papiry rozložeUš. Jak
opowčzeUi wessli, pošwchul zraků od rejster, a
pťichozichsobč prohližel. Pohlch bhl docela klid:
Ušho a twúťi žarůžowčlych. Dle toho soUdili
prosebUici, že pťissli ža chwile dobrš, odedž
mysii Uabýwali. e

Jcm wěděl š wojUh, že welci pčmi okolků
a dloxcht)ch ťcči UemilUji. Proto chtčl dčlati
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škrútka, a xpřimo k wčči pťiftoUpiti. Nb wssakež úwodU Uebylo, pťedeslal Uěkolik sow Ua
omlUwU.

„Sami od febc,“ počal po slUssUčúkloUč,
„Uikdy bychom fc erpowúžili, Wassnostem obg
tižnými býti. Pťichúzimc za powiUUosti š úřUdU

Ua Uúš wložemšho plyUoUci. Pročeě padne:liUa Uúš Uemiiost, Ucpadniž Ua Uasie h awy qeloU
tiži, Ueboť stojime žde jmčUcm a Ua miftč mUohUch.“

JUU mlUwil a w jcxřdťowalf fc obstojUě.
Qwssem po pťišwUkU by o šUúti Cecha, Učkterú
chhbička takč scm tam proskočila; ale prúwě,
co UUJanowš ťcči bUlo wcrdUšbo, pčma zwlússtč
bawilo. LehoUUký úsmčch pťeletěl mU pťeš twúř,
U pokhmxw rUkoU k dalssi ťcči mlUwiciho wpa
bizel, řka: „JeU dčlle!“

JUU žmiUil se o Uloženč berUi slowp ssetre
Uými, ač pťilissnost požčxdawkU Ue atajil. Dúlc
ponúžUl k tčžkým okoonstem časzowým, a koo
UečUč prosil ša šmirUčUi U poshowčUi, az bh
sc š poli sklidilo, čehož bohdú do čtUr Uedčl
bUde. Wsseckh wýpowčdi jeho mčly Ua sobě
pečcč bešelstUš Upťimnosti a čistč!prawdh.

Pčmowi Ua pohowce Uic toho UcUsslo. Twúř
jeho žůstala wýrašU siejnšho, ale čtwcrúckýúsmčch,
žakýmž lcwý koUtek jeho úst se žachwěl, Uaswčdu
cowal patrUš, že Učco zwlússtsliho amýssli, Ubtǧ
pro wlastUi son zúbawU Ubohý weUkowaUU
do Uesnúže Uwcdl. Na wssc, co eéaU bhl pťedo
Uesl, erdpowědčl ani slowem, a ťeč Ua pole
docela jiUš jcdiUoU otcizkoU pťeUesl.x d,

„Jak widim,“ počal dosti wlidUč, „jstc Cco
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chowč, jstc rolnici. Múm wúš za mUže poctiwč
a Uadčji se, že Ua otúku, jakoUž polofim, UpřžmUč
odpowrte. NUže, proč wassi ťrajaUc, proč Ccský
lid k Uúm PrUsům chowú UepopirateonU Ucc
Uúwist?“ w

Jan sš zarazil, ale odpowčď dlUžeUUežůstal.
„My Ccchowč,“ pronússel jako Udiwen, „mh

k UikomU Ueanist Uechowúme; Uebočjsmc wčrni
UčedlUiciToho, kterýž i Uepřitelc milowati weli.“

„Skrýwúte se ša stanowisstěm wsscobchým,“
Usmúl se púU Ua pohowcc, weliký kotoUč dýmU
wyp onstčje. 7

„Wim že čškUssersti, že Ceský lid jest proti
Uúm; a ostatne wasse listy hUed před wúlkoU
o tom dosti jasUč se wyjadťily. Powčžte UpřimUě,
proč, oded takowú ta UechUke?“u

„MUsimoli UpťimUým býti, bUdU,“ odpoo
wčděl Jan bez dloUhčho rozmýssleni. „Koho se
ťdo boji, toho UeUúwidi; U tak jest š Uúmi Ua:
proti wúm. Bojime se wǧš! Již přcdkowčwassi
ochUdili korUUUkrúlo wstwi Ceského o pcrlU w úcUoU,
U Uúm jdoU strachy, Uemúte:li žúlnsk Ua o tatck.“

„Narúžitc jako UU ztrútU Slcšfka,“ odthsil
púU š twúři UezmčUšUoU. „Nle optcjte sc Slen

zaUů, šdali toho litUji, že se k Uúm dostalie?“„ le aUš, již dťiwe tšmčř Uaskrz poUšmčeUi
a z welike čústi od wiry otců odpašdssi, možUú

ťe UelitUji. Nle katolickč slowanske Cechy, katoeickú slowcmskú Morawa smýssleji, citi jinúče.“
„Jak tomU múm rožUmět?“ túže se púU,

dčlaje ťchwúlnč, jako bh UerožUmčl. ,
„Cech a MorawaU,“ wyklúdú JUU cely
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rozebťútý, „Ccch a MorawaU mú slaonU mio
UUlost. S radosti, š pýchoU zpomimi Ua fwč
předky, a odkazU po Uich, swatc wirh a mateťc
skšho jazyka, fwč UúrodUosti Uadc wssecko sobč
wúži. Qmssem U wčci tč iami meži scbou poe
Učkuxdfe rozchúzimc. Nčjakú ta Ucpotatilú chúska
stawi UúrodUost w popťedi; my wssak, chž jfme
júdrem Uúroda, my lid, mh kladcme wirU Ua
misto peri, a UúrodUost hUcd wcdle. Za tyto
dwa ťlerty jsme hotowi, wssepodUikaUti, wsse
občtowati, i krew swou wycediti! Těchto don
klcnotů žúrliwč stťežime, o tyto dwcx klerty fe
chwčjcmc u a odtud takš Uassc UcchUkk wčUU!“

„Myflite,“ túže sc púU smčrem maličko
jiUým, „mUslite, že we swšm UyUějssim postaweUi

sšrldočkúte, abh wasse UúrodUi tUžbh uskUtečUčUy?“
M „DokUd bUdc BohU libo a Uúm w prawdš

UžitcčUo,“ odpowidň JaU š úplUým přcswědčclxim:
„jistojistč dočckúme se! DončUUe w Boha, doUo
famc w přimlUwU swatých patroUů zcmských, a
důwčťchme swémU chjasl!čjssimU krcili, w jchož
žilúch krčw ftarých krčxlů Ceských .obihú. Mimo
to múme žwlňsstni oporU. Pod jednim žežlem
žijeme we fwažkU jako rodiUUšm š jiUými jesstč
Uúrody, kteťi rowUě ža fwými tUžbami jdoU, a
čeho sobč pťeji, an Uúm zúwidčti UemohoU, Ueu
chtčjieli kleth pťed Bohem a powržeUi pťed
fwětem Ua se Uwaliti. Toho wsseho U wúš by
Ucbylo. Tam ocitili bychom fe co erelký honec
w dawU cizém„ a mčli bychom osUd ťekh, třcba
febe flawUčjssi byla, když do Utoče sc wústi.
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Proto sc wúš bojime, a tUdy Uassck wúm UechUť!
Ncboť wč tc, anc! radčji smrt, smrt Ua mistč, Uežli
dočekati fzc toho, abU Uúrod Swatowčxcslawský ž

xlodč cirkwe famospasiteťttč měl býti smcteU, Ubh
korUUa Swatowúcslawskú a jazhk Ehrillome!thoU
dějský wc wlUúch cizšho žiwlU mělh UtoUoUti!“

x JaU domťUwil. Ehwčl sc po celšm těle,
twúťe mU plaUUlh, a slzy stúly w očich.

„deUskte,“ promlUwil púU slowem wúžUým,
z pohowky wstútpajcž „odesčtc, žc jscm ž wúš
wyzwidal. Lid Ccsťh Uúm byl ličeU co sUrowý,
erzdčlmlý, Uerčdomčlý. Wh jstc swých hmtoe
bitelů whtrcstali Ze lži! UjisiťUjiwciš son UctoU.
Jdštc š Bohem domů a oznamtc wsscm, jichž
jmčUem žstc přissli, žc š bconU pofcčkúmc, az
bUde po znich. Za čtyry Uedšle dostawtc sc opčt;
pak Uhlidúme, mUohocli sc dú slewit.“

Nassi proseťmici radosti sotwa UU UohoU se
držeťi.

Jak se púUowi porUčili, jak še schodů scfsli:
an Ucwčdčťi. Na průježdč domU pobleděl jcch
Ua drxchčho; pak okcm zbožUč wděčUým popao
tťili wžhůrU, padli sobč kolcm krkU, a dali se
do plúče jako dčti.

jsill.

Uibdy nrni tnb er, nby nrmnhlo být
jrsstť hůťc.

Nic UcUi tak taǧUšho, aby Ucbhlo šjccho.
Jak tcprwč co Ua zapor a pod pokličkoU sc er
děiee?l JaU še starostoU sUad iesstč do sidla
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hlowniho welitrlsiwi nedorožili, a již po cclčm
okrch wědělo fc, kmU jeli.

Za jcxkým úmhflem cestU nastmxpili, bhlo

fnadnč domhsliti se; cxlc ťdmeU o ssťcxstného wýesledU nikdo Uepťedpowidcx, netUssil.

ch PUxssčxkh na Ubytowčxni mčli, soUdili
jedncrswornč, žeť sskoda kcxždého krokU, kcxždého
dobrého slowcx.

Wždyť bh snúžc kúmeU omčkčil, Ucžli těch
prožlUklých ršonnů k milosrdrnstwi UmnlUwil!
N jcxk nomšxwiti, kdhž ssifslaji tokoon hatlau
tilkoU, že jim na mista cxni rozeni Nčmci Uerožu
UUlělie? thž cxni pmlU farúťowi, kterýž pťcdc
poněmeckU šUú a mlUwiti UUli, žc by skúlU rože
plcxkcxl, cmo když Uni pomazcxnčmU Pčxnš Ueslee

wili, a na koUecpro ohcwa jcj ž bot whšUli: jak
bh doli na slowo Ubohých, nčmčiny nešchlhch
rolniků, a tťčba stokrút člcnh okresniho ščxst„U:
pitelstwa bhlie?!

chhůťc pochhbowcxli a fe napossklebowali
oni, jiUxžto okresUi zústUpitelstwo, ž rolUictwa
sestowenš, lmproti Uchsli bhlo. Ti bčhalj po
hospodčxch jcxko š lUnth, Ubh rozUmcm troUsili,
a na pofelstwcx k wrchnimU welitelskwi odssedfsi
swč nemotornš wtiph shpoli.

To prý bUdc pch wclitel oči otewirat, až
tU sedlskoU dchtaci Uhlidú! N co sobč chUďau
sowč počnoU, až na nč púU honneeč LcknoU
se, siowo jim UwúzUc w hrďic, a naposieš an
wědčt nebUdoU, proč ťifsli! DopadnoU al tak,
jako nčkdy jejich před owč U Ehlmncc; poťidi,
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jako ch U JaUkowa; a UabcroU jako cedUikem
z loUže. Pro ostUdU pťikradoU sc domů Uěkdh

w Uoci šapťoU kdc byli a do smrti se UcpoqchlUbi ja sc UU daťilo!
Proroctwr fe Ucwhplnilo Deputace se Ue

pťčkradla w Uoci prijela w prawč polchc pťi

Žla š wescloU a Uiťoli do Habrirm Ueb doemiroma u Uybrž do okresUihomčsta Tam
slczla pred kaUcelúri okresniho zústUpitelstwa a
ta emnika Ua rychlo ť soběpowolala Prisfel za
oamženi a měl co pfat. MUsil pfati pismem
wčtssim a žretedlUým jak mU Jcm do pera dúmal
aza hodiUU wiselo Ua rozich Ulic ozUčUUeUi že

berUa od PrUskšho welitelstwi na okreš wy
psaUú prozatim Ua čtyry Uedčle jcst žastamelmž
a dojdeli Ua Ui že bezpečUě mUohem meUssl

bUde Uež jak půwodnč žnělo N podobUa Uúwčssti ta e po obcich do celšho okrefu fe ro
zeslala

Teď se list obrútčs a werchč miUčUi se
otočilo jako kohoUt Ua žonici když Uúhlý witr
do Učho žadme Possklebawi osočowatelč žalczli
do koUtů a mlčeli jako by im ústa zassil Lid
jenž za wsseobcheho postra U tUsobč se wyklal
a z klihU poUsstěl pojednou se žpamatowal a
dUcha Uabyl. PozUčUUali že se pťi wolbě hloUpost
Uestala a kdo mč:lo pred tim swšho tehde ssiho
hlasowčmi litowal Uechtšls e k tomU ža UoU
žion wčci šUati Habrinssti pťissli Dčdiml od
prosit; a Nemirowssti kteťi wsscobchou Uedů
wčrou fwechi proti Janwi fobš omočili, bali
sc 8 nim potkati Wedle tšch se Uasslo mUožsttUi



365

chwalořečnikU Phssllili se Ua JaUa wychloUbali
sc Nemirowcm, jenž mú takowčho starostU; a

wssady kam pťissli štk jeU poUčkUdsc ťici dalo,rožhlassssowali: žeč emirow meži osadami w
okresU, jako Betlchcm mcži městy JUdskými
Takc ženh pridaly sc k mUžům jenom že ohli
žejicc se k swšmU pohlawi UlatkU Uad syUa,

staroU Cermúkowch Uaxdachch whttússeťy Z lwice
prý Uepojde oslatko; U takowú matka jako stara
kmotra Eermakowa Ucmohla whchowati tha
lcč moUdršho a rožssafneho

BUh wi, co fe bUde diti! Nowě plukh PrU
skcho wojska tčchUoUdo Čech JdoU přcš hra
Uice kUdh sc jim libi proto že UeUi kdo by
jim mohl zabrcmiti JfoU meži Uimi lidc wckU
patrnč pokročilšho wlasU již prossediwčlých Takč
po silUici Uad Nemirowem tcchUoU jsoU mirUčjssi
swých pťedchUch U welmi oftražitš ba až úz
kostliwč sobč počinaji Do Nemirowa se teUkrat
ertočili; ale kde žastaweUim Ueb Uoclchem chtčji
pobýti whsilaji Uapťed UU šwědy, ždaž w mistě
pokoǧUo a bežpečUo? MUžstwo Ua wýzkumech
prollzú každš žúkoUti proližú domh, stodoly
chlšwh, a když Uic UebežpečUeho neshledali: pricš
chúžeji ostUtUi Na Uoclth chtěji býti co Uejwic

možUa tčsUč po hromadč w městech wezdh UU
jednč Ulici a jedUotliwi soUsedc jich dostúwaji
až po triceti

KaždšmU jest Uapadno čeho sc PrUssúci
boji kdhž Uikdc Uasseho wojúčka UeUi a lid
sam až po krk strachU múeč Nčco w tom wčzi
bez přlciny UebUde Bc: wězi w tom! chsi Ua
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hranciš Ua UočUiPrUskč strúže ž pussek bhlo púeleno. ossetilec, kdo tak pomyslil! Nepťitele wio
těšc, chž bohUžel Ua teU ťaš pčmcm w zcmi jcst,
dtakonoýmto spůfobem drúžditi: jest hrozitúllsky Uco
rožUm! Pro takoU possctiloU ijnost Uá celoU krae
jiUU Uesstčstimůžc pťijiti! Wssak toho Uikdo Ufcdlý
UeUčiUil; posslot Uejspisse od Ušjakč lUž , kterúž
čeho ztratit Uemú, a jeU boUťt Uastrojit U chtěla,
abh pakřža obchčho zmatku loUpila a drancowala.
Mladý Eermúk tobo lčtUje, a Uic dobršho odtUd
UctUssl. Pťcdpowidú tolik, chtaUc:li sc Učc horn
fsiho, že po ofadňch při silUici žbraň, kdc jakú
jest, od Ušpťitelc UúsilUč pobjrúlm bUdc.

W Ecrmčxkowč statkU maji žeUce, kladoU
7itcčl?o Ua zadUich honech šromUa U silnice. Ho:
Žpodčxř Uemůže býti pťi dčlnicich, aU .ša UšjakoU
úťchi pťičiUoU mUsil z domU odejiti. NUi hou
spodyUč Ua oli UcUi, a mú domai š babičkoU
co ssUkat a hčmčt, abh pro tolik lidi jidla Uchy:
stala. Než to wsse Ucwadi, a prúce dobťc od:
padú. Dšdeťek doehliži,a Jčřik š Wojtčchem jsoU
mezč dčlniky, ťaždý ža dwa fe pťičiňllje.

Dost fe podšlčl, ale jesstš wice by se po:
dčlalo, kdy bh poťčxdemUčjakč wýtržnosti nebhlo.
Wýtržnost dšlú silUicc. Pťejelo tUdy UěkolikPrUu
ských wozů š wojeslským Uúkladem, pcck dwč
markytúnskč kúry; a ženci pokaždš Uechaji prúcc,
šewlUji a powidaji. Tak se drahý čcxš maťi, a
prčxce UeUbýwú, jak by mohlo. Dčdeček se mr i,
hUcd bh sc wadčl, ale eradi se. Za takomššo
Ucwidcmšho časU mUsi je Učco pťehlidUoUti, a
dělnikům podiwmtč pťúti.
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Již sc opět Učeakú čemú kúra Ua silUici
Ukúzala. .Jest sseredUa jako múry, ale koUě před
Ui jfoU pčkUš. Lissi sc Uúpadnč od herek, ,co
fe jich dneš po silnici pťewleklo; jsoU pťi tčlc,
wytlapUji statečUš, a hlawy UefoU wzhůrU. eUci
žase lelkUji a sstč!betaji, hcmi kúrU a chlpúli koUč.

„Eistš spťežeUi!“ prohodil lǧeřdc!ndSkoda hok sseredUš posadš. WšrU hUčdy jaťo anU !“
Wojtšcha pichlo k srdci a celý sc zar ěl.

ZpomUčl Ua UchodU U Skalice, zpomUčl Ua swč
milš hUědky, Ua Ušž zpomerUti Urmohl, aby
Ueplakal. Dšlú fe mU mškko, a aby pohUUti

škryl, an k silUici sc UcohlidUUl, prúcc fobčledš.

„Ti hUšdoUssimi pťichúFeji jaksi powšdomi,“pťidal se k ťeči periho dě Uik jiUý. „Na čclú
bilě lisiUky, a zadUi Uohy až Uad kotUiky bilc.

Widite! widite, žak sem chUďčxtkapohližeji!“
Za posledmm flowem koUš žařcchtali.
Wojtčch seboU sskUbUUl, zpťimil se jak swička,

Žraky Upťel k silUici, a w úchwatU Uejwčtssi rauosti žkťikUUl:„Krúloon Uebeš! to jsoU mojc

hUčdkš, to jfoU koUě hospodúťowil“ 1iž leti k silUici, po bUšdkúch wolú, a Uú:

rUči po Uišlš rozpiUú. HUčdkh odpowidaji raodostUým ťe otem, požllalh fwšho pšstčtele, a
Uedbajice kťikU an oprati wozkowh wybočil
šc silUice, a jcdnim skokem k Wojtšchowi UhúUějl.

„Q moje milú howúdkal moji zlati dro:
bečkowč!“ pošdraije Wojtčch swých milúťků, a
hnčdky jedUU pťeš drUboU objimú, hladi a libú.
„Kdy byste wy wědělh, kolik Uoci jsem pro
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wčxšprobdčl, a co skzi prolil! BUď BohU chwúla,

Žšťjste žase tady! N jak jstc se mčlxh Ubožútka?yslim, že Ucwalnš; jste ochUdlč a plnč prachU.
Nle Uic Uesskodi; jčx wúš bržh whhladim, že sc
opčt poleskllctexjako žrcadla! Počkrjtc, počkejtc!
pťi sseredUč kúťe wúš již Uenechúm a Ua mistě
wypťčchmx.“,

Zatim doražil k mistU Jiťik, po Učm žšUcč
a Uaposledh dčdečck. WssickUi ť,mčdoUsscža Cero
múkowy pozUúwaji, a již takš Wojtčchowi ode
pťahati pomčchaji.

meostlý markytúll Ua kožlikU switi očima
rcxlčďúbel; rťtči, Uadúwú a kleje jako UežawťeUý.

čx tisic chUti do pračkh, zatiUú pčstě, asieieix:ae
zUbU uu alc, wida pťcsilU, Uetronú sobč.

be wčděl, co U proč se tak děje, obraci
sc kUěmU Jiťik otúzkoU: „Qdkud mútc th koUče?“

„Jú je koUpil!“ odsckUe PrUssúk, wztěkem
soptč.

„KoUpil jstc wčc UčxsilUšUkraderU, lUpcm
odňatoU,“ wyfwětlUjejJiťik docela klidnč. „KoUě
jsoU mšho hofpodúťc, Ncmirowskčho pana stao
rosth, jehož jmenem dc žabaiji. WU pak hle:
dcjte Uúhrady, oď košo jste koUpil.“

Ehlap Ua kožlikU múže z kůžc wyletět. Wye
hondú, žc Ua Uěm loUpcž jeft spčxchčma, že wi,
kde swého prúwa hledat, a whhrožUje, že takowč
UúsilUictwi bež potrestčmi Uczůstche. Nikdo ale
echo epohrůžck Ucdbú, a Wojtčch Ujiždi š bUčde

řami, eeť ho šiž sorwa widčti. oe stat U jest rcxdosti bez konce. Wssicklťl
z celčho domU k hnědkúm do koUirUU se sbčchllt
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a každý swým spUsobcm přizcň homúdkmn oswěd

čUje FraUtissssck chcc aby šxo Wojtčch Ua hUčdkhposadil NUiUka tlcska rUča ma a kriči „hhatoU!“
WcrUUka jim podúwa pos skywč bilcho chlcba
babička po koUskU cUkrU; a starssi děmečka, ač

wacc koUstwUUcprcjc proto žc dostúwa Uej
u lcpssiho cha jež by an radčji krawčxm dala,

zapomUěla pro dchsck Ua son kysclost a koš
chlepssi sUchoU pici Uapěchowmlý hUčdkúm zc
seUikUdochla JeU kdy by byl hospodúr doma,
abh se potčssil a žtraty dšlc žclcti UemUsil!

Hospodúr již pťisscl a mssickUidomúci jcch
pťcš drxchcho ožUmUUji co se prihodilo MlUwi

wssickni UaǧchoU ncjdoU ša postUpcm Udalosti
bcroU pútc prcš dcmútc a každý Uěco jiUcho

powidú Wojtčch msscch prckťičcl chlUbi sc ťickoUě peri pozUal, a takč odprúhnUl Mys
žc wywcdl hrdiUstwi soUdi žc z ostUdy, jakoUž
od Skalicc odchl dokolmlc fc očistil a donú
že jej hospodúr přcdc wsscmi pochwúli

Jml wyslechUUm wssccko Uikoho Ucchwúli

UUi sc priliš Ucradec ba Uaopak jaksi starostliwč
sc žamysiil „JUU owsscm“ pronassi po chwilcc
co byl Ulysiil; „tčžfo jest wlcxstUi odcichoU wěc
Uazpct Ucwžiti když sama do rUkoU wběhUc.
Nlc Ucwim Ucwim zdali pro swc wlastUi Uěja
čcho oplctčmi miti Uchdcmc!“

Nč kdo co chce rikú mladšmU Čcrmúkowt
onUdrosti a důmtipU UikdoUp,ritiUchžc Eo oU
propowi bcžpcčnš sc staUc Nni tchdy Ua omylu
Ucbyl když prmoil že possctilc strileni po UocUi

uPrUsks:sstrúži pri chlchtssim bUdc miti za Uao
24



370

sledck Uúsilnš pobirčmi žbranč po osadú
.silUici ložicich. Již fe stalo, a takš do Nennrowa
cclú setnina Uepřútelskš pěchoth za timž účelem
pťitčchla. Chodi po stawenich a wčdi Ua wlaš,
kdc a U koho pUssek hledati. Sebrali jich pťeš
tUcct a takš sečxnč zbrcmč, starých zarešatělých
ssawli, Učkolik kUsů. U starosty jcfstč Ucbyli; bcz
pochyby wčda, že U Uěho zbrcmč Ueni, a tUdh
jcj docela miUoU.

Nemimlli ho. Mnicc, že celú ofada jest
odzbrojena, wra ili PrUssčxcido obhdli ftarostopwa
Uaposledh, a našrmxlo se jich pllš,ú swětUice. Sla
z Uich hrůza, jak šhliželi, a Ccrmúkowi liďč,
š wýjimkoU Jana a Jiťika tlačili se wssickUido
jednoho koUtU. Babička se celú chwěje, a Frcmz
tisska 8 Nninkou úzkostliwč k sobč wiUe.

Jcm zatim Uúčelnika tlnpy oslowil, U túže
sc, čeho libo?

„Pcmc starosto!“ spUstil oslowený pťikťc a
fpůrnč; „nculi od wúš tedy od wassich lidi spúo
chúUo jest núsili Ua jčdnom ž Ucassinců Ua wee
řejnč silnici. Z Uúsilněho skutkU bUdete odpowie
dati pťcd pancm podplUkoinkem, a mUsite š
númi hlled Ua mistč bez odkladlc.“

Takowú řcč Jana Ucpodčsilcx. ch Uxožnost
pťitomnšho wýstUpU již dřiwc bhl pomhslil, a
proto, cmi chmenssiho šUamenix Uějakčbo hUUtZ
mysli chewč, dorelcx kliduč odpowčdčl. ťkar
„Proti mUsU UeUi. hUUsU; UlUsierli, š Pčxncm
Bohem! Půde.“

Babička, že po nčmeckU UerošUměla, optrxla
fc Jiťika, oč sedjednúe? a jcxk zwčdčla, co mú
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býti: dala sc do UúřkUa plúčxe, a adnochuna
WerunkU, šwolala: Pro Boži UmUčem! Slyssillšuli
pak dčwčee?QUi Uúm chtějl Jana prl)č odwšsti!
To sc nemůže, to se ncsmi stúti! Pojď! pojď,
bUdeme prosit!“

Na smrt blcdú a jclko prUt se tťcsoUc, poo
túci sc stnťrnka pťed ncičcluika tlupy. Ziž jej
oslowila „pcmc soldat“ a přcd sscredoU Ua kolena
chcc padati. Nle Jcm pťiskočiw jako bleskcm, neo
dopustil tak Učiniti.

„Maminko mú, co dčlúte?“ žwolal 8 patro
UoU Ucwoli. „Nesuižthe, Uczahažthc sc! Snad
bystc Ucchtčla sUrowčmU žoldňkU prokazowclti, co
žcdiUěPúUU Bohu pťislUssi? Mšjte rozUm! a th
eno,“ obrcitil se chrUUce, „bnď takč UloUdrú!
ťičcbo sobč Uejscm wčdom, ničim Uejscm wincU,

a ruka Pčmč Uadc muoU! Nestanc, Uemůžc se
Uic šlčho stúti!“

To powčdčw chtčl již odejiti.
„Nlcspoň nčxm Ua rošloučenou rUky podcj,

a dčtem poželǧUej!“ přimlomďnla babička, leUžiu
losti syUoon pončknd Upokocha.

„deUsťtc matjčko!“ odpowidú Jcm zúportǧš,
„žc dUeš ša swčho žiwota poprwš po wassi wUli
neUčjnim. Dčtem žchUčUUkudy odim, Pňml
BohU na modlitbúch je poroUčxcjc. le dUeš pťed
ncpowolanými swědkyncjsladssi prUiUost otcowo
skoU konati„dčtcm žrhllati, cmi š wúmi sr loučiti
UebUdU. Jakč mh jstc dětin, Ulhslili bystc, že
jdu pťjmo Ua poprmUU, U oUo šatim nchdc, lcč
jako bhch asi ch den z domu odessel. ZwUkU bčdoo
wčmi ak chlyssim, sjlzuak eridiml Qpatrthe

Ue
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dům, Uejdčlc žcjtra k wečerU Ua mč čckejtc, a
pťiprawtc dobroU wcčeťi!“

JaU U wčdomi fwč eriny a plU důwčry
waoha odcsscl žmUžile, š mysli doccla klidUoU,
ba tčmčť wcfcloU. Q domúci starosti Ucmčl, Uebok
soUdil, že spůsobem, jakýmž odcsscl, kjich UtisseUi
Ucmčxlo pťispčl. Nlc oUo Ucbylo tak.

Jak sc wždúlil, potrwalo wc swčtUici chwio
leUkU hrobowč ticho. Ncž srdcc wssechnčch bolcsti
byla rožcchwěna, a chchúzclo lcč malčbo popUdU,
aby hoťc hlasitě wypUklo.

PopUd wyssel od malč NUiUkh. Dčwčútko,
mUožstwlm a chpškným pohlcdcm cclč Uděschč,
stcilo dotUd š Frcmtisskcm w koUtkU. PojchoU
wcdlo rUčičkU, Ukčxžalo kc dwcťim, žalostným

šlčxskcmžwolalo: „Tčxta pú!“ a dalo fc do plčxčc.
Malý bratťiček zaplakal š seboU, a žal maličkých
wywolal hlasitš bědowčmi dofpčlých.

Litosti Uad dčtmi žaplakala matka, dčdcčck
osizcl, Jiťik wybčhl zc swštUicc, Wojtčch spUstil
Ua hlaš, a babička omdlela.

xsul.

Yodiwnč st sdlrdčmi U podplUKoinliae

BabiččiUo omdlcni UčiUilo UúťkUkoUec. Pro

žděsscUi jcho šapomnšli we statkU Ua okamžcni
Ua zdčsseni drUhc, a kde kdo byl pčxičiňowali se,
abh babičkU k sobč pťiwcdli. Podařilo sc koncčnč.
Staťička ořcwčxcia oči, diwaia se ťočkoi jako
žmúmcnčx; brzy wssač Uabyla plUšho wědomi,
alc š wčdomim takč: xlǧoišczsc dostawilo.
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„Jú Uessiastnú Umtka!“ zahořek„owalahlasem
welmi slabým a se chwějiclm. „Echo jscm fc
d,očkalaeč Uboh, chlapec! jak oUo š Uim bUdee?
Q, jú Uic dobrššo UctUssim! Jaký oU jest, UebUde
sc jim chtit dút, powi Učco do prowdy u a ti
ssercdowé jsoU w stawU, Ubožúka žastťelit!“

Na koUec počala plakati a wýjcw, jakěhož

bhlo šťcd chwilkoU, Uastal zUowU.P erkrúte wsfak Ualezl se těssitel, ač Uikoli
pťiliš chlúcholiwý. Jičik„ jeUž pčcd NUiUčiUým
„túta pú!“ žc swčtUice Uteci mUsiť a konck do
pole žaběhUUl, wrútil se Uažpět. Uzčew ro sc
dčjc, amračil sc, a slowy pťisnými domloUwal,
ťka: šidč! kUsa rozUmU Ucmčlte, a aedtčU ž drUu
hšho dUssi byste whstrassili. Q hofpo úče Uctťeba
wúm ani za Uchet strqchU miti. NcUik on dUčssUi;
a Uměleli pťcd Uejwpšssim welitclem promlUwiti,
také Uin dowcdc. Toliko oeimoho jest sc obúa
wati, Uč an při tom o rk Ueběži, a čemuž

bohdci pomoc se Uajde. Mhťlim totiž, ťe by poduplUkomUik wýslech hospodúťnw bUď od ožiti cmeb
chom wdkčašatimobl. Pak by sc owssem pťihoo
dilo, že by hospodúřem Bčch wi kUdy po swětš
ssmejkali, a my že bychme tťeba kolik Ucdčl jako
šbczmatčilš wčely bež hlawy doma žůstati mohli.
TomU žapotčebi pťcdcjiti a postarati se, aby beze
odkladUš slysicUi U podplUkoinka zjedUúUo bylo.
Tady ale Ueprospčji žUmlútnělš Uxčxčkya plúče;
tady fe mUsi jedUati rošhodUč a rr)chle. N o to
š pomoci Boži se chci postarati.“

Jak a co by pťcd sč wziti chtčl, nepowčděl,
toliko to oznúmiw, že jesstě Ua čtwrt hodiUky žau
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bčhne do wsi; a Wojtěch mčl zatim zapťúhnollti
do Uowš bryčky.

Co Wojtčch Ua dwoře zapřahal: ocitil se
Jiťik na faťc, U ficc w pokoji U samšho pmm
farúťc. ch Uúwsstšmy w UcobyčeroU chmili a
jesstč wicc po JiťikomU sc twúřcni poznal dUu
chowni, žc se nčco ncUUdúlšbo a nepťilčš dobršbo
we statkU přihodilo. Jsa domU stcxrostowU pro
křesčanskolx wýtcčnost cclš rodiny Zwlússtč nakloo
Učn, Ulckl sc, a co by bylo, Ua mistč chtěl wčděti.

Jiřik ozUúmil, lǧlxksc šc starostoU pťihodjlo,Udal pťičiUU, pro tcroUž UúsilUč wžat jcst, a
koncčUčwyslowil son obcwa, aby Uboh, otcc
rodiny a obce pťcdstaweUý pro odklad wyslcchU
Bůh wi kUdy po swčtč trmúccti sc Uchsil.

„Wassc obawa neni bcšdůwodUú,“ pťifwčdčil
dUchomUi,UchodoUJanon bolcstUčdojat. „Jak
sc proslýchú, takš jinde se stcxlo, že obccni staro:
stowš pro Uic ša Uic k šodpowidúni fe od Ueu
pťitclc Uúsilnč jsoU odwlečxerxi. Nwssak Ua mistč
wýslcchU šassikowúni jfoU zU mUobčho týrčmi až za
hrcmicc Ua UčktcroU prUskoU pchost, oded Už
podllčš mrútiti sc maei, a pťcd skončenim wúlky
šajistš fc errúti. eeobo měrU Uassch dokou
UalšmU starostďwi, jcho rodinč i celč obci bUch
ncpťúl, ač proň Ucbezpcčerxstwi UebUdc. Nle jak
pomocieč“ ou

„Pomoc by byla,“ foUdil Jiťik, „kdy by sc U
podplUkomnika, na Učhož sc PrUssúci odwolúwali,
bczodkladnš slysseni zjednalo; Ueboť že se Jcm
UU wýslechU osprawedlnitj a zc wsscho wywšsti
dowčde, an dost múlo Uepochyiji.“
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„B tcnx:xcatakš Ucpochybuji,“ ioUhlUsil pcm
farúť. „Nlc oded wžiti prostťcdlxika, jeUž by š
PrUssúkem platUš wyjedxxlúwatisobš tronal?“

„Wědšl bych o prostředxx!ikll,“ powčdčl Jiťik,
Ua dUchoinho jaksi prosebnš pohližejc. „Ncbudc
sUUd podplUkoink horssi wrchUiho wclitele; a U
tačowčho ctihodUý zewxx!čjsseka moUdrč slowo
žajistš by postačily.“

x„JiB widim, kam měřitc!“ Usmúl se dobroo
myslUý Uěz, a ochotUým sc Ukazowal. „BUď si,
žknsime toho! Qwsscm od tč doby„ co jscm šc
swým miUčUim o Uěmeckš oswčtě a wzdšlmwsti
tcck sscrchě propadmll, od Ucpťitctc kromč Uco
přútelstwi jiUěť)o xereočrkúwúm. Než pro Uasscho
ftcxrostU a bohc:bojlwu jebo rodiUU wsscho rúd
se odwúžim, ač jcst již wýsledeť jakýkoli. Krk
qulě Uemezuxwu, a jiUčbo bohUžcl! UeUi co, ledar
by mě jcsstě jedUoU z bot wUšUli.“

Mezi ťcčxiwžal Ua se kabút a letUi swrchUik,
a powšdčw domúcim, žc Uepťijde o cjtra Učx.kdy
k wečcru, š Jiřikcm z domu odchlz. Na ccstč
jcsstč šaklepal UU oka U staršho kostclUika, a
Uaťidil, Uby se žejtra UU mssi swatoU Uežmolxtilo;
kdy by palš chdmdúlc dUchoin posthU bylo zao
potťebi, ponúžal k faťe soUsedUi, Učcomúlo pťeš
půl hodiuy ccstt) od Ncuxlirowa wždcilellě.

Jiřikowa domlUwa, a jeho pewnxš pťeswědu
čcUi, že sc me!owi Uic žlěho stúti Uemůže, kUpoe
kochi wssechučch we statkU Ucmčxlo pťispčly.
Tcsklimú úzkost z Uich spadla; a jnk mysl klidu
poUěkUd Uabyla, počali o Ueblrchš Udúlosti po
rozUmU Uwažowati. TU pak wssickUi, cmi bao
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bičkU erhjimajic, ťčxroweň š Jiřikem pozUúowali, žc sc Jcmowi žšť,xostúti Uemůžc, poněwadž
súm Uic zlěho UcUčiUil. Hlúsiti se k swčmn jcst
docela sprawedliwš, mimo to stalo sc zadrženi
hUědoUssů bcže wsscho Janowa účastcUstwi, w
pťipcde Uejhorssim může se markhtčmowi dčxti
Učjakú Uúhrcxda, a wssc budc wyrowUúUo. Tak
soUdili wc stcxtkU, a scxma babička k swěmU Uč:u
pcxdu, žc bh PrUssúci Jana žastťeliti mohli, již
cmi sc znúti Uechtěla. Ba an toho, co Jiťik o
možUčm odročcni wýslechU powčdčl, pťilistč se
Uelekala. Q Jiťikowi, jak žUúmo, držcla welmi
mUoho, a byla pťcswčdčcxm, jcck tcn sc do Uěčcho
UpťimUč wloži, žc sc ždcxťiti mUsi. Toliko to ji

pťipadalo, ěc se Jiťik Ua cestU cclý ccličký bUdemUsit pťčw cci, abh ho PrUssúci po trhlichowkúch
tťeba Uepoznali.

Bchčka stoji žapťažcUa Ua dwoťe, U wfsickUi
domčxci kolcm Ui. Ehtčli by, aby sc již radčji

šelo, cx nemohoU sc Jiťika dočkati. Po ližcjiwratům a již tcxkš skotúčka poslali, clby axiťika
wyhližcl. Skotcičck fc wraci skokem, jest celý
Udýcham), powidčx, žc strejček Jiťi Už jde, ale
jesstě š Učkým, š Učjcxkým púnem, a že to bUde
Uejspisse sčxm an fcxrúť.

K tomUto Učxwěsstistrhlo se mezi domúcimi
Ucmalé hUUti. Dčdcčck pospichčx k lUratům, abh
wžúcnčho hosta slUssUč Uwital; Wojtčch smekú
čepici pťcd časem, aby potom tťeba UežcxpomUčl;
dčwcčkh se ftydi, a Werlmka se mrzi, že jcst UeUn
strocha, jak prúwš ze slďštUirewyběhla. thiži
se po ditťúch a hoUcm žústěroll hnbičkh jim Utira,
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abh ňcbhlh zmoUněny, U wassnostpúnowi pac
dúti moblh.

Jedinú babička zmistcx se Ue ýbú. Jde ch
Ui Uowú úžkost. Poznúwú, žc si .xiřiř Uetronú,
když smného wasonstpúch Uaxpomoc bčře; odtUd
soUdi, žc mUsi býti š Janem pčxcdc jeU šle, cx

slzh mú zc:se Ua koUečkU. Pťemahú se, pťemahú,
cxbydomcxcich Uepodčsila, alc jak Užři dUchoinho
ch dwčir wchúzejiciho, nemůže se zdržeti, a hlau
sitě plúčic k Učnm pospichčx. 7

„Q, dobrý pastýťi núš!“ bědee, kolena
dUchoinho objimajic. „Qni mčho milšbo sy:
Uúčka, moU jediUoU ch swčtč útčchU a rcxdost,
UelitostUč odwlekli, a Ueanrúti:li se, jčxUbohú
mcxtka hoťem a litofti se UtrčUoim!“

„Mcxtko Upťimnú!“ chlčxcholi cx tčssi jemnon
citný knčž, stcxťenU š úctoU žrowncx synowskoU
Ze žemč zwedaje. „Prčxwč proto přichúzim a Ua
ccstU se whdúwcim, aby zúrmUtek wčxš obrútil se
w rcxdost. JeU UebUďte malč: wiry a důwěťthc
m Boha. Upřimnčš sc pťičiňUjicim rUka Púně
žchnú, a mr,x sc wssickni o bržkč U ssfcxstnč chu
wrúceni shUa wasscho pťičxiniti chcemc. My on
demc jednati, wh pomcchejte UlodlitboU, U dčl
Bůb, že fnad již zejtm radostněho shledúni sc
dočkútc.“

Jiřčk, že ssiroko daleko po cclčxm okoli hned
od dčtiUslwi bhl sloUžil, šnal krajiUU chskrz a
Uaskrž. Wčděl o kcxždéwisce, o kcxždš chatrči, žnal
wsseckh chodnikh a cesty, U bhloali šopotřebi, tam
Ueb oUmU žúby doraziti: Uměl o polUich woza
Uicich a jiUými Uújiždkmni dšl U cesth zUačUě
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zkrcititi. Tak čiUi dUeš. Ridč powoz, Ua Učmž
an farúř sc Ualczú, Uamiťil ccstou Uerčratssi
k mčstU pťi želczUičUč stanici, kamž PrUssaci pou
branU zbraň swcižcji. Tam chcc, pokud možUo,
jcsstš pťcd pťichodcm Jcmowým dostihnontt, aby
š podplUkoinkcm hned o wýslech jedUúUo býti
mohlo, a Jcm abu pod strúži UcpťútelskoU Uoc
UeUtčsserU UemUsil strúwiti.

Wzdor spčchU a cestč Umohem kratssi doo
razili Uassi poccftni teprwč šc žúpadcm sluncc
Ua misto.

e pro poždUi již dobU Ua jchčmi š podo
lUkoinkcm Ucbolo lše pomysliti, šajcli Ua hou

sipodU. W ť,xospodč bylo žiw9 cx HlUčUo, a hostů
plnú swčtnicc. PrUssti wojúci besedowali š dou
múcim foncdstwem Za Uejlepssiho fro„;UmšUi. See
dčli podlc fcbc U stolů, prochúželi se spolu po
swětmci, howořili důwěmš, a byli jcha ruka,
až sc tomU Uassi pocestUi podiwilč. Nemohoxlce
sobš dlc wlastnich škUsscUosti takowýto úkaš mt)u
swčtliti, optali se hospodskšho, oded fc přútclstwi
meži wlkem a bcrúUťeem, mezi trýžllitely a trýo
žUčUýmipojchon wžalo? e

„Což eritc, jakš zprúwy dUcš po rčmU
sem dosslye?“ diwil se bospodský a byl rúd, žc
pťichoščm Učco Uowčho i milšbo bude moci poxl
wčditl. „Prohlússcsloť pťimčři, ba i o mir sc již
jchú! Tatč pťičich, l“terúr Prllssúčům hlawt)
Uarownala. Jesstč wčera ššližcli, foUUčli U ,pož
roUčxeli, a tcď obrútili pojedUoU, abo hladkr)mť
slom a liroměrným fe pťútclcllim smš pťedess(c
pčkne konsky šastčeli, a w žapomexmti Uwcdll.
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Nwssak Uepodaťi se jim. ZůstanoU Učxmi Uassim
dštcm w pamčti a w žalUde až do smrti!“

Nafsi pocestUi zaradowali se zprúwš o bliu
žicim fc miru ž cclcho srdcc. Dčkowali BohU,
a sskaftnšho šch:Uu w zúležitosti Janowš tim wice
se Uadúli. ,

NúUo jiža ťed pútoU pch farciř procitl.
Jsa powabt) wc mi starostliwč U maje jchčxni
š podplrckowsličcm UeUstcilc Ua mysli, UočUiho
klidU mnccho UcUžil. Spal ch Ua poloU, U jak
oči šawťcl, hned se Prussúci pťcd Uim hemžili.
Wstal žúbw, wUkanl rmmi pobožnost, a čcho
i jak pťed podplUkoinkem mlmoiti chtšl, Ua
mysli rowllal.

Jiťikowi Ucwedlo se lépc. Takš oU fpúti
Uemohl, U hned Ua úsmitč do mčsta Ua žwčdy
wysscl. Newysscl Uadcxrmo. Na Uúmčsti chproti
kUpecké.mUkrúmu potkal sc šc fluhch od obccnš
radh, Ueboli š tak zwrmým policajtcm. Ponšwadž
pak lidš toho drlchu žionU mistUi kroUikoU búu
waji: jal sc Jjťik ž Uěho wpzwidati, zdslli PrUu
ssúci wčcra bUď k wcčcru Ueb w Uoci š po3
brchou žbrmli do města Uepřijelie?Počicajt wžal
UU sc twúť důlcžitoll, ale powidmč nechtšl, ač
znútč dúwcxl, že by powidati mohl, kdy bh chtěl.

Jiťik rošuměl swštu i lčdem, Zawcdl Ue:
sdilnšho do proťčjssjho krúmU, dal Ualit řtlUrtťU
kmiUkU, U policsljtowi fe ústa rošwúžala. Po2
wčdčl, žc Prussúci š powozem, pobranU zbrani
Ualoželtým, o půlnoci do mčsta pťtbyli, a takš
Ušjakšho člomčka pod skrúži š scbou pťiwedlč.
Zbraň prý fložili Ua fiUi radniho domU, U čloo
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wěka strčili do ťomrlikU. No dolssi doptúwklx
Ukúzal, kdc podplukownik bhdťi, powědčl o Uěm,

.žc prčxwč UcwlidUikcm Ucni, a ža Uoftúwajicibo
mirU tcprwé Uebnde; UkoUcčUčUdol, pťed scdmoU

Ž rčxch že k UčmU pťistUpU Ucni. Jiťik wčdčl,ost, bhl spokoch, pospissil Ua hofpodU, U pcmu
fcxrčxťowiod slowa k slowu wsse důklodUě ozUčUUil.

deila sedmčx, U pmt forčxť wchúzi do
obhdli podplUkoinkowa. Strúž wejiti Uebrčmilo,
U PrUssúk ch hlidce w pťedsiUi kdhž Uslhssel,
že jde o wčc důležitoU cr UcodklcdeoU, dosti
ochotnč pťichozibo opowěděl. Pixcdstolxpiti bUlo
Uo mistč dowolcUo.

PodplUkoink scděl U sUidaUě. Snidcxl sčxm
jcdiný, alc dle toho, čeho Ua stolc bylo widčti,
moblo sc ǧich chsUidati deset. Nčxdob, w Uichž
a Ua Uichz fUidoUě se Ualezalcx, bhlo úhrUkčm
pcrdenúct! Bylh tam tťi koUwice, jedUa š kčxwou,
Uchčl š čojem a tťeti še smetanU; dúlc dwč

Učxdobkh plochš, jedUa š cUkrctU U drUhú še
solie potom tři taliťc, jedeU š čerstwým pečiwcm,
drUŽý š chlcbem a tťeti š múslem; pak welikú

misa še sš)roon Uo tenkš plútkh UakrújerUUzeUiUoU, onččnč llchwička š rUmcm, a welikú
lahcw š čcrweným wiUem. ch UbytkU zc wssech
Učxdob moblo se soUditi, žc si púU poťčdeč poe
jedl, a že by mohl býti sht ch Uěkolik dni. ,

PUUU farúťowi hUed na peri podiwčxm
připadalo, že by podplllkownika již Učkde bhl
xmčl widěti. Tčž ipodplukowslikowi tok sc ždúlos
cr Uěco joko chnúz w obličcji sc UUx Ukčxzalo.
BstatUč bhl zdwořilý, Ukčxzol Uo prúzdnolx stou
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lici, a pokyUUwčckl:u„Posaďtc sc, anc pastorel
a powidcjte, co bd ste rčxd.“

Farať sc UkoUil, posadil se, a pťedcslaw
Učkoliř slow na omlUwU, pťimo kwčci pťičročil.

Slowy krútkými a důkladUými wydal o
Janwi fwšdectwi co chchwalnšjssi, powšdčl,
k jakč trčxtč tcntýž U Skalice přisscl, kterak Uúo
hodoU šUčdoUssi jsoU po Učmi a bcz wůlc i wčo
domi Janowa od jcho idi zobachč. Dúle sc
zmiUil o JanwU odwcdeUi a prosil o rychlý
wýslcch, pťipojiw, žc sc žatkUUtý, mUsioli tak
býti, š markytúnem wyrownú; a koucčnč se
pťimloUwal, Uby otec bědeici rodiUš, fyn stau
řičkým úškosti hUUoUcim rodičům, a starosta
zkormoUccUš ofadš bez průtcchU byl anrúccn.

„Milý anc pastore!“ odpowčdčl podplUu
kownik, z jchož obličcje již dotčcnú nefnúž dotUd
byla Uežmižcla. „Wčci a pomšry pťcš jchU
Uoc podstatUč sc šměnily. Nejsmc U wčxš již co
Ucpťútclš, a tUssim, žc brzy i přútcly bUdcmc.
bech dal důkaz, žc wúlkU a wssc, co ona š
fcboU pťiwodi, UcUúwidim a kUUoUcimU mirU
sc tčssim: propoUsstim starostU bež wýslcchU i
bcž Uúhrady. Wim, žc lid, k UčmUž i jú srdce
múm, za wúlky mUoho Utrpčl. Wsscm Uahraditi
Uclšc, alc čde možUo, rúd tak činim. Markytún
Uowi sskoda Uchde; múmc tady kolik žbytcčných
hcrek, ak z Uich Ušktcrch kU swč: kúře připřúhnc!“

Farúť děkowal za tak krútkč a sprawcdliwč
rozťcsscUi Uemilš žúlcžitosti a doložil, žc ža tau
čowčto jcdinš okamžeUi člowčk Ua wssc pťedcsslš
milcrúd žapomcnc.
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Poslšdni,jeho slowa byla pťerUsseUaboUchu
UUtim, jezdto z jchoho koutU pofojc fe ošwalo.
dUpcxřnlahUl, kterúž bez pocht)bh sspcltnč stúla, a
tUdy sc swcšla a skcicela. Qba púnowč w oUo
misto sc obrútili. Uhlidoli pčkaU stťibrem koo
wanoU ssponihclkU Ua ščmi, a farúř poznal, žeč
jcho wlastni. Zardčl sc až pod Ussi a již wědčl,
kdy a kde se š panem podplnkomnikem widěli.

Takš podplUkownik sc žcxrděl, cx powědomčx
chnčxž w jcho obličeji žUačUčžroftla.

ž,PaUč pastorc!“ promlUwil po chwilce, po:
dčwnč sc Uslltiwajc. „MUč: sc ždú, žc xjfmc se již
Učkdc widčli.“

„Ncwim sc pammowati,“ zasscptal oslowený,
U Uowš žardšni swčdčilo, žc wi, jenom že řici
se ostl)cha.

„Bhlo to tUssim we wassem wlostUi!U doe
mě,“ pokračowal podplUkoink, poťúd stejnč se
Usnliwajc.

,x,Tehdy jfem Ulčl UehodU. Tločilo mč! kůťi
oko, Uemohl jsem UU prowon Uohn Uatlopowati,
a wypůjčil jsem si od wčxš hůl. Jest Uli Ulilo,
žc wúm ji š podčkowúnim UlohU odmčsti.“

To powěděw powstol, šwrdUUl hůl, a wlcxstlšio
kowi odewzdal. Knčz cell) stUdčnl zopýťelxý hUl
wzal, a Učmš se poroUčcl. PodplUkoink ho
nešdržowal, a tak se rošcsslž.

Za hodiUU Ujižděla Cermúkowa bryčka z
Ulčsta, jerm žc Ua mistč dwon tťi odwúžcla.
Jťťik scděl na kozliku, a pch farúť š Janeǧžl
Umnitř. Byli plnč radosti Uad sskastnýnl porle
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zeUim i Uad čúkoU dliškčho !UirU. CeloU ccstU
mčli co powidati, a podiněmU sc shledúni šc
sspanihclkoU srdcčnč sc žasxňúli.

lx.

údo rodiťů rti, Boda sobě dlUFnibrm ťini.

Zprúwy o brzkém UžawťcUi miru oswčdčily
se býti prumdiwými. Již ža pťimčťi w MikeU3

lowč Ua Moruwč o mir se jchalo, Uačcž w
krútkosti koUečUš jrho stwržcni a prohlússem w

krúlowskš Pralǧe Uúslrdowalo. Radost po wssichxi bhla weli ú, a dobroťečcUočwssadh ž Upťim:
ného srdce PúUU BohU wsscmohoUcimU, .žc tčžkoU
Uúwsstěwu Utčlostiwč žkrútiti rúčil.

chwicc radosti a diků čiUěUi bylo po

okrcse, k UěUlUžNcnlirow Uúleěel. W ch prou

šZlússcniUlirU dopcxdala prúwč lqůta, od wrchUihoruskčho welitclc kšapraweUi wclikš berUP Ustao

Uowemi. Teď owssem z pluccUi scsslo, a wcdlc
tšckonečUěradosti UšUúwant. wsicobchě, žc mladý
Cermúkz Ncmirowa, chž odkladslš lhůch ssčastUč
wyprosil, o celý okreš ščxslUhUUcwsschi sobč
whzýskal. Chtčji mU toho wsiickUi až do smrti
wdsččně špomanti; a až bh fc okrchi ústupie
tclstmo oonwowalo, bUdoU Ua Uěho úwati,
aby, jak slussno a sprawcdliwo, UčiUěUbhl stao
rostoU.

PrUssúci se whklišrji že zemč, alc Uedčjc fc
tak rychlo, jak sobč každý přcjc. StahUji sc k
hrancim, wytrúcrji sc pomalu, a po osadúch
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pťihrančUých jesstč po cclč tťi Ucdčlc Ua Ubyo
towúUi zUstúwaji Nemirow jest teUtokrat ussetreU
a ač tam odjinUd dochúzcji zprawh, žc jfou
PrUssúci doccla krotci a tcď kdež Ua wlastni
erb trawiti meeji takč mswhcm stridmčjssi:
pťedc Uikdo o Uš chtoji a do domu jichn
žadú Babička Čermúkowa o Brandcburcich do
koUcc dobršbo Uwčřiti Uechce ahlawou wrtic
rikúwa: „Mluwte co mlthc z blúta prowaz
UeUplctcte z plew kassi ncuwaritc!“

Než bolcskem a Utrpeslim osudUčho rokU
1888 jesste UeUi konce Prussaci odchú eji alc
za Uimi w patúch objcwils se jiUý hot, jesstč
horssi U hrůzUčjssi Kudy PrUssúci prossli kam

jeU UohoU wstoU čli: wssadh objeije se mo
rowú rcma strasswú cholcra W Ncmirowč ji
dotud UeUi alc m sousedstmi fc již ukúzala
Strach po cclc ofadč jcst wclikú, a bcxbička Ccro
múkowa plUú starosti o cclý dům zUowu Ua
Brcmdeburky fe hslcwa

„Krúflwu wýslUžku chm po sobš Uechali!“
boťckUc ruce fpanjic „Nlc UeUi diwu! Na to
UekťestaUskc žrúdlo stačil bh lcda kowúťský mčch

Uikoli wssak člowčči žalUdck MUsili sc zkazčti a
otrúwčti! Wssak se chticimU kriwda Ucdčje
alc po Uich dopijeti maji Ubozi ktcťi o stšš
hubč Ua Uš diwati fc UlUsili: to wčrU jcst hrozUš
ýrozUš Uesstčsti!“

Dčdcček š babičkou Učsoxchlasi QU se Uikdh
Uespoussti kťestmlfkč půdy, Utci swůj wlastUi Uúu
hlcd a babččce domloUwú

„Neswúdšj wsscckoUa PrUssúk U,“ dúwú maUe
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želcc důtkn. „Wúlka a mor jsoU metly, jimiž
Hospodin lod wčků pro erčrU a zkažcnost člou
wččenstwo ansstčwnje. Co Uúš potkúwú, dčmmo
a mUohem wicc jsme zasloUžili! Utejme to
skroUsscUč,wezmčmc se za rozUm a kajicUě otočme,
raby fe Uúm jesstč Učco horssiho Ucpťihodilo.“

Již takč w Nemirowč lidč postonúwaji, a

dwa z oUcmocUčlýchšaplatili žiwotcm. PUUfarúť w kostele a U aždě pťilcžitosti szzUje
ť důwčťe w Boha, dodúwú osadmkům m sli, a
proti pťilissUčmU kťeskcma UedůstojUčmU trachU
UsilowUč broji. N JUU, co starosta, obchúzi ccloU
weš, radi k čistotč wc swčtnicich, w chléwich i
Ua mrwisftich, a ž obchčho UcikladU koUpil Uču
.akoU tekUtiUU z lekčxrnh, kteroUž se wýkalh pou

ťčwaji, abh řlý zúpach byl UmoťcU a UesskodnýmUčiUčU. Dú e warUje pťcd UUstUchčm, radl k
stťiďmosti, pak aby fe požiwalo pokrmů dobťc
žúžiwných, a koUečUčszzUje k modlitbč.
x, U Učho w domč wssc Ua wlaš tak se dčje.

Eclcď mUsi chodit obUta, WerUUka waťi, jak a
co maUžcl Uařižch, a po wcčeťi wssickUifpolečUč
Ua podlaže klcčice modliwaji se růžcUcc.

BUď PČU Bůh pochwúleU! W Nemirowč

šllz Uemoc pťcstala, a toliko dwč občti Uchwútila.lc JaU poťúd sterč foUscdům k opatmosti
radi, a súm w domč opatrUým býti nepťestúwú.
Wsse ťidi, jako bp Ucmocc dotUď ťgylo, a takč
xrůžeUec po wcčeťl každodclmč U Cermúků sc
:Uodlcji.

„To UeUi jeU tak,“ ťikčxbabička, „aby sc
člowčk k PčmU BohU Utikal, kdhž prúwč woda

25
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do úst teče! BUdemc fe modliti každčho wcčcra
až do Uowěho rokU; pak teprwč anrútime sr
k swčmU dúwnčnm obyčeji, a bUdcme fe růžeoru
ncčck jako od jakžiwa modlimati w fobotU a
přcd každým zaswčceným swútlcm.“

Po tolikerých foUŽenich, Utrapúch a strastechUsmúla se koUečUč ra ost na UbohoU Morawu
a na Ubohš Cechy. Nejuančjssi krúl núš whdať
fc Ua cestU do ztýraný zemi Swatowúcslawskč
korUnU, aby rúny wúlkoU šasašenč Ua wflastni
oči widčl, Uléčil a wčrUý swůj núrod Ccskoo
morawský otcomskou přitomUosti potčssil. Dobrý
slowanský lid zapomimi pro radost Ua bolest,
loitú welkodUssného krúle š Uadssenim a slúon,
a žehnajc a blahoťcče od nlista kmistU prowúzi.

Nowiny pťinússcji o wssem pěknš, zajimawč
šprúwp, a Uikdy tolik a tak horliwých ctenúťů
lš poslúchačů Uemčlh jako Ugni. Súm starý
Cermúk, jenž na Uotoiny pro jich, jak on soUdl,
protikatolickč fměrh a pro ssilenč sočeni Ua dUo
chowni ťúdy welice zcmcwřel, o witčzoslawnč

ccstě krúlowč rúd z Uich posloucšú, xa takč baebička, jak Jan čisti počne, onem ke stolU
přifedú.

Zprúwy o cestč šemčpúna čim dúle tis,lt
wětssi zajimawoxsti nabýwaji. Nejjasnčessi kral
messkú jiz w srdci wlasti, we slawnč raǧe, a

šeho otcowskč: blahosklonnost k wčrUšmU narodťlaždého nad w slochi tčssi. Jcst milo slyssetť,
kterak chwcxlite Uým snahúm UúrodUim nxil,ostto
wého UšUúni i krúlmǧskš podpory popťiwcx, a
ktcrak na ďůkazu ncjwhšssi spokojenosti za wčrnost
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cclčšo Uúroda, we wúlce wzorUě oswčdčcUoU,
oso Uosicm wlšUikajicim ťúdy a křiže z plUýchrUkoUprozdúw .

Cermúkowa babička chcewědčti, ro wlaftnč
takowč ty ťúd a kťiže esoU? Jan wyklúdú, že
jsoU to odzUay z drahčšo konaU,ujrž co odmčnU
Zústh a co zUameUi krúlowskč milosti, kdož
imi podarowúni jsoU, Ua prsoU Uositi mohoU.

dúle Uwčxdi, že š takowým wyzUamcnúUim
takč wýhody spojeny býwaji, jako U pťikladU
powýschi do sslechtickčhostawu.

Babičce takowý kťižek chmirUč by sc libil;
ale dědeček soUdi, že křižek súm o sobč Uičcho
b Uczsmmcnal, ale co odměch oprawdiwých,
s Utečnýchzústh a co ǧnameni oprade a skUn
tečUč žasloUžcUe Uejwyšssi spokojenosti zcmčpúo
Uowy žc zUameUú mnoho.

Q ťúdech a křižich každč čislo Uowých zprciw
pťiUússi, a tisstčny jsoU celč seznamh osob, jež
takowčho wthamcUúni dossly. Babička sc do
žprúw o ťúdech tak šamilowala, že pčmy, takou
wýmto spůsobem poctěnč, alcspoň dle jmčUa
zUciti chce; a JaU cclč sešUamy xjmen mUsi
pťedčitati. Pťedčxitú pťúwě a dosscl až k odo
stawci, jeUž Uadepsúno mú: „Zlatý zúslUžný
kťiž obdrscli.“ Pak Uúsledei jmčUa. Jan dossel
tak asi pútěmU u a tU se počnc chwěťř,
měni baer, a Uowinh mU padaji rUkh.

e Babička sc lekla, soUdi, žc sc ?ynowi Udču
lalo Ucmic, boji se, aby ermdlel, a kťiči co jeU
můžc: „Honem wodU a ka ky!“ o

Nlc Jiťik, chž za aUcm stcil a spolU
25e
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1akč do nowin Uahližcl wolčx žc wod a kapck
zažootřcbiUchdc Pťi tom whhliži cclh blažcný,
raǧdostijcn zari a šwchuw UowiU hlascm po
wýssmým k ďedliwosti whzýwa ř a: „Dawejtc
pozor a slhsstc! Zlatým zúslUžným kťižcm wh
žnamcUúU jest: JaU Cermúk starosta w Ncu
mirowč!“

Kdy Bhhš čista ǧťsUa Uhodilo wčtssihoúžasUUemohhlo ybýti ikdo ncUisslowa schoch
mkdo wlastUim Ussim Ucwčťi a každý očitč sc chcc
pťcswčdčiti Pťiskoči WcrUUka a w skUtkUwidi

čerUč Ua bilčm co Jiťik byl šowčdčl! PťistoUpidčdcček nastrči brejlc a wi l totcž Babička

ei do policc awhndawa modlitchi kUihU„Zlatýccš klič“ žkUihy brejličkh, tak zwaný
skťipcc Ji Uasadila, již takč k Uomanm se
žcUc; a tre a c latiUkh malo powčdoma jest
UicmčUč sskastne pťeslabikowala: „JaU Cermak
starosta w Ncmirowč!“

Nowý úžaš Uowč trUUti Uowč oUčmčni!

Jiťik sebral sc peri a podawajcJanowi

rUkh, di: „Pťeji wam od srdcc sstčsti k takowč
šoctč Ueboč jfcm prcfwčdčm že se kralowskýrna patričnčjssi prsa dostati Uemohl!“

Takc dědcček podawa shUowi ruky Ueťikú
Uic alc slzi Taktčž Učinila WerUUka radosti sc
chwčjic a š očima zaslzenýma. Wssc až dotUd
odbylo sc klidnč; ale babička w mezich takowč

sššišlčwostiUdržetis e Uchžc PrckoUčan citcm
Ucé lažssim citem matcrskč hrdosti pada syUowicm krkU wiUc jej k sobě libčx jeho twaťc
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čclo i mlasy, plúčc hlasitč, a rinčho ťici Ucmůžc,
uleči:„Q jú sskastnú, jú pťesskaťtnú matka !“

Než pojednoU poUssti Jana, UstUpch Ua
dwa kroky, a plnú úzkostliwč starosti sc 7cǧ
„SUUU! snad pro tcn krúlowskh dúrck Uebn cš
mUsit býti baronem nebo hrabčtcm? th b
tcck mčlo býti, a ty sc mšl odťici swých prostý
ale poctiwých rodičů a přcdků: tož bych radčji
wssc ani widčt nechtěla!“

„BUďtc bcz starosti, matičko!“ Ufmúl fc Jan
podiwněmU babiččiUU núpadU. „Tťeba š kťižcm
Ua kabútč, žůstanU, kým jsem dotUd byl, rol:
nikem w Nemirowč. Wýsse wěrU UetoUžim. Býti
wčrným spncm Umtky cirkwc, wčrným synem
Umtky wlasti, a nczwratně wčrným poddaným

krúlowskšho wcličcnstwi: tok tUssim nejwzňcnčšssisslechtictwi, jakšhož pod slUncem stúwčl. N ta ou
wýmto sslechticem bohUdik již jscm!“

chbička fc Upokojila, ale Uikoli na dobro.
JdoU ji nowč starosti. Newi, po jakč cestč kťiž
Janowi pťijdce? Ncwi, zdali ho ncjjasnějssi krňl
po Učkom possle, aneb súm pťiwcze? Chtčla by
owssem přelaskawšho šemč:šúna z blizka widčti,
a jemU za milost Janowi UčinčnoUpodčkowati:
dala by ža to, ani sama newi co mu alc boji
se, ždali by púUa cclč ťissc, jak siUssi a patťi,
we statkU pohostiti dowedli.

Takč z těchto starosti a obaw syn dobroU
matkn wywedl. N teď, jsoUc docela Upokocha,
oddala sc babička bcšstarostUč pocitu mateťskč
fwě blaženosti. Jesstč eednoU obeemUla Jana,
jesftě jednoU si zaplaka a, a pak ije jala powiu
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dati, čeho po takowš Udalosti, jakčž w Ncmirowě
pamětUika Ueni, w domč zapotťebl bUde.

uDú se Udělat Uowú almara z twrdčho dťcwa,
.JaU si koUpi Ua Uowý kabčxt sUkUa co nejdražo
ssiho, tťeba po dcsitcc loket, a to wsse k wůli
tomU ťťiži. Kťiž bťldc Ua kabčxtě, kabút š kťižem
w Uowč almaťe, a Uic wicc se tam Uesmi dúti,
ani WerUnčan hcdbúwnčd sUkUč. Kliček od ale
mary bUde Uložen w koUtnici, a jen čtyrykrút
do roka se jim bUdc odem kati. Kdy to bUde,
každý kťeskanský člowěk sna Uě se domysli. BUdeč

o tťech hlainch Božich hodech, a potom w
slaonsth den Božiho Těla; Ucbok jiUd tao
kowý ssat š takoon ozdoboU bcz Urúžky úna
Boha oblěci Uelze!

Nikdo babičce radost Uekazi, Uikdo ši erdoporUee, a an chUďčxtkosoUdi, že powšdě a nšco,
z čc o sčxm zeměpčm, kdy by ji takhle slyssel,
potěssiti by se musil.

Krúlowský dar Janowi již jest odewzdún.
Přidel pan okresUi, dal swolati wýbor, a po
slUskUčpromlUwč kťiž Jcmowi Ua prsoU pťidšlal.

Jan UčiUil pčknš poděkowčmi a powšdčl,
že oU jest toliko Uehodným Uústrojcm, jakšhož
ncjjafnčjssi krčxl we swč UekoUečUčťnilosti welkoo
dUssně Užiti rúčil, abh sšoou Uejwhšssi otcowskoll
spokojenost wčrnšmU CeskčmU lidU wůbcc, a
obci Ncmirowskč zwlásstě projewil. Na zčxwčrek
prowolal UejmilostiwěessimU krúli „slúwa!“ a
wssickni pťitomni welikymi hlasy třikrúte po Uěm
tak opčtowali.

Tim skoUčila se slawnost w domě, a w
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chrcimU Púně Uúsledowala žpiwančx msse swatú
šc wfsi slúwou, jako o hlainch swútcich.

Jan byl úmhslu, na oslawU wzúcUčho dne
whstrojiti hostinu. Než pan okrchi i pan farúť
radili Uaproti: čcho by na hostinU chtčl whnao
ložiti, abh raději wčUowal Ubohým spoluobča ům,
kteťi wúlkou o wfse pťipraweni bhli. Ta owú
rada Janowi se libila, a podle Ui se šachowal.
Dal we prospěch wúlkou posskozených ccloU stowku
a Uad to dwacet měr žita a deset mčr psscnicc.

Den hospodúťowy pocty slawi wc statkU
eako zaswčccný swčxtek. Niťdo sc Uesmi prčxcc

otkaUti, babička zapowidú a brúni. Po obědč
staťence nčco pťipadlo, a dle toho Učinila nriwrh,
aby se JaU do kabútu, kťižem ozdobcnčho, oblekl.

Jest prý zúslussno, abh fe domúci hodnč š blizkaa jak sc patťi na tU krúsu podiwati moh i. Jan
se šdrahal, ale nebylo zbhti, babička musila mit
po swč.

JiB ostoupili Jana U prostťed swětnice stou
jiciho. ŽFabička stoji w čelc a dowoluje, aby sc
každý podiwal jak chcc, ale křižc se dotýkati
přlsnč zapowidú. Ncž chUďútko pťeš wlastni žúo
powěď se zapossmčla, a sama prwni sspičkoU od
malikU křižc sc dotkla.

Dčdečck soudi, žc jest to pěknú ozdoba, a
kdpž fe powúži, co znantenú a od koho pochúzi:
žet desetkrčxte tak pčknú. Mladčho člowěka, jako
jest JUU, takowú wěc prý owssem můžc těssiti;

;xlel,š,emxx, dědečkomi, kťižek od růžence lěpcc l r.

Takš Wojtčch sc diwčx, alc stoji zdaleka a
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rUkoU ústa zadělúwú, Uby jcho dechcm kťi se
neopotil. Dčwečkh .mohoU na kťiži oči Uecšati,
eak se jim libi. Pro samý obdiw oni údem neo

.šnnlh, a jen to si posseptalh, takowú wěc takhle

šadǧšěknč sametcc že bh sc takč wýbomě na krko l a.

Mala Aninka jest jako U wytrženi. Radosti
dupe Uožkama, UkazUje prstkem a poťúdcm ťikč::
„Túta činči!“ A malý Frantissek, chxt bh na
swč čamúrce takč něco podobnčho rú widěl,
powěděl toto: „Az bUdU mit klejčal, takč ssi
koUpim!“

Toho dne we statkU pro radost nikdo anč

UonUti Ucmohl. Zwlússtč babička radostnč rošočileni nijak pťekanti neZUohla, a jcsstč z poste c
k dědečkowi mlUwila. Slo ji lccco na mysl, a
hlawně sobč wyswětlit Ucmohla, jak se stalo a
odkud pťisslo, že Uejmilostiwějssi zeměpčm Ua
jcjiho shna takoon poctoU zpomcUoUti rúčil?

„Qded pťifslo e?“ ožwal se dčdeček na swč
postýlcc. „Blúhowú! Pťissloč od Boha! Dobrým
dětem Tatičrk Ucbeský wsselijak již na zrmi ode
mčňch; a ncibožni moudťi pťedkowé Ueťikali
nadarmo: Kdo rodičů cti, Boha sobč
dlUžUčkem čini!“

Jan sice na oslawu swého čestnčho dUe
hostinU erystrojxil, ale proto we statkU bcž hodů
pťedc nezůst„alo. W sobotU po slawnostUem dni
zawitali k Ccrmčxkowým hostčl Bhlo jich dohroǧ
mndy pět, pťijeli Ua don brhčkč:cha mnsilt
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sc Učjak UmlUwiti, poUěwadž, ač c don rozu
ličných mist pochčxǧeli, jedUim o amženim do
statťU ša feboU wjizděli.

N kdo byli ti Uenadúli hostčeč Bhla to
BarUsska, Jcmowa sestra, mlpnúřka z Wrsiowkh,
še fwým manželem, potom Prokop Janda z
LipUiček še fon matkoU, a koncčně ucfstčrUčo

šakú žensstim, mladú, welmi sličUú a ťpůfobnú,tlšroU7 Uežnúme.
.š Uúwsstěwy bylo radysti plný statek. N

jak jinúčceč S BarUsskoU se Cermúkowi newidčli
jak pťed wúlkoU, a š JaUdowými odc dnc fwau
tčho Prokopa. Sami a tcn čaš žkusili mnoho,
a jak se U pťibUzUých úlo, těmčř ničcho erěe
děli. Mčli o Uč starost, a Uzťewsse jich pťed
feboU pťi úpťUčm Zdrawi, od srdce fe zaradou
wali. szsak za hotporU, jcckl,šxňhncd po Uwitčmi
fe rošpťadl, radost Cermčxkowhch jesstě wžrostla.

Na Wrssowce, poUěUmřd7jest to horskú odo
ťchlú osada, an prUskoU Uošawici Uefpatťili, U
takč od žťě Uemoci Ussetťeni byli, BarUsska i š
maUžeťem pťičitali wsse zúžračnš ochraně Boži,
a Uwažujice takoon milost wděčUč,byli žrowna
blažeUi. Takč Jandowi whhliželi jinúč Ulš7 o
dUi Swatoprokopskěm, a šwlasstč Ua Ulťa čm
hofpodúťi bylo znčxti, žc fe š UějakoU dobroU
trefoU potkal.

Bwsscm Uúhrady za Utrpenč sskod dotud
erbdržel, ale postaral fe jemU o Uúhra U Bůh
a dobťt lidě. BarUssčin maUžel wphlidUUl Jcmu
dowi erěstu. Bhla z Wrsfowky, dcera z welu
kěho statku, kterúž wedťe fpanilosti a mnohých
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ctUosti takš šnameUitým wčnem fc hoUosilql. Mčla
již kolik UúpadUiků, alc jsoUc jesstč přiliš mladú
a UcmohoUc sc š rodččcmi rozloUččti, o swatbě
cmi slhsset Uc tčla. Jcmda ž per o takowč
ďčwče za swč o anzačeUi sc Uchúžet ani sobč
Uetronal; Ucž škUsil toho pťedc, a dobře sc

dařilo. Nodicům řalibil se hned Ua prwni přiujiti, a když odesse, posseptala Mařenka matcc
Ua sroUka, žcť to prwni mladý mUžský, kteršho
může wystút. Tak byla rUka m rUkúwč, slawilh
sc UcimlUwU, schUaly ohlússky,u a za čtrslúct dni
bUdc swatba.

Mczi tim čafcm dostala sc powšst o Jao
UowU whznamcnúni do Lipniček i do Wrssomkh.

ťibuzni, jedni i druzi, ncmúlo fe potěssili, a
mlUwili sc, žc jednim dncm do Nemirowa pou

jcdoU, ahh Janwi k takowč poctě sstčsti přúli,
a spolU Ccrmúkowých na swatbu pošwali. ch
úmlUwh UčiUili, a wzali š sebou takš erčstll,
kterúž wsscm a Zwlússtč babičce welmi sc libi.

W Uedčli po slUžbúch Božich chtěli hostč
zasc odjeti, ale nesmčlo se stúti. Babička brúo
Uila, chtšla, čxby zůstali do pondčlka, a takš toho
dokúzala.

„Tokby bylo,“ stawěla stařcnka ža důwod,
„eako bychom wúš wyhnali! N když se núm

ůh po tak těžkčm časc sskastnč a weselc dopřúl
shledati: musime sobš Jcho milosti wúžiti, a
radostnčho fhledčmi Užiti!“

W nedčli byla we statkU hostina, owssem
Uepťiliš skwostnú, ale tim srdečnšessi. Kdož poa.k
w pondčli po fnidcmi hostš ť odcšodU fc strojllr,
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a onUbeUci prosebnými slowh jcsstě jedUoU Ua
fwatbu zwalč: flibil JaU, re š WerUUkoU pťie
eede. NUo sama babička sowo dala, že, dúoli
š?čm Bůh žiwota a zdrawi, také dojifta fe
whlmjde.

Toliko dědeček se podčkowal Udúwaje, 7e
fobě doma Uejlip liije, a jinam Ucždo Božčšo
kostela že ho mysl UctčchUc. Proto takě swoje
blahopťani onUbeUcům hUcd Ua mistě UčiUil,
ťka: „ŽchUej wúm Bůh Ua tč Uowč drúze a
dej, aby se wúm Ua desi i Ua těle dobťe dau
ťilo. Donúm, ba jfcm tim jist, že se staUe, jak
wúm Ua BohU žúdúm. Jste oba děti ďobrč, kroe
dičům Uctiwč, a takowým Bůb od eal.ežiwccžee
hnú; Ueboč Ueťikalč Uadarmo moU ťi a Uúo

bošUi pťedkomš: Kdo rodičů cti, Bohaso čdlUžUikem ččUi!“



Bprňmn n Zmatnj anstičmBťdirlmi.
l. Přehled údúw w roce 1868.

Zakladatelňjest.............. 5
Spoleakladatelú . . . . . . . . . . . . . 18
údtxperitťidh. x............ 25
údůdrUhětťidh.......... . . . 126
údůtťetitťidh e . . . . . . . .. .,. . .23696

Uhrnem 23900
Mezi tčmito jest:

údů stalhch a sice rodů . . . . . . . . . . 4955
„ „ sskol obci, knihoer a ďratrstew . . 1053
„ duchownihoskawn........... 3819

w údh kUčžskčhostawu Uctiwča snažněžádáme,
abh, jak wesskerč údstwo očekáwá, mezi oktciwem sw. Jana
Nep. občt msse swatě za žiwč a za mrtwč údh Uasseho
Dčdictwi každoročnč konali. Qstatni údowč Ueknčži š.
timtčž Uč:božným úmhslem w UazUačenčm časn pťitomUi
bnďtež mssi swatč. U hrobU swatčho Jcma w Praze
koUá tčš redaktor swatojanskčho Dčdictwi w deU po
slawnosti swatojanskč w 8 hodin slawnč zpiwanč rekwiem
za wsiecky w PUUU odpočiwajici údh, kteroUžto pobožnosk

zawedl a Uadal w Pčmu odpočiwajici kanownik kustoš
Wacslaw PessiUa, rhtiť z Čechorodn

ll. Pončeni o přistUpU
Uowých údů a odbirčmi KUťh.

1. Kdo k Swatojanskčmn Dčdictwi w Praze pťi:
stoUpiti hodlci, Uechtposston we whplacrněm psan (frcmco)l
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aaneď jank pťklešitostllč ď Uápisem: „Ředitetstwi fw.:
Janskčbo Dčdčctwi w Braze“ swč jmčno a pťijmeni,
pak swon ofadU farni a ďiskUpstwč (dičcesi), kU kterěmUš
pťináleži, ndá. zároweň i peUize wloži. Wklad za úda
tťeú tťidh obUássi jedUoU a Ua wždh U zlatých rak.
čisla; za rod, fskolU, obec, knihownu plati se jchoU Ua
wždh 22 zl. Do drUhč třidh plati se dwojnáfobxě, do
prwni pak trojnásobnč. u Mimo to pťipoj, posiláš:lj
lift posstoU, 3 krej. posstownčho, jež Dčdictwi pťi každčw
i whplacellěm wsfak penčzh obtižmčm listU zde zaplatřti
mUsi. Nad to jeft c. ť. sinaUčUčmzákonem Určer, aby
powozUč Ueb UakladUe listh (Frachtbrief) bhly optaťenh
kolkem 5 kr PokUd zakon tento nebUde odwoláU jest
tUdřžjesstě Uoweho pťiplatkU 5 krejcarů zapotťeďi Uhrnem
tedh kazdh pťipoj kU wkladU swčmU na pojstowni zdejssi
útraty 8 kr., leč bhš diplom a knihU son dal si wha
zdwihnomč přiležitosti soukromon a ne pofftoU.

2. Jakmile Učjaký úd k Dčdictwi přistoupi, obdrši
ihned pťijimaci listiUU ččli tak ťečený diplom, oďraz to.
předstawujici sw. Jana, an žthá zakladateli nasseho
Dčdictwi, P. Nnt. Hanikýťowi, ktrrýžto za ochraUUspifů
k UohoUm Swatého složených prosi. Zároweň obdrži
Uowý úd podionU knihU Ua ten rok pťipadajčci; totiž
úd prwni tťidh 3, úd drUhč txťidh 2 wýtiskh, úd tťeti
lťidh jeden wýtisk, což se mU skrze ťnčhkUpectwi Bedťicha
Stýbla posstoUzassle, ač neUstanwi:li sám jant.

3. Každý nowč pťistoUplý úd necht si lifteť Ua odxpd

biráni knčh dobťe Ufchowá a ncisledeiciho rokU, jakož i
Uapotom w bUdoUcich letech po Wetikoltoci si jej od

swěho weleb dUchownihopastyťe podepsati dú. Pak může
Ua temo listek žijeli úd w Čechach, ťnihU w knčhkUpectwi
Bedťirba Stťdbla Ua sw Wacslawskem čili !oňskčm na:
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mčsti č. d. 786wlle whzdwihnomi, jenše musi pťipojiti
Z kr. re če, kterýžto peniz pťislUsfi lnčhkUpci za prúci a

obúlku. Bro údh w Qlomúckěm arcibisknpstwi plati totčž,
1enže knihh swč whbiraji w knčhkUpectwiCdUarda Hďlzla
(Helcla) w Qlomúci na hornim númčsti w č. d. 285;
údowč pak z BrUčnskčho biskupstwi necht sc o knihh swé
hlúsi w lUčhkUpectwiKarla Winiťra w Brnč w ťemea
náťskč nlici. Qstatnim údům w jiných dičcesťch se zdržUx
jicim zasilajč se knihh pťimo odsUd. Kdožbh ale žádal,
abh mn kUčhkUpecknihU posftou žaslal, připoj mimo oUh
3 krejcarh knťhkUpci pťinúležejici, pro letosfek jesstč 5

krejcarů Ua swrchU ťečený kolek listU powozUčho neb nú:

kladného
4 Že jednotliwhm údům takowč wybirani knčh

můze bhti obtťžno, i jest š wýlohami fpojeno, dawamc
radU náfledeici:

Kde jest údů w jednč krajinč wicc, Uechat poprosi
mUže dobrč wčci pťizniwčho, bh ďyl jejich jednatelem U
wčcrch Dčdictwi. Zwlásftč welebně dUchowenstwo prosime,
aby se k takowěmu úťadU laskawč propůjčiti rúčilo. Jed:
natel nepotťeije nežli okolo Welikonoc aneb kdykoli nú:
potom listkp odediraci wsfech údú febrati, ke každémU Z kr.
pro knčhkUpce, Uad to letoš 5 kr. jednoU za wssecky na
kolek listu powozného pťiložiti, a pa! je dotýčnéUlU knčlpul

kupectwi zaslati. Když balik š knihami posstoU aneb jinak
bhl oderozdán, Urči jednatel, mnoholi mU každý z údů
za posftowni aneb powožni útraty Uahraditť an,d Netťeba
důkazů, že čim wice údů takto spojeno, tim mensfi jsoU
útrath dowozni. J údům, i Uasfemu Dčdiclwi útrat se
Ufpoťi, pakli jednatěi pťi takowe pťlťčziřosřitake wkladh

unowť,u:húdů zasilci, jež kUčhkUpectwi ťeditrli ochotně od:

wadi. Pťipomanme na pťiklad že jistý horliwy dUchowUl
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pastyť U wšdaleUe krajinč jest takowýmto 1chatelem pro
600 Udů tamčjssich, tak ze powozUi útrath údů json
welmi nepatrně

5 PťestěhUjeli se nějaky úd z Čech na MorawU,

aneb odebeřcli se zBrUěnskěho biskupsnoi do Qlomúckého
aneb naopak, necht to Ředitelstwi we whplacenčm listu
(fraltco) ozUálUi, kterež mU Uowh ltstek na odbiráni knčh

possle, abh pak mn w přislusfnčm kněhkupectwi wh:
dánh bhlh.

6. Pončwadž odebiraci či podčlný listek múžc w
ztratU pťijiti Ueb i Ukraden býti každý si čislo jeho pro

takowý pad Ua jistčm mistě k p w modlitebni knižce
swe zaznamenej; a pakli skutečnč ztrata se Udala, Ředi:
tclstwi o Uowý liftek požcidej š pripojenim 20 krejcarů
co poplattu za whdáUi listU Uowěho. Pťipomináme ale, že
kdhbh se Uápotom pohťesfený prwni listek :Učl zase nae:
lězti, w kněhknpectwi wice žcidně platnosti nemá, nýbrž
se ihned odejme.

7e thž UlUťel úd, žúdáme snažnč pozůftalě pťátele,
abh, kdhž si Ua tčnto listek knihn posledniho rokU (třebaš
po smrti úda) whbrali, úmrti toho úda na listek teU po:
znamenali a dothčnšmU kněhkUpectwi whdali; aneď po7
prosili fwěho pastýťe dUchoinho, abh listck ten zdejssi
Uejdůstojnšjssi konsiftoťi zaslal.

Wůbec prosime welebnč dUchowenstwo, abh zemťelě
údh bnď hUed po jich smrti bUď na konci roku nám
oznámiti si neobtěžowalo, a sice abh nám fdčlilo netoliko
jměna, nýbrž fpolU čiflo odběraciho listlU aneb diplomU;
nebok Udčmi poUhěbo jméUa wede k Uedoroszčni, jessto
nmohč osobh maji stejná jmčna. p

8. Nod se bčťe, pokUd jmčno se netrati. Shnů:li
Ueni, odebiraji knřlphdcerh zakladatele rodU, dokUd žiji;
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ditkh pak jejich jinč jiš jmčno UefoUci Uemaji práwa
tohoto; rod whmťel.

Dčdicem rodU bčťe se, neUftanowi:li zakladat el jinak,
Uejstarfsi syU, aneb kdyš neni synů, Uejstarssi dcera. Bro
nwarowáni rozepťi mezi dčdici dobťe Učini každý zakla:
datel rodU, kdhž son wůli w tom ohledU zazUamená
aspoň do nťkterč knihh nasseho Dědictwi.

9. Spoji:lč se manžel ď maUželkoU swon w jeden
toliko zciklad (11 zl.), whdciwaji se knihh jenom do úmrti
prwniho z nich. Taktéž, spoji:li se w jeden základ bratr
8 bratrem Ueb sestra ďe sestron aneb bratr ďe festroU a
podobUč, wydáwaji se knihy jen od úmrti toho , jenš
peri jest napscin Ua přijimaci listřnč (diplomU).

lsl. Z r Zn ň m

údúw fwatojankého Dědictwi,
litcťi bťhrm rnlm 1866 aneb ro dťiwr mrtwi rrdalm

oťUňmrni byli

1. M Braťsňč arridirrčsi:

Christián z Nllemanů w Pťiďrami.
Bartošowa Lidmila w Jablonech
Blechowa Barbora w Strassicich
ČerwiUkowaCChristina w KoliUč
HamaUš Jos z Točnika
Hawlik Frantissek w Lickowě
Kowanda Frant w Žcbrace
Důst p Lagler Fzrant., dčkan w Lochowicich.
Meič:nrr Jan w Celakowicich.
chrmannowa Jof. w Hore StUpUš



401

Wel. p. Pánek Frantisfek, farciť w Těnowicich.
Růšička Frantissek w TUťicich, z r.
SUchá Marie w Kolinč.
Wečlzp. SUk JaU, kaplaU w Netwořicich.
Smolik JakUb w Mochtině.
P. Swatoš NUtoUin, okresUi sUdi z Kťič.
Syrotek Jan w LUhU.
Syrotkowa WeroUika w JabloUech.
Wel„ p. Šidlo QUdťej, farcřť w Štěxwwicich.
Wel. p. ŠčmaU Wojcčch, saráť w Zdislawicich.
Titl Josef w Dobťiwť.
ToUžimský Lwaik w RakownikU.
TUUklowa Kateťina w Hlawenci, z r.
Waňkowa NUUa we Welkčm BUčinč.

Důst. p. Wewerka Wáclaw, ofob. dčkaU w Ratajich.

Winoch Frantissek w KoliUě. ,
Wel p. Zwik Jan, faráť w Bťiskwi. Uhrnem 27.

2. M ?čitďměťimč dirrěsi:

Bártowa Barbara w Bacálkách.
Fryčowa FraUtisska w Qsenicich.
Jehnik Josef w Semilech.
Jina Josef w Boškowě.
Jindra Wáclaw w Hor. Ročowč.
Kobosil Nntonin z Wohrože!Uicd
Komlowský AntoUiU w ChlUlUčaUech.

Kocnigowa Nmta w TUrnowč.
Krňl NUtoniU w Koňotepcch.
KUbikowa Nnna w Brožanech.
Lembcrk Wojtčch w Brodku.
tťUkešFrantiffek ž Hájů.
W. p. Mlejltek Josef, kUčzcirkein.

lxd md
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W. p. Mhsscik Frantissek, faráť w LoUčkách.
W. p. Bacelt FraUtissek, laplan w TýUč Uad RoweUskem.
BrUssowa Marie w Rokdtňanech.
Staglerowa Maria Nnna w Lenessicich.

WaňoUček Blntonťn w Rochpraticich. ,
Wolcik Jan w Brožancch. Uhrnem 19.

M šňralowěhradručč dierěsi:

Bčstak Josef w HlasUe Lhotč
Černowicky Michal w TUrnowč
Glasar Josef w Čistč.

Hladik Waclaw w Zachrasskanech
Hošowa Dorota w Črllčicčch.
Kaskowa Marie w Poťiči
KiUclowa Alžbčta w Bhstrčm.
Lew Josrf w Milowč.
MeUclowa Kateřina w Qstromčťi.
Mlhnáť Tomáš w Trhonicich, z r.
Morawec Jofef w Rohoznč.
Morawec Josef w KUUčicťchz. r.
Morawcowa Barbora w HamrU.
Můllerowa Anna z Boličky.
Qprssalowa Terezie w Rohozně.
Bokomh Frantisfck w Tťtici.
Renčin Wáclaw w DloUhč Tťebowč.
Důst. p. Josef StráUský, dčkewe Welissi.
SUchomelowa Terezie w Kuťicich.
Schreibrowa Kateťan w Bakowč.
ŠeUk Jan w RidhofU, z r
Šwarc Waclaw z Chabor
W p Zimmer Jan farář we Wellě Retowč

Uhrnem 23
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4. M BUdťjowichě dierťsi:

Baherowa Marie w Soběticich.
Bercinkowa Marie we Wodňanech.
Charwátowa Marie we Weseli.
Erhart Frantissek we Wodňanech.
Důst. p. Fetič: FraUtissek, dčkan w Bechhni.
Gabriel Wáclaw w Hor. Wostrossicich.
Hamrnčk Wojtčch w SUchdole.
HaUzlowská Barbora w SternberkU.
Heonnowa Marie w Brčowicich.
HrUbý Josef w Klenči.
Karliček WawťiUec w Kroclowě, z r.
Karták Bernard w Lomnici.
KoUbek Josef we Welessinč.
KUbessowa Kateťřna w Tťeboni, z r.
Wel. p. KwčtoU FraUtissek w Pohnáni.
Lichka Jan w PUtimowč.
Wel. p. ManUšfeld Nntonin, faráť w Dražicich.
Wel. p. Mráček JakUb, farciť w HUsinci.
Beterka Matčj we Wranowč.
Růžičkowa Jofrfa w Pelhťimowč.
SonromUá Josefa w Nožmitále.
Strouhalowa Barbora w Pelhťimowč.
Šebele Tomciš w HUsinci z r.
Šejhl Nntonin w DoUdlebech z r.
Šrámek Tomč:š w BorU.
ŠtěpáUek Frantissek w Jininč.
ŠtUrm Wojtčch z Wrabče z r.

Waněk Jofef w Domažlžcich.
ZeleUkowa Barbora w Ujezdě. ,

x Uhmem 29.
26e
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Na Morawě.
5. M žůlomúňeěarridirrčsi:

Ndamcowa Anna we Witkowicich.
BaďUra Josef w KUrowicich.
Bartákowa Brigitta w BilaUech.
Baher JaU w BerUarticich.
Bartossek JakUb w KožUssanech.
Bartosikowa MarianUa w Uhťťcich.
Blahowa Llnna w Námčsti.
Brandowa WeroUika w DolaUech.
Belťkowa Kateťina w Uh. Hradissti.
Bilikowa Notthrga w Zlechowě.
BčliU Fabian a Marianna w Mirowicich, z r.
Brenza JaU w KožUffanech.
BUrda Jan w Staršm Mčstč z r.
Dočkal Bartolomčj w KožUssanech.
Dostalowa FraUtisska w Jednowč.
Dostalowa MarianUa w Rozwadowicich.
Feigerle Jofef w Námčsti.
Fialowa Nnna w Horce.
Fialowa WeroUika w Boňowicich.
Fuč:owa Brigitta w Kostelci z r.
GrUfa F:xantissek w Skrbeni.
Haafowa Jofefa we Weleboťi.
HrUsska MatoUš w Horce.
Wel. p. Hcijek Frant., lokal. w Komně.
Hamalow.a Anna w Hor. StUdýUkách.
Henrich JaU w Uber. Qstrawě.
Heťďricht NUtoUiU a Marie w KojetiUč z r.
Holaňowa Kateťan w Starčm Městč.
Holaňowa Marie w Starčm Mčstč.
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Holaťowa Kateřim w Starč!m Městč.
Holaťowa Marie w Starčm Mčstcř.ls
HoloUbekngic w Mor. Qstrawč.
Horáček WiUceUc w BoleloUce z r.
Hrbáčkowa Teresie w NeUákonicich z r.
HrUbý Frantifsek we Zwoli.
Hrussák FerdinaUd a Alžbčta w Kťertowicichz r.
HrUfska MatoUš w Horcc.
Jančik FraUtissek w Rakowčm.
Janeček Jan w HUfftčňowicich z r.
Jcmofsikowa NUUa w BoleloUce z r.
Janusskowa Eleonora w HrUbých SlateUicich z r.
Jelittkowa Mariamta w Zdětinč.
Karltk Michal w PiskU.
Kobza Josef w Qlomomich.
Kocián Josef w Mor. Qstrawč.
Koláťowa Marie w Krčmanč.

Kolúťikowa Marie w Jankowicich.
KoUečUáTeresie w Kťerwč.
KoUťilowa Mariarma w BruchotiUč.
Kožufoiček Matouš w Kelowč.
Krátký ŠtčpáU a maUželka Barbora w NeUákoUicichzr.

Krpec FraUtissek w Trošlbkách.
Kubičkowa Kateťilta w Zernokách.
KUbka Tomčxš w Nakle.

Khral Karel w Chudobinč, z r.
Lakwowa Nmta w Boňowicich.
Lejsek JaU w Dolnim ŠtčpáUowčxz r.
Macourkowa ApoloUie w Uhťicich z r.
Maličkowa Marie w (člšťaslowicie:kpp

MikUlkowa Roina w KomUě.
Miller FraUtissek w Nedwčži.



406

Motal Fralttifsek w Skassticťch z re
Motalowa Kateťina w Skassticich z r.
NastoUpilowa Mariamta w Křelowč.
NowotUá Josefa w Boňowicťch.
leožilek Frantissek w Rofstenť.

Qpletalowa Marie w Samotisskách.
Qssawa Marianna w Zerůwkách.
Bčssmaistrowa MariaUUa w Jachimowť.
Plachá Marie w Kťenowicich.
Betťikowa Mariamxa w BoleloUce.
Piwnci Marie w Kojetině.
Pokornci Karolina w Nčmčicich.
Brokš Jan a manželka Kateťilla we Welk. Hossticich z r.
Pfotkowa Barbora w HUsstčňowicichz r.
Psotka Jan w Husstčňowicich z r.
Richtrowa Marie w Mor. Qstrawě.
Satorowa Rozalie w Borssicich.
Sedláčkowa Marie w TUčapech.
Sekaninowa NUna w Bejstrofsicich.
Skýwa Helena we Weleboťi.
Smetkowa NUna w Shmťi.
Sojka FraUtisfek we Witkowicich.
Strouhal Frantifsek w Skrelowč.
SoUsskowa Nlma w Kťerwicich.
StUdrUý Pawel w Malčm Rakowč.
StrUnčikowa Marianlxa w Mor. Qstrawě.
Wel. p. Schischma Chrill, kaplan w Dolanech.
Široká Barbora w Skrďeni.

Šilerowa Johalma w Uh. Hradissti.
Šlo„fá.rkowa Marčanna w Mirowčcich
Šnaidrowa Teresie w Pťčwoze.
ŠUep Wáclaw we Witkowiciche
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Šnirichowa Kateťan w Dolanech.
Tichý NntoUin w BrUchotinč.
Telička Jiťi w Nčmčicich.
Tomečkowa Anna w HlUchowě.
Tomeš Jofef w KošUssanech.
Trefilowa Katcťina w BoleloUce.
TrUečkowa Frantisska w Seči.
TrUUdowa Marie w Klárkcich.
Uherkowa Marie w Jankowicich.
Wawťinkowa Kateťina w Starčm Městč.
Weleďilowa Wiktorie w Starčm Mčstč.
Weselská Marie w Dolanech.
Wlčkowa Marianna w Lhotce.
Wotke Qndťej w HUftopečie

Whmčtal Jostšs w Skrbeni.
Zamikal Karel a manželka Karolina w SokolU.
ZbožiUkowa Barbora w DUbU z r.
Zemčikowa Marianna w Komnče
Zimmer Jchit w Droždinč z r.
Zleimalowa Framisska w Škassticich.

Zwčťina Josef w Horkč.

,Záčkowa Kateťina w BoleloUce. , .
Zenčúk Matčj w Kožnsfanech. Uhrnem 122.

6. BZ Brjtťnsbě dirrěsi:

Bistrý Wcicslaw w Petrowicich.
Cliáš Frantissek w (ex.šokolnicichs

Hciwa Wojtčch w Tťestici.
Wel. p. HakUla AUtoniU, sarni adme w Kadasiowč.
Jakchowa Johcmna, prowdaná Wonderkowa,w Dačicich
Jakwidowa Wiktorie w Kamenici.
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Jandowa Marie w Petrowicich.
s Wel. p. JeliUek Nlohš, kapl. w PodiwiUč z r.

Klimsiowa NUěžka w Telči.
Kosať JaU w Letossowě.

BZkrejčiWojtčch w KrahUlči.
Malá Marie w Letosfowč.
MartiUů Tomáš w Pawlowč z r.
Můllerowa EleoUora w Bťeclawě.

NewťečUý Jan w BrUč.
Pawcsta Tomúš w Kťerwicich.
Pesfákowa EUfrosiUa w BrUč.
Průh JaU w Sláwkowč.
PrUchowa LUcie w Slciwkowčšp

Řičcinkowa Eleonora w Čěšlciwkowčt
Sowowa NUUa w BažaUkcich.
Swobodowa NUěžťa w Dačicich.
Wel. p. Schnbert Jan, farář w Nowč wsi.
WeUbUdowa Barbora w Chwalkowicich.
WokťiUek FraUtissek w Sedlejowč.
Whtopil QUdťej we Wicomhslicich z r. ,

. UhrUem 26.

7. M Uhrrsůých dicrěsich:

Wel. p. P. Czárď BerUard z ťúdU sw. FraUt. w Nitťe.
Jaksitfowa Ewa w Nowých zámkč:ch.
Kawer Maria w RosenbergU.
Krajcšir Jan w Nowých zámkách.
Wel. důst. p. Kelecšenhi Jan, kanoink w Nitťe.
Lisfka SUzaUUa w Nitťe.
Wel. p. Pimer NUt. far. w Teplicich TrenčeUských.
SchUhmanwa Nlžběta w Nowých zámkúch.
Wel. p. P. Szbrád Roger, z ťáďU sw. Frant., w Nitťe.
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Weledůstojný p. Weber Jofef, probofst a swčtťcť biskUp
w Bťetislawi

Wel p P Zaoralek Chprian, z ťádu Ježčfsowa w Ko:
rUtanech

Uhrnem 11.
Tedh wssech letoš zemťelých 257,

kteréžto modlitbám žioncčch poroUčimr.

uš Q osiatcčchfw. Jmm NepomUckého.

Bliže polnich kapličekSwatých a Swčtic Božich Ua:
lězeime mistem ftUdánkU; prýssti fe U path fochh Pannh
Marčc aneb jinčťpo SřUa:šho či U ftUpnť ollúir ke cli jcjčch
postawenčho zťčdlokťčfskalowšwodh. Poskthje takowč mifto
UmdlenčmU poUtnikUdwojčho občerstwenč : pofkthje potťchU
a posilU dUssi pťipomčnkou whwolence Božiho a býwalých
strastč i Uynějssi sláwp jeho, poskthje pak šotaweUč tčlu
čiftým chladným nápojem.

Cosi takowčho nalčzcime tšž U oltáťe sw. JaUa Nee:
pomUckč!how Praze Prysstč zde U hrobn jeho, jeUž jest

spolU oltať jeho, jakysi pramen rozlewajicť se odsUd po
ssirokych krajich Čech, Morawy, Slezska ifewerozapadUčch
Uher mile je owlažUjea občersthje. Tento pramen jest
Dčdictwč swatojanskš, kteréš Učenč wirh a kťeskanských
mrawů pomoci kUčh rozlšwú a zanáfsi po krajich jmeno:
waných a tčmto způsobem k dUchowUčmU jich zúrodnčni,

to jexst szdčlcini křesranstých ctUostč pťispčwá. N tak
jfoU tisicowě š hrobem fwatého Jana w jakěmsi fpojenč,
požiwajčce z dUchownč skálh, kteráž zde wodU whlěwci.

TUdčž se domýfskim, že bUde údům fwatojanskčho Dč:
dictwi wdčk, když jřm powim, co letoš za pťččinoUwp ádU
prUfkčho wojska š tělem fwatého Jana fe Událo.
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Dťiwe ale Uežkzpráwč tč pťikročim, powim w krárg
kosti,co Utrpěla Praha pťed sto leth.

W thUlčmšstoleti Utrpčla Braha náramUč mUolpoUe:
pťatelskýmiwpúdh DUe26 listopadU1741 pťitáhli Bawoťi
ď FraUcouzh až ke zdim mčsta UsilUjiceKarlU Albrechtowi,
zwoleUci Baworskčmx:, whdobýti korUUUČeskoU a den na

to časUč zraUa wtrhlo toto wojsio do mčfta a zůstalo zde
až do 2. ledUa 1743, tedh po celhch tťiUácte mčsirů.

TUto Uepťútelfkon posáde sUažilo se wojsko cisa:
ťowa Marie Teresie zajmoUti aUebzničiti a proto mčsto
oblehalo a dobhwalo Trpčlo tedh Ubohe mčsioz oboU
straU. Nepřitele, kterehož we zdich swých chowalo, mUsilo
žiwiti i mUsilo jeho přephch trpťti a požadawkům jeho
howčti. Spish z oUěchdnň pocházejťciwhkaznji, že Bražfkú
města (Praha bhla tehdh we tťi města rozdčleUa) Uepři:
teli jeU w hotowých penězich zaplaúla k osmi milionům
zlatých, Ua to UtUsila obstarati obrok pro ťoUča jiUč wčci,
kteréš prý ftálh 236.000 zlatých. SUadUo můžeme pocho:
pitř, že při tak dloUho trwajicim obleženi Uastal nedo:
statek potrawh wfseho drUhU a že zde zUťil hlad. Qd
1. čerwence až do 15. záťť, tedh za deset Uedčl zabili a
stráwili 7625 koUi. MUsime wčděti, že za oUčch dob
býwalo Utaso U pťirownáni k Uassim dobám welmi lacině,
bhla obhčerě 1 libra po 5 kr., w tomto obležeUi ale
stúla 1 libra howěziho masa Z zlatč, korec chlebowčmonh
16 zlatých, libra másla 2 zl. 30 kr. Tato UoUze takěd
ťonečUš pťimčla cizi poscide, že se Ua kwap z mčsta wyu
klidila; pťi tom ale ď seboU wzala 300 wozů a 600 foU:
marů (koUich zboži Ua zádech UesoUcčch), a túžeteli fe, co
Ua Žěch wozich a soUmarčch bhťo? odpowidám: mčmo

wojeUskč wěci mUohč skroosth a pokladh, kterčž Uepťitel

zde w Praze Uchwátil.
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Jesftě se město po tčchto Uefnázich a polpromách
Uespamatowalo, an již zafe po pčxl drUlpčm roce podobUč
soUženi Uastalo. Bedřich 11. král prnsiý zdwihl totiž w r.
1744 wálkn proti Marii Teresii a Ua konci srpna tčhož

rokU pťibhl š šš().t)()l) můži k lpradbcim Pražským. Chtčlť
dobytim zrmčžCrskě rozfsiřiti ťissi son a w podil oďdržeti,
kdhž Ue celč Crchh, aspoň sewero:wýchodni čáft až po Laďeo

Posádka rakoUstčho wojska w Praze, jsoUctimto ne:
opowčzeným a tUdiž takč Uročckáwaným wpcidrm prUskšho
wojska Uemilc pťrkwapena, počala Ua kwap chhstati fe
k odporn, až bh armáda rakoUská semo přitáhla. Nwssak
Pmsowč š toUtčš pili a snad š wětsjim jesstč fpťchem
chhstali se k útokU na mčsto. Wystawili Ua powrssich
mčsto obkličUjicťchbatrrie, znichž dne 13. ščxťipočali hrUďč

ftťrliwo do mčsta metati. HUed prwniho dUe padlo do
mťsta 800 bUm a 2000 dťlowých kUli. Podobnč se dčlo
w Uáslcdnjicich dnech, až se mčsto dUe 17. záťi, tedy po
čthrdrnnim odporU, wzdaloe Tčhož dne PrUssáci wtrhli
do města a z počátkU zdálo se, jakobh chtčli fonromčho
jměni Utčsstanů pončkUd ssetťiti. Nlespoň nebylo mčsto

wojskU whdáno w plen a loupeni, nýďrž šádali tak zwa:
nými rekwisicrmi prwniho dne 2814 centnýťčl monh a
pro pťissti drU 68784 ffestilibernich bochniků chleba. Ta:
kowýchtopošadawků ale pťibýwalo chně a mimo to wh:
pifowánh jsoU poplatky i Ua kláfsterh a koftellš,dzQd kostela

sw. Wita žádali 55.000 zl. Poždčji počali drancowati
a sice domh fslcchty a bohatssich lidi, krali tčž dila
Umčleckci,jakož jsoU siwostnč obrazh. U oltáťe sw. Zana

zmizelp cři střibrnč lampyz tiže 25 liber. Škoda ca páččla
se Ua wice Utilionů zlatých a pifse se, že toliko w jednom
domě, DrU. Sarcerowi náležejicim, pobrali zbožirozličnšho
drUhU w cenč 60.000 zl.
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Wcilečnč sstčsti tehdh králi prUskčlUUdlouho ne pťciloz

Uznal za dobrš, pofúdku son po ffesti nedčlich zPrahh
odwolati. KU konci mčsice listopadl: těhož rokU se PU::
ssáci z města wyklidili, pťi odchodU od rakouskčho wojska

ax mstoU wroUcich obhwatelů Umobými ranami na pa:
mcitkn poděleUi ďhwffe.

Než po 14 letech pťikwapili opčt PrUfowč a jich
krúl se UtěstUhroznš pomstil. Nemčl opět pťičim: k wojnč
leč son žúdost dobýwálti cizých zemi Wtrhl opět do
Čech jako Uečekcmšmračno DUe 6 kwětna 1757 fra:
zilo fe jeho wojsio ď wojskem rakonkym U Štčrbohol
tak ťka U samých hradeb lUšsta Prabh; neboč ona wefnicc
lrži půl druhčš hodilch od Prcchh l wýchodU. Witčzstwi
se Uaklonilo k prúporům prUským a wojsko rakoUskč kwe:
čerU přikwapilo z bojisstč do Utčjta w počtU 40000 lUUžů

SmUtUšjfsi siaonfti swatojanske Uebhlo jako tehdh
J teUkraterozebran a kČaslawč zawešenjest oltať sw Jana
a tělo jeho jakož t jinš pokladh tohoto chrcmn:tež z Prahh
odklizerwbhlh smčrem k Widni Pruffanš činili erbhčejnš

pťťprawh kdobyti města Whstawčliproti Starčmn a No:
wemU mčstUtťi baterie, na Žižkowč, bliže Sklenařkh a Uad
Nuflemi Na lewem bťth Wltawh čUčlydwš bateric:
nad Smichowem a Ua Woťechowceza StrahowskoU bra:
UoU. Prč:wě Ua hod Boži SwatodUssni w noci dne 30.
kwčtna wyletěla prwni bUma z Wořechowkh a padla do
Uaffeho hlawniho chrámU oknem bliže kazatelllh. Na
toto šslameni ihned začala honatř hrubci stťrlba ze wsfech
Baterii a trwala po celý Uapotomrch den, tak že padlo
do mčska 1009 bUlU, 3559 dělowl)ch kUli a 41 kartáčů.

DrUťxčho dnč byla ztťčxlď jčxsstš hroznčjfsia Učxochabla

až po drwiti dnech Neni pochhbh, ze kral Brdťich chtťl
cele mčsto zničiti a pťedkem chtčl rozboriti starodáwný
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chrám swatowitský. J Utrpčlo totoe staweni tak Utnoho,
žek se to zdá skUtečným diwem, že jesftč ftoji. Každým
dUem očekáwali, žc kleUba jcho pcidem bUm a ohromnoU
tiži rUmU tam Uaházeněho pUkUea se proboťi. Krowh
na jeho stťechcichdeUUč fe zňalh wicekrcite a ď UefmionU

odwahon pokaždě požcir Uhassen jest; Umohokrcite ďUmh
okUem do chrcimU hozenč šapálilh oltciťe.

W letopisech oUčch dUů čteme, že dne 3. čerwna
dopoledne padla ohniwá koUledo warhan a zapcilila je; i
shoťelo toto pťeskwostrlčdilo, kterčždal cisať Ferdannd l.
ša 30.000 kop českýchgrosfů poťčditi. Dne 5. čerwna
padlo 1550 kUli Ua tento kostel a w Uúslchjicťch tťech
dnech Z()krcite fe zňal oheň bUď wUě aneďo anitť těhož
kostela. Konle a bUmh, kterčž pťed kostel na hťďitow padlh,
š takoon prudkostč se do zemč zarhlh, že mistem až i
trUhlh a mrtwolh whrylh a Ua powrch zemč whwrťglh.

Dne 9. čeera Umlkla ona pro náš chrám Uejwýsse
žhoUbUcistťelba Ua Woťcchowce, poněwadš poscidka Pražská

UčiUila w oUU straUU wýpad a baterii tUto wzala. Neš
z jiných straU trwala stťelba déle až jesftě do 18. čerwna,
tedh celkem po celých 19 dni a noci. Nebozi obhwatelč
Prahh po ten celh čaš bhdleli we sklepich dUem a Uoci
čekajice, že staweUi Uad Uimi se sesUje a je pohrobi; kdo
se odwcižil z domU wen bUď pro potrawU aneť: k wůli

hasfeni ohnč aneb pro jiUoU potťeďu, ďhl patrUě w nrj:
wětssim nebezprčenstwť žiwota. Dne 18. čerwna tUssili
obhwateťč Pražssti z trUmého dUUčni zemč, že koesi na
ďliku wrlikci bitwa fe dčje, a hned dUe ncisledeiciho se
dozwčdč:li, že se strhla krwawá bitwa U Kolina, kdež
PrUsowě Ua hlawU jsoU poražeUi. Dwa dni na to časnč
z rána Zmizelo wojsko cizě Ua prawčm ďťehu Wltawh
a raloUská poscidkawhrazila z města, aďh ostatUi z bťth
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lewčho whtlačila, což fe i powedlo. PrUfowč nawrátili fe
do fwě wlasti.

Toto pťedeslawsse pťikročime UhUi k whprawowáni,
jak tčlo fwatčho JaUa w bezpečUost Uwedeno
je st.

B útťlw.

Kdoš thto pťedesslě bčhh zná, Uebude se diwiti, že
UejdůftojUčjssi kUiže páU arcibisknp a wždh wčrna metro:

politUť kapitola pťi letosfnťm wpadU prUskčho wojska do
Čech Ua to zamýssleli, abh wfseckh fkwofty a Uadobh
stťibrne a zlate w prawý čaš z chramU i z Prahh od:
klizeUh bhlh. Wláda již dťiwe š dorozUmčnťm zemského
wýborU českoU korUUu a oftatUi korUUUi fwatosti, jenž

Uad kapli swatčho Wácslawa UložeUybylh, odwčzti dalae
BřemUohč pokladh w pokladnč chrámowč jfoU Uetoliko
pro fon intřUi ceUU anobrž i pro son ftarožitnoft
ja historickč pamatky, jenž Ua Uich lpi celemU Uarodu
Uejwýš wzacne a mile a jfoU tUdiž, kdh bh w zkázU Ueb
ztratU pťijiti mčlh, zhola nenahraditelnč

thž se tedh rotesla zprawa že prUskčwojskotáhne
prčmo do stredu Čech a že zajiste ďojisstč bUde Učkde po
lqďfkěm břth whhledanh jsoU stare bedny z úkrhtU w
xnčmž spočiwalh od posledUi pruskě wojUh a pokladh chrá:
mowč do nich UložeUy jfoU. Nejwčtfsi ale poklad, jehoš
chowá chrám sw. Wita, jeft oltáť fwatojaUský a jádro
toho pokladU jest drahý ostatek tčla swatčho Zana. PoUta
nici fwatojaslssti pamatUji fe zajistč, že ftťedUi dil těhož
oltáťe jest ftťťerú rakwi podobná trUhla , kteroUž dwč
fockph aUdčťůw jako Uad oďťakh Ušiři fč ždňjř. W této

stťierč rrnhle nacházť fe jiUá meUssi skťiň Umčle z tenkých

dťewčUých čerweUým akfamitem pokrhtých lati a z kťisskae
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lowčho skla fcstaweUá. Tato tak zwaná skleněUa rakew
jest wlastUč schráUa poswátných ostatků. W Ui leši kostra
Swatčho po celč dělce tčla a jest tato kostra roUchem,
jakčž miwaji obhčejnč kanownici pražssti w chorn, pťia
oděUa, mimo to pak dčlanhmi kwěth a zlatohawem oblo:
šena. thš tedh oltáť swatčho Jana mčl rozebrán býti,
aďh po kUsech do bedeU složen bhl, Uejprwě otewťena
j,est n pťitomnosti jeho Eminence, Uejdůstojnčjssiho knižete
pána, kapitoly Pražskč a hojnčho množstwi zbožněho lidU
ona stťiďrná oltáťUi trUhla a skleněná skťiň ď ostatky
sw. JaUa od pp. !anoinků whňata a na oltáť w kapli
fwatěho Wácsiawa prozatim Uložena bhla.

J spočiwalh zde ostatky swatěbo patrona Uasfeho
po wice dni jsoUce hojnč nawsftěwowány od lidu modli:
ciho se, aby Bňh od mčsta i od celčho Uároda trestajici
metlU odwrátil.

thž do Prahh na konci čerwna zawitalh neblahč
žpráwh o porážkách nasfeýo wojska, nemesskáno wice š
pokladd chrámowými a odwežeUh jsoU do jižných od bo:
jisstč wzdálených krajin čefkš zemč. Po porážce nasseho
wojska, kteráž Udála se Ua den sw. aposftolůw Petra a
Pawla, jiš nepochhbowali jsme wice, že nepťátelfkěwojsko
potáhne se i ku Praze čx ni!do Uemohl w tč dobč pťed:
zwidati, jaká nastane ďUdoUcnost; nikdo nemohl powčdčti,
nepťiwalili se lomoz a hrůza ďiteid i k samčmU mčstU
aUeb dokonce až do jeho hradeb. ě

Ustanweno jest tedh dne 1 čerweUce aďh nejwzaco

Učjffi poklad naš tčlo sw Jana hned tětež Uoci na
ďezpečně misto prozatim tčž do jišných Čcch odwezeno
ďhlo .Za průwodcr a opatrownika tohoto pokladu zwolen
xjest p. kanownik Jan Bernard a dáni jsoU Utn pro
wětfsi bezpečnost ša průwodči dwa četUikowč. SkleUčná
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rakew swatč ostatky zahrUUjčci wložeUa jest do dťe wěnc
ze starých časů tU chowané bednh, kteráž zapečetčna a

Ua zwlásstni wklz wložeUa i ťemeUh k wozU pťitažena
jest bhla un CestU, kterouz dťiwe ťečcný an kanowUčk
še swatými ostatkh kanl wypisuje oU fam slowh Ua:
sledečcimi

„W 11 hodin w Uoci whjel jsem z arcibiskUpske rc:
sideUce Bhlo mnč oUzkoa erahám pťiznati se že jfem
whjel š pláčem SmUtUb bhl pohled Ua Smťchowš, kde
Ua sta pťipťežč š wčcmř erárnimi čekalo, bh Uciklad swůj

k dalssimU doprawenč do Pleč Ua železnicř odewzdalh.
JeU krokem ďhlo možno prodrati se toU smčsicťkUpťedU.
Nejhůťe ďhlo pťed nádražčm Smčchowským, ťde tak welký
bhl Uciwal, še to trwalo pťeš hodinn, než pomoci četniků
dále jsem se dostal ux ďez nich sotwa ďhch fe bhl pro:
dral. Po cestš kStrakonicům bhla silnice plnci prchajicich
uu bhlo tU widčti siakrh, drožkh, powozh wsseho drUhU
a Ua Uich pon karň, bedeU, zawazadel atd.

Dne 2. wečer sskastnč jsem dolazil do Něhossowic
U Wothč, Ua statek p. kapitolUiho probossta Pražského,
kdež jsme fw. ostatky Ulošili w jednč swětnici, jessto do:
máci kaplička, kterú pťi zemi jest, nezdála se mi býtř
dosti bezpečUoU. J donal jsem, že zde w úkrhtU po čaš
Ueďezpečenstwiprodlim še fw. patroUem. Nwssak tajemstwř
mě brzo bhjo prozrazeno, Ueďoť domácč lidš páUš proé
bosstowi snadUo Uhodli, co jsem pťiwezť, pončwadž ďedUU,
w kterč kťisskálowá rakew Uschowána bhla, w Praze
pťed chrámem swatowitskhm bhli widčli. J roznesla se
powčst o tom po wůkolltč krajinč, tak že jedeU pcm
farar i procesi ďo Něhossowic zaťiditi chtčl uu Ta:e

jemstwi bhlo tedh wůďec znamo, a poněwadž Uorbeč;peeu

čeUstwč Uepťatelskeho wpadU i klidUě krajině Wolhnfkč
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hroziti počalo, ješto Pražská posúdka prUskú pťedni stráše
fwč až k MilinU již byla whslala, Uaťizeno Uti Jeho
Eminenci nejdůft. wrchnim pasthťrm, abych Befw. ostatkh
dálr Ujel až do SolnohradU.

Nerad jsrm opousskťl tichč Nčhosfowice, awssak po.e

siUsseUrozkazU wrchniho pastýřr, odrbral jsem se 21. črr::
wence dúle. Smutná to bhla cesta pťeš horh a dolh
přeš Wimberk, KUnžwartU do Bawor k PasowU; ncj:
santnějssi ale, kdhž jsem w KUnžwartč dne 22. čerwence
nemohl whpátrati mistečka přihodnčho, kde bhch sw. ostatkh
přeš noc Ukrhl. Na faře nebhlo mista, i mUsel jsem je
nechati w hofpodč na dwoťe jako náklad Urezi ostatnimi
wozh. Rownčž tak wedlo se mi w Pasowč, kamž doraziw
dne 23. pozdč wečer, nelnohl jfem též jinde než w ho::
spodč pťercowati. Nemalě starofti mčl jsem takč na hra:
Uicich, abh mi bednU nrotewťeli. Z Pasowa d. 24. čer:
wence whjel jsem po železniri a dorazil o 727. hod. we:
černi do SolnohradU, kde fw. ostatkh Ualezlh bezpcčUčho
útulkU, ačkoliw i lU jsem pťiprawen bbti mUsel jesitč
dálc do hor Utikati, kdhbh fe bhlo stalo, čehoš se i w
Solnohradč obáwali, totiž že PrUsowč pťeš Pafow a
Linec k Widni potáhnoU, aťxh cifaťskč armádč U Wčdnč

foUsteťeděnčdo zad přřssii, w kterčmžto pťčpadU bh Sol:

nohradU, kde weťejnč ř sonromč kafh skoro š celých Čech
UschowáUh dhlh, jistč nebhli Ussetťili. Nwsiak Uebezpe:
čenstwi tomu UčiUěn konec whjednáwánim o lnir. nu
Pončwadž ale pro posUd trwasici okUpaci sw. ostatkh ďo
Prahh pťenessenh býti nemohoU, zanechcim je na roškaz
Jeho Eminence w dalssi ochranč p. arcibiskUpa Solno:
hradskčho, a nawrátim se do Prahh, kdrž jen nšlolik
osob wi, kde se Uhni nalezá tčlo sw. patrgna šemč Ceskě,
jakož i mčsto Solnohrad newi, že w lůnč fwčm, w arcř:xr

27



418

biskUpskč residenci , chowá fw. ostatkh ochrance swčho.“
PosUd siowa kanwnika Bernarda, kterým jen jesstč to
pťipojUjem, že mčsto Solnohrad a zemč k nčmU od
starodúwna pťislUfsici mezi swými dčdici ctť tčž sw. Jana
NepomUcťčho.

J wrátil se an kanownikdoBrahh a poUčwadžpo Uza:
wťenčm mirU a jim skoUčenčwalce nastal zpatečUi pochod

prUskeho wojska jak BtahoU tak i rozličnymi crstami tč!ž
w jižnem dilU Čech, čekan š priweženim fwatych ostatkU
Ua dobU pťiztliwějfsi Doba tato konečnč Uastala Ua za:
čcitkUťijna a od nejd. knižete pana arcibiskUpa whsláni
jsoU pp. kanownici PrUcha a BerUard do SolnohradU,
abh tam whzdwihli ostatkh fwatčho dčdice českčhoz úkrhtU
jich a abh je neporUssenč zase do Prahh pťiwrzli.

šš UčlmratU ostatbů sw. šlcma NepomUňtěho do žšrady.

Jmenowan dwa páni kanoúmicipťibhwfsedo Solno:
hradU dne 12. ťijna rčmo jali se š powoleUilU J. Emi:
Uence nejdůsk. p. kardinála, arcibisknpa Bražskčho otwirati
bednU, w kterčž Uložena bhla pod zcimkha pečetčmi rakew
ď ostatky sw. Jana. J otwirali šc strache:n, eršal:li
drahý poktad Ua daleké crstč pťekládárlčm na wůz a otťá:
sciUim pťi jizdč Uějakčho pornsserdi, ale shledali brzh š ra:

dosti, že sw. ostatkh jsou nrporUsscny. u Dalssi zpráwh,
jakci úcta se swatým ostatkům dála w cišinč a Ua zpcitečni
cestě,whňali jsme z „Blahowčsta“ a klademe je tnto. Pťed:
kem chceme žde položiti obsah listU fwědčicibo o slawnostť.

M Zolnohradť.

Qďhwatelům SolnohradU i celčho wůkoli zůstane
dncfsni deU, 14. ťijUa. wččUč pa:nátnhm. Qd posledUiho
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ctwrtkU dUe 11. ťťjna od 5. h. wečerUi bdlh tělesUč
ostatky swatčho JaUa Nepom. w metropolitUťm chrámč
k weťerě úctč whstawenh, a od tčhož dUewzrůstal takťka
každoU hodiUoU počet zbožmšch anfskčwowatčlů chrámU,
dUeš pak dofcibl wýsse takowč, še sUad po celě stolcti
Uebylo tolik lidstwa shromáždčno w městě Uassem. Do:
poledne sloUžil Uejdůst. an arcibikap Uáš, Ma:milian
zTaonczd, poUtisikálUiUtssisw. deoledxte we 745 bhld
skawně litane; pťi tč přiležitostř projrwil wd. p. kaU.
PrUcha diky frdečnč Uejd. kUišeti arciďiskUpU zdejfsimU za

pťechowálti sw. ostatků a UčlťčerU chweilU wzdal pťi:
kladUč! zďožnosti shromáždčxtšho lidU; Uačež se průwod
w 5 h. hmxl ťzámkU Mirabellskčmxl. Napťed fsla mládež
sikolni š četnými drUžičkami; po Uich Uásledowala dloUhci
ťada ťeholUibo a swčtskč!bo dUchoweUstwa; sseft kUčži Ueslo

kťisskáloon rakew š tčlem sw. mUččUika, Učjd. p. arcř:

ďiskUp držel w rUkoU relikwiáť š UeporUsseUhm jazhkem
sw. JaUa,: ža nim Uáfledowal Uepťehlčdxtýdaw lidstwa,
kterýž modlitboU a zpčwem slawil sw. patran swčho.
Hlah ol zonů wssech 23 chrámů Solnohradských činil
dojem siawnostť tč jefstč welkolepějfsim. W cisaťskčdworUi
kapli Miraďellskš, kteráž sw. JaUU Nep. jest zaswčceUa,
rozloUčil sč wd. p. kaU. PrUcha dojemUými flowh š obd:
watelstwem Soonhradsiým. Nrjdůftojnčjssi pcm arcibiskUp
dal pp. kaninkům, BrUchowi a Bernardowi, srdrčnč

„š Bohčm,“ Uačež sw. tčlo šabednšxw a w průwodU oboU
pp. kanoinků zpátečUi ccxsta do Cech ďhla jest UastoU:
peUa. Soonýradffti jefstč dlonho toUžebUčpohliželi za
pťewzácným pokladem, jejž jim popťáno ďhlo chowatř
w městč swém.

27e
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Ua rrstě do BUděžowir.

Jako odchodze SoonhradU bhl eridanU oslaon
sw. čUUčenikaBožiho, tak i celý witčzoslawUý Uáwrat
do Prahh. W Linci erědčli é přčchodUsw. ostatkůw,
ale již pťed Cwetlem, městysem rakoUskym Uedalcko
hranic českhch, pťissel powozU wstťic p kaplaU š pofel:
stwim že farUi ofada dowedčwfsi se z blizkych Čech, že
tUdh pojede wůz š tčlem fw JaUa prosi, abh smčla
sw. mnčenika Božibo pozdrawit a alespoň U wozU se po:
modliti. W obci se již sešwáUčlo, a hle, tU stála farUi
ofada š pastýřem swým, pozdraijic sw. JaUa Nepo:
mUckšho. Powoz se zastawil, dUchoweUstwo wzdalo ka:
didlem a modlitboU poctU sw. patroUU, a whkonalo po:
božnost š lidem, a ač lid š pláčem prosil, abh jim pťáno
bhlo, dšle se modliti U sw. ostatků, Uemohlo se žádostř
tč whhowčti, bhloč Určer, jak dloUho se kde pomefskati
smi, abh se Uáwrat do Prahy erpozdil. Slzice, roz:

.. žthali se še sw. tčlem.
Jesstč skawUčjssi bhlo téhož dne 15. ťijUa o j,A212.h.

Uwitčmiw LeoneldeU, krež dUchoin spráwU wedoU
kUčži ťcidU cisterciackčho z Whšfsiho BrodU. Již zr
wzdáli bhlo pozorowati, jak tam še wssechstraU, po wssech
pčfsinach a cestach spčchaji lide jalo Ua poUť. BraUa bhla
owčUčena Ua UamčsU U sochy čekalo Učkolik tisic lidi

B dUchoweUstwem, w jehož čele se Ualezal p prelat z Whš:
ssiho BrodU, který až sem wstťic whjel abh perod
Uwital, Uačežpak hUed odjel do klasstera swého Zároweň
poslal sem 6 koUi, 4 totiž k wezeUi tčla sw. JaUa a 2

pro wUz pp kaninkU U dotčche sochh wykonali fllašč
cowe sw ostatkU a domaci duchowenstwo š lidem, jenš

wUz hUed wěnri a kwitim osypal pobožUoft k sw JanU
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a chtčli dále se Ubiratř. Wfsak fsio to jeU krokem, Ueboč

náramný zástup lidU Uďiral fe wedle wozn. Strkpla fe
ďoUťka, ďhl liják a krnpoďiti, wssak Uicměnč Učkolik set

lidi fslo wedle wozU, modlice se růženec; Uminitit si, do:
prowoditi tčlo sw. Jana až na pomezi českč a úmhsl
swůj whkanli i w dessti a ďonťce.

Na hrancich Uowč překwapeUi. BoUťe pomiUUla,

ďhlo jasno. S kopceu tak whpraiji průwodcowčZěla
sw. JaUa u widčli jfme silnici wiUoUci se dolů do Cech
a na Ui pťed ncimi UepťehledUč zástuph mUžskýcha zwláfsk

ženských, sem tam korothe, wesskčrědUchoweUstwoz Wyš:a
fsiho BrodU B p. prelátem a okolnimi pp. faráťi. Bhťot
drn pťed lilll, lo llrdčli, wr Whšfsisll Brodč po kúžúlli
ohtcisseno, že w pondčli Ua úterý tčťo sw. JaUa w chrámč
Wýfseďrodskěm přenoche a spoln ďhl lid whžwciU, aďh se
připojil k procesi, kterč sw. ostatkům w ústreth whjde.
J dostawili fe Ue fta, alo tisice lidU a tito tisicowé whssli
w 8 hodiU Ua hrance a čekali do 272 h. š poledne Ua
silnici, ač zima bhto, tak že p. prelát jim mUsel porUčiti,
aďh se w zástnph rozdčliťi, oheň Udčlali a se hťáli. Wi:
táni sw. těla bhlo dojemnč. Hned pak hnUl se siawný
:průwod k WhšfsimU BrodU. Nesčetni ti zcistUpowčmodliťi
fe bez UstáUi růženec wkládajice misto tajemstwi proBďU:
deUj za Uáš fw. Jene NepomUcký;dále pak w krajich
českých wkládaťi jsoU skowa: Který jsi sw. Jana Nepo:
mUckěho oslawiti ráčil.

Po š. h. wcházel průwod do mčsta Whšssiho
BrodU. Před mčstem čekali stťelci, cis. úťednictwo w
plném počtU o slawnostnim oblekn a mhsliwci Zklúsfter:
Uich statků. Mčsto ďhlo ozdobeno, tak že každý domeček

bhl owčUčen; procesi pohhbowalo se ftromořadim, kterčš
tU pťeš noc wdrostlo: stályt poděl cestp bťizh až l!chUcituc
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UčmU,klciffterU, Uad jehož průjezdem nalezal se weliký
wčncem otočeUýUúpiš: 88178 ďčmatš .Mšlxtšslx!
Witej swath mUčeUikU! N pod timto pozdrawem skálo
wčUowcini:()ištšroionďilxm qUoUáUm Uů Ujo
tmxč:miništrUm jUdi10 omxůš ščxlutď.nt ()išo
ršroišnššď. To jest: Eisterciensstisrdcentplesajicim
witaji toho, kterbž Učkdh Cistercienskhm pťi oltáťi sioU::

žiwal. Podotýkáme, že w NepomUkU, kdež swatý JaU
U oltáťe poslUhowal, býwal klásster ťcidU cisterciáckčho.

Průjezdem wcházi se Ua prostraUUě Ucidwoťipťed chrámem,
kterčž důmhslný p. prelút promčUil w rozkossUý sad
š fsirokými cestami, kdež lid co zeď stál, kdhž se fw.
tčlo wezlo kUchrúmU. Nade wchodem wrlkolrpčho chrámU
Pánč skkwšlfr nápiš: jš)ďto qUUGZUmUZ jntšlxu
ošššor pro nodiď iU oGšjiZ, qUšm ůšxmto
ooráš 78U8lxmule in tšrriš! ,To jest: Bndťž
orodowltikem Uassim Ua nebi, jehož pokorUým srdcem wzýu

wúme Ua žemi. Již pak š toUto prošboU wstUpme do
welebltě swathnč. Jest núdhernč oswčtlena, U prostťed wisi
skwostný swicen z WidUč sem dodaUý, jeltž Ua sobč Ueseasi50
swčtel a dneš ponejprw koná slUžbU Ua počest sw. Janaz
Do chrcimUersser wffe, co kolkolem Ualezalo fe wšác:
Učho a pěkněho, zwlcifftč pak Ua mčsto w kůrU pťed k)law:

nim oltciťem, kdež odpoččwati mčlo tčlo sw. JaUa. JsoU tU
koberce, wzcicnč kwčtinh ze skleniků a U prostťed Uich a

mnohých swčtel whsokš kastrUlU potaženč čerweným sUk:

Uem q owčnčenč kwitim. Tam bhla wnessena a položena
bedna chowajicč w fobě rakew še fw. ostatkd a hUed pak

pokrhta zlatem krUmplowaným roUchemozdobným. SwrchU
ufťňwon iofť f iéwřxk Eu,: klldřx:fo fkňju kunňfa forbo,::Ulzu c lcll l . ju67 . d;ů U7z lh j;UZU, UBZU.Uld fp

božnoft: litcmie a Uessporh. Slřrlci stcili Ua stráži U fw.
těla celoU Uoc, jakož i dwa kněži wždh tam klečeli, lid
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pťenocowal w oswětleněm chrúmU; modtcni ncUstalo ani
na chwilkU. Zkrátka, we Whšssim Brodě pixičinili se ze
wssi silh o poctu sw. Jana wedte slow: (šugntnm
poteš, tšntum ZUČG. To jesi: Učjňfeť twú siťa.
Ráno dne 16. ťťjna o 725. h. bhla pontisikálni msse sw.
a „Md Mšum 19.Uc13mu8;eeprostranný chrúm ďhl we
wssech kontech Uaplnčn tidstwem, k němUž p. scholastik
PrUcha wstoUpiw na kazatean Učinil krcitkoUpromlUwU.
Po tě Ubiral se průwod w témž poťáde jako wčera mčstem
k bliškěmU RožmberkU. Trwalo to dwě hodiny.

Na pomezi Rošmberskě farni osadhčekalowalně
procesi aš 5000 lidi š knčžstwem, počestnými cechh a ko:
rothemi. WidoUcepp. strážcowčsw. ostatků, že bh timto
fpůsobem pokračUjice nedorazili w UrčitoU dobU do BUZ
dčjowic, pomcsskali toliko na ncimčstč U sochh, konajťce

š lidcm pobožnost, za mťstem pak prosili fnažnč nčxbož:
Uých, aby fe anrátčli, že jim nemožno dowoliti dalssiho
průwodll, že čaš UUtkú k rhchlejfsi jizdě. J pomodlili se
jesstč! jedUoU š lidcm o přimlUwU sw. Jana a pak uu
Ujiždťli dúle. Šest koni až do Krnmlowa dal .Wýssebrod:
ský p. prelát Beopold Nnt. Wackúť.

Wssak jeli jen asi půl hodinh, a tU již opět čckalh
Uasilnicifarni osadhZátonská a Swrrazská, chticr
b!)ti fw. JaUU průwodem do mťsta Krmnlowa, což w pro:
mlmdč k lidU odepťeno. Jako jřnde po cestč, tak i tUto

jenom na silnici whkonala se pobožnost.
W KrUml owě přřbyl wzčxcnýpowoz teprw o

7212. tp., a nikoliw jak Ustanoweno, w 10 h. Daleko před
Utčsto whssel sw. patronU wstťic KrUmlowský p. prelát
Dr. Lodcrschincr !o čclc qš 30 dknčšžiěúťcOnictwo cisařskš

i knižeci SchwarzeUberskš a nepťehlednč zúskUph Uúbož:
nélpo lřdU. Zwolna pohhbowal se newidanh průwod kU
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pťedU a teprw o 741. h. pťibližil se k chrámU Pčmč, kdež
krásU či fspalir čiUili mčfstaUsski ostroskřelci a tčš cisaťskč

wojsko. Wfsak pro Uáwal zást!lpňw, sefslo se zajistč aď

15.000 lidi, a pro krcitkost časn Urďhlo možUá whstawiti
sw! ostatkh w kostele. Wůz stál pťed chrčlmem a mezi tim

co KrUmlowský p. prelát w domč Božim kcizal a mssi
sw. sloužil, hrUUli se wenkn lidč k wozU, abh polibeUim
pťikrowU poctili sw. ostatkůw. Libčmi to trwalo do 2 hodin,

ale Uebhlo lze whhowčti žčxdosti wssech tčšh UáebožUých,
jichž UeUbýwalo ale pťibýwalo, tak že nastala chwilemi
tifeň welikci, ba i ďáti se bhlo, aby UčkdoUepťissel k úrazU.
Každý žúdal miti listek š wčUců Ua woze. We 2 h. pro:
mlUwil p. scholastik Prncha k lidU o sw. JaUU, prosil,
Uapolnanl, hledčl Uchlcicholiti. leh se alespoň poUčkUd
whhowčlo žcidosti lidU, Uesi p. prelcit pťč procesi za mčsto

Ueporuserý jazdk sw. JaUa ťadami lidU toUžebUčhledi:
cťho Ua teU drahý klenot cirkwe a wlasti. Škoda, že Ue:
bhlo dowoleno děle tU poersskati; bhlik tU lidč, kteťiž aš
i 8 hodiU cesty sexUwykonali! Llle lhůta Upthula, čaš
wolal dcřle Ubirati se kBUdčjowicům. Na tčto cestč bhlo

těš Učkolik zústaw k wůli procesim čekajicim Ua silUici,

ď Uimiž se pobožUost kanla.

?B Budťjowirich.

Q tom, jaká pocta se stala fw. JUUU w BUdějo:
wicich,whpraije Uám list od tathd psallý, jeUž takto
zUi: „Bťcil bhch Wám UpťimUč, abhste ďyli w miUUlč
dnh 16., 17. a 18. t. m. dleli zde mezi Uámř; byli
bhstc sc potčfsili, wzdčlali, posilUili Ua dUchU. Mčli
jsme tu slaonst, jakěžsotwa posud ďylo a erim, bu:
de:li kdh zase. Wčdčli jsme zajistč již dťiwe, že Jeho
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ElUiUence Uejd. p. kardinál arciďiskUp Pražskh k žádosti
Jeho Ečrcellence nejd. p. biskUpa Uasseho rčlčil powoliti,
abh tčlefni ostatkowč fw. Jana Nep. ze Solnohradn
pťeš BUdčjowice do Prahh wezenh bhlh, a Uikoli pťeš
Baworh a Plzrň, jakož dťiwe w úmhslU bhlo. W úterý
očekáwali jfme l wečerU pťijezd pokladU pťewzúcného.
Jeho Eč:c. p. biskUp jel po 4. hodinč odpoledne silnici

ke KrUmlowU, až by powozy očekciwanč potkal. Když
pak po 5. hodinč dáno znameni zonem, hUUli fe záš
ftUpowč, w lathedrcřlnim chrámU a w okoli jeho fhro:
múždčni, Ua Lineckč pťedměfti, abh tU čekali pťijesz
tčla sw. Jana. Q 6. hodině pťijel wůz okrásslenh a
ozdoťxenýa drahhm bťemenem tim obtižcný. thž bhl
Jeho Eš:cellence a weled. pp. kanownici Pražssti PrUcha
a Bernard wyftoUpili z wozů fwhch, feťadilh fe shro:
máždšUě dawy w procesi; w čele kráčel fpolek katol.
towarhssů, potom cechowč a fpolkh průmyslowč, wssickni
š praporh a dťlem i še fwičkami. Za spolkh krcičelzdejssi
ostrostťeleckh sbor š hUdboU, potom wel. duchowenftwo
š Uejd. p. biskupem; jažhk fw. Jana nesfen Uschowaný
w poUzdře. Za dUchoweUstwelU pohybowal fe šdloUha

wůz še fw. oftatkh, obklopenťp drUžičkami, kterč!ž mělh

swice a lilie w rUkoU, a chowanci bohosloweckěho ústawU,

kteťiž pochodxnča fwitilnh Uefli. Potom Ucisledowali ce k.

úťadowč, městská rada, zcřbawný a zpěwcický spolek „Be::
feda“ a nekonečnč ťadh lidstwa. Zpšwcickb odbor Besedh
zpiwal ceftoU čthrhkráte welebnoU „Piseň sw. Wojtčcha“
š průwodem poonnů, oftatni údowš Besedh nefli po::
chodnč. Lid prožpčwowal, š BesedoU fe stťidaje, ná:
božnč pifnč Ua poctU sw. Jana. ana pťibhtků Ua Li:
neckčm pťedmčfti bhla ofwčtlena; z oboU stran cefth až ke
chrámU Bčmč stálo lidU na tisice. Q 727. dosfel ohrommš
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ten průwod do chrámU Pčmč ďohatě ofwčtleUéhoa wkaUč
okrásslenčho. U prostťed presbhteria Ualezal se oltáťik
ozdobný a k tomU žťizeUý, abh tčlo fw. Jana tU odpo:
čiwalo. Když fe sw. ostatkh ž wozU Ua oltáťik ten pťee
Ucifsely, zpiwala Beseda kráonU modlith welmi doko:
Uale. Potom Uásledoroalh, dle programU již dťiwe Uwe:
ťerčUčho, litcmie Učmeckč, po Uich pak čefkč, obč B po:

žthčmim. Chrám Pánč zůstal po crlon Uoc otčwťenh a
odswčtlenh; zďožný lid dlel tU a špiwal českč pisixč až do

půl Uoci;xppťemUožč až do bilčho rána trwali Ua mour
dlitbcich. Cthťi ostrostťelci a čthťi bohoslowci dršeli stráž
U fw. ostatků.

Wr stťch sloUžil pontisikúlnč Uǧfsifw. w 8 he wrled.
probofst kapitolh ždejssi, J. KaUtž. Crfkč kcizcmimčl weled.
p. děkan mčstský a kanownik J. Šawel. DrUhoU pontisi:
kálUi mfsi fw. sloUžil J. Eč:cel. Uejd. p. biskUp; pťitomUi
bylř Zejčch Zafnosti kmxžata Jan i Ydolf č;euŠwarcen:
bergU, jrjich jasnč choti a Jeji Jasnoft ani hraběnka
š WaldfteiUU, rozeUci kUčžUa ŠwarceUberskci, m c. k.
úťadowč a měftfká rada a lidU tolřk, co chrám obsčch:
UoUti mohl. u Jané rodiUč kUižecidal Uejd. p. biskUp
po skončeUé mfsi sw. libati UeporUsseUýjazhk sw. Jana,
w relikwiáťi UschowaUý; janý kniže JaU pohm:t ďhl až
k slzám a jeho i celč jasUě rodimp UeličeUá pobošnoft
byla pťikladcm wzdčláwacim.

Nnto sc w chrámU kanla mssefwatá, whssel weled.
p. kanwnik PrUcha k lidU chrám w dawech obkličUjicimU
a Učinil k UěmU čefkoU ťeč. m Po UkončeUi dopoledUich

slUšebBožich pťenefero jest tčlo sw. JaUa Ua hlawni
oltciť.

J po flUžbách Božťch byl prostraUUh kathedr. chrám
PciUč UskawičUčpťeplněn. deoledne žpiwánh we Z h.
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slawUč Uesfpory o sw. Jamx. HUed po nessporách čiUil
Jeho Eč:celleme nejd. p. biskUp nčmeckš kázani. W týž
čaš, co kcizan w kostele bhlo, ťečnili oba weledůstojni
pp. kanownici Pražssti Ua prostranstwi U kostela; p. kan.
PrUcha německh, p. kaU. Bernard česky. WzácUoU službu
prokázali weled. páUowč četným tčm zástUpům, kteři Uš
UeUalezli mista we chrámč. Po litaniich nčmeckých a
českých rozlčhali se opťt pisnč zbožněho lidU českého až

do pozdni Uoci; welikč množstwi nábožných trwalo tU
Ua modlitďách až do rána jako w pťedefslou noc; i čestnč

stráže bhly tytšž, co wčera. W kašdou hodiUU UočUibdlo
widčti, kterak pťemnozi, jeUž za dne Uemohli pro weťerš
slUžbh Boži aUeďo i pro jiUoU pťičiUU dojiti toho, aďh

ž blizka popatťili Ua sw. ostatky, opUstřwsse lňžko spčchali

do chrcimu Ukojit Uábožně toUhh fwč.

We čtwrtek rciUo sloužil nejd. p. biskUp o 7. ho:
dinč tichoU mssi swatoU a pak núsledowalo slawně „Mš
j)šUm 13Ul13muš.“ Každý chwáljl srdcem i ústh Boha,
každý umčl oceUiti dny welikě radosti a hojUých milosti.
Když dozUěl chwalozpčw, oznamowal weled. p. kanownik
Prucha poťcidek, w jakčm se prňwod Ubirati ďUde za
brámu PražskoU Ua náměski PanUy Marie a konal pťimč:
ťerU ťeč. thž bhl Ukončil,zapčla beseda „Modlitbu“ od
Triebensee welmi dojemnč a krásně. Qkolo 729. h. hnUl
se prňwod ze chrámU; w pťedU ssli spolkowš B praporh a
swicemi, potom stťelecký sbor, část lidU, Beseda Zpiwajic
„Piseň sw. Wojtčcha,“ bohoslowci a bile odčnci děwčátka
še fwčtly před wozem sw. tčlo weoncim, kterýž tažen bhl
6 krásnými oťi ze stč:ji J. J. kUižete ze ŠwarzeUbergU
k toťUU koUci sem poflant)mi. Za wožem kráčelo wel.
dUchoweUstwo domcici a pťespolni. Jeho Ešc. p. bisiUp
nesl UeporUsseUýjazyk sw. Jana. Potom následowali
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c. l. úťadowč š pťednosth swými, Učkteťiradowč mčstsfti

a koUečUč Uepťehlednč zástuph lidU. U sochh Pannh
Marie za PražskoU branU zastawil se průwod; Jeho
Eč:cellence wzdáwal dčkhweled. lpp. kanownikům Pražským
a .loUčil fe š Uimi srdečUč. Befeda zapčla jesstč „Mo:
dlith,“ weled. pp. kanownici Pražfstč, pomodliwsse se
latiUč, česky a Učmecky modlitbu o sw. JanU, opčtowali

diky, pťcili, abh dUch sw. Jana zůstal š númi a dawsse
srdečnč „š Pčmem Bohem“ odjiždčli k Táboru. Nejd.
p. bikap whprowázel tčlo sw. JaUa i wčrnš průwodči
jeho dwč hodinh cesty. Tak UkoUčila se spůsobem co Uej:
důstojnčjfsim skawnost erďhčejnci i wrlikolepá. Nic Ue:
oďmesskalo se w památnč tťi dnh, čim bh se Uctiwost
a lciska k welikč:mU patronU Uafsrmu skwčle oswčdčila.

NejeU obhwatrlstwo zdejssi súčastnilo sr wsfecko, ale i š
okoli blčzkčho ř wzdálenčjssťho přčsslo Uáďožných Ua cčsčce.

Nsi patncictč četných procesi, každč še swým dUchoinm
sprciwcem pťiputowalo k Ucim: a jcfstč mimo to lidč
prosti a wšácni spčchali sem. Takowého mltožskwi dU:

chowenstwa i lidU eridčlh Budčjowice již dciwno.“

Ua rrstť ž FZUdějomir.

Nž k Budčjowicům oslawowal Uáďožnýlid sw. Jana
hlasitými delitbami, odtUd dúle kUPraše wice zpčwčm:
tim se rozeznciwá lid český od Učmeckšho. Na cestě do Še.:
wětina poklekl tčž dUdák a kleče zahrál pisničku k Uctčni
sw. Jcmar Přáli bhchom sobč a š Uámi zajiftš i čte:
Uúťowč ťádků tčchto, mitř obrážek tohoto whjewU Ua
silUicip NčiUime whobrazeni oUoho podiwného poťoozU,
pťi jehoš spatťeni lčdč klekaji a mezi Uimi i dUdák, jenž
son pisničkoUpozdrawuje sw. Jana.
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W Šewčtiltč čekalřdnchowni š celoU farUi ofa:
doU, jakož i we Wef eli, kamž i wůkollci knčžftwo fe
dostawilo; tam i tUto koUáUymodlitbh pod fsiripm Uebem.
Po 12. hodinč bhlh wozh w Sobčflxawi, kdež jich
až Ua odpoledne očekáwali. Wffak jakmile se wozh octli
pťed chrámem Ua proftraltftwi, kdež jest kťiž a socha fw.

JaUa Nep., fbčhlo fe hUed obdwatrlstwo celčho města.
BaU kaU. PrUcha Učinil k Uim ťeč, whkládaje rirkein
lnodlith o fw. JaUU Nep. thž UkoUčUjefon promlUwU
prošboU: WssemohoUci Bože, jeUž jsi skrze Uepťemoži:
teonU fwč:tostUi mlčeUliwost sw. Jalta Uassi fw. cirkew
Uoon lUUčeUickoUkorUUoUozdobiti ráčil: propůjč Uáln,
abychom častoU zpowčdi úfta a fwčdomi swč oťisskUjicea
častým pťijimánim Uejsw. Tčla Púnč se poswěchice Učkdh
ktčm ďlahoslawelrým, kteťi je jazhkem Uikdy tčžce Uepro:
hťessili, pťičteUi býti zasloUžilř w Uebesich u poslUchačů
se otč:zal: půjdoU:li rádi kfw. zpowčdi, odpowčdčli wfsi:
chUifoUhlanč: půjdeme. Po tomto kcizan bhlo delelti,
pak průwod za mčsto.

Tčž w PlaUš čekal an faráť š procesim, k UčmUž
opčt p. kan. Bernard promlUwil. Dwa sonedi dali koUč
a poklúdajice to za črft fami je ťidili. Nž frm whjeli
fw. oftatkům w ústreth p. dčkan a pUrtlUistr Táborský.

ťď Gůboťr.

Dopiš zTábora whpraije o tětoslaonfti jakUá:
fledee: „Starobhlý Tábor UlúwelkoUmimllost, ale Uemá
sUad w kroUice fwč dUů UtěfseUčjfsich Uad den 18. a

19. ťijUa t. r. Již 15. ťijUa bhla UálU dúna zpráwa,
že zawitč: do mčsia Uafseho Uejdražssi poklad wlafti českč,

tčlo fwatěho JaUa z NepomnkU. Rhchle čiUilh fe piio
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prawh, Utwoťil se zwlč:sstni odboru flawnostnj, jeUž od
Jeho Eminence Uejdůst. pana arcibiskUpa whžcidal si tč
milosti, abh ostatkh Uasseho drahčho patrona od Uej:
starssich mčfskanů bylh Uessčnh z pťedmčsti hlawnimi Uli:
cemi mčsta do chrcimUPánč a tam tčlo fwatšho Jana
k weťejnémU Uctčni whftaweno býti fmčlo. Brofba tato
dossla milostiwého wyslysseni.

We čtwrtek okolo 5. hodiny odp. ohlassowala ftťelba,
že fe ďliži toUžebnč očekáwaný powoz. Na předmčsti stcil
w čele četnčho dUchowenstwa a Uepťehlednčho zcistUpU

lidftwa důstojný pan děkaU Táďorský, abh Uwital a w
slawnšm prťlwodU do mčsta Uwedl milč!čka UárodU čee
skčho. TčžkoU, wčnci wkUsUč ozdoberU bedUU, we kterš

Uložena bhla rakew sw. Jana, Uesii z pťedmčsti starssi,
zasioUžilč mčsskanč, stťčdajice sr; Ueb každý chtěl dojitř

tč milosti, abh mohl i po mnohých letech ťici potomkům
swým: Jci jfem nesl ostatky sw. Jana! Bhlp to srdce

Unássejici pohled na teU Uesmčrný wždy bliže a bliže kU
chrámu postUpUjici průwod. uu Napťed kráčcli mčstssti
shnkowč nesoUce hoťicč woskowč fwčce, za nimi zpčwácký

fpolek, Uad jehožto hlawon wlál krcisný jeho prapor;
hned za zpčw. spolkem ssli tentokrúte četnč zastoUpeni
poťcidkowč (cechowé) še fwými korothemi, za tčmito
krčcčela kapela zdejssiho ostrostťeleckčho fborU a za touto

siwr mčstsťýchftťelců še fwhm welitelem a š wlajicim
praporem; za ostrostřčlci sslo dUchowenftwo šdejfsiho wi:
karicitU a weledůstojni páni kanownici Brašsstč PrUcha
a Bernard uu již pak Ucisledowala rakew sw. Jana,
kteroU obstUpowalh dwč ťadh bile odčných, owčnčených

diwek u a dwč ťadh ostrostřelců; za rakwi fslo zdejssi
c. k. úťednictwo, mčstská rada, celci hoUorace zdejfsiho

krajskčho mčsta a pak Uefčisině množskwi Uábožnč pifUč
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o fw. JaUU prozpěijiciho lidU. ouo Celč mčfto Bhlo
slawUč ofwčtlelto a žwlásstě Uáměsti podobalo se ohni:
wčmU jezerU. Průwod z pťedmčfti až do chrcimU trwal
pťeš hodimx. Pohližel jsem od dweři chrámowých Ua teU
pomalU se rozwintici ťetčz, UasloUchal jsem welebnhm
szkům hUdbd a zpčwU, sihfsel jscm radostUý hlahol
Uafsichzonů a flza erbslownč útěchh wtirala se mi
U wička a jci zwolal: Sama Braha Ucmůže Ti, patrone
Uciš, slawnějssibo a dojimawšjfsiho Uwitčmi k TwčmU
UciwratU pťiprawiti! Školni mládež, žákowstwo zdejssiho
ghmnasia činili sspalir. Ll mám whpisowati, jak oswčtlen
a ozdoben bhl Uáš chrám Pánč? Wčtssi a krčlfUčjfsi
ozdobh nemohlo anř býti. Před oltáťem bhl szdowcin
whfoký, wkaUě Uprawený, pťečetUýlUi fwčtlh ozáťený
katafalk. Zde polehoUUkU otewťeUa jeft bedUa a brzh za:
plesalo srdce wssech pťitomných, Ueb spatťili w kťisská:
lowě rakwi swého wroUcUč ctčněho patrona fw. Jana
z NepomUkU. Nciwal lidstwa bhl tať welký, žc dčkanský
chrcim, který asi 5000 lidi obsáhnoUti může, tentolráte
přiliš malým bhl. Nastalo ticho a zdejfsi p. kaplcm
NeUlnann Učinil krátkoU ťeč, witaje miláčka ncirodU a
powszzUje poslUchačů kU wčrnosti U wiťe, k Ucibožnosti

a prawč lásce kU wlasti, wlasti to mnohých Swatých.
Po tč Uáfledowalh sigUralUi Ucffporh o fw. JaUU a po:
žehltáni. Každý chtěl widčti, každý chtčl polibiti rakew
fw. JaUa, i Uastala tlačenice tak welkci, že lawice ko:

ftelni Uamnoze bhly poroUchciUh,bai rozlámálth. Pročež
abh fe pťedesflo každěmUUesstěstť, přeneser jest fw. Jan
z tatafalkU Ua wkanč ozdobený hlawni oltář. Po celoU

Uoc bhl chrcim Pánč přeplUčU, po crlou Uoc rožlčhalh
se jeho prostranskwim UcibožUč pisnč, a pciUi mčstfsti

ostrostťelci, kteřč po celoU Uoc co čestUci strciš U rakwe
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fw. JaUa stcili, mUseti UeUstúle wssi siloU opčrati se
proti wlUcim lidstwa u měl:li jeU poUčkud poťcidek za:
chowán býti.

. W pátek rciUo po 5. hodiUč dána rakew ď drahýmč
ostatkh opět do ďedUh, lid ďe slzawým okem diwal se
Ua tUto prcici a pťcil si jeU jesstč hodiUkU hledčti Ua

swčho milcička a modliti se k UčmU. W 7 hodiU obč:
towal an dčkaU mfsi swatoU za wfseckh osadnčkh Tci:
borskč kollatUrh; pak wystoUpil wetedůstojUý p. kanwUčk
PrUcha Ua kazatelUU a loUčil sc ď Uámi. Dčkowal mčstxx,

dUchowenstwU, úťedUicth, mčstskě radč, p. stťetcům a
wffem osadUikňlU za stawnč pťiwitcilti a doložil: WčrU,
wyplnilo se, co pre,:wil ke Utnč Urjdůstojnčjffi wrchUi

poftýř téco diecčse, Jeho Ešcrl. an biskUpBUdčjowický,
že se w Túboťe potčssime, že zde Ualereme UcibožUě,
horliwč a dobrč ctitely sw. JaUa. u DomlUwil a Udčlit
Učml požchUáUi. u WfsichUi jsme sizeli a Uechtčli jsme
an wčťiti, že tak ďrzo Uciš oprti drahý poklad celčho
Uciroda u swaty JaU! u Nle přiďližila se doba od:
chodU. W 729. whssel slawný prúwod z chrcimU PciUč.

Qpčt Uesli Ua bedrách swhch UtčfskaUčaž daleko za Utčsto

ostatkh swatčlpo Jana. Za rakwi krčcčelwelectčný pch
dčkaU, nesa w tťesoUcich se rUkoU jazhk sw. JaUa. Slzel
tento dústojUý 7Zletý staťeček, a přát si jako SimeoU
w chrcimě Jernfalemfkém u zemřiti, Ueď fe dočkal ra:
dosti a milosti welikč. Každý chtěl miti UějakoU pamcitkU
a proto trhal lid UsčUec, jeUš zdoďil pťikrow wozU, do
kterěho wloženo ďhlo tčlo sw. JaUa, aďh dcile kU Praze
doprawer bhlo. u „Jerm tťi listky z wasseho wč:
Uečku mnč dejte,“ prosiii mne mnozi a zciwidčťi Umč
malťp teU wčUeček, kterým jsem se dotkl swatčho jazyka. u

Upominka Ua teUto deU zůstane w srdci jedUoho
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každčho a Tábor nezapomene nikdh na tento den, kdy
we swčm stťedU alespoň Ua nčkolik hodin chowal tčlo a
jazhk jw. Jana NepomUckčho.“

Ua crstě ť Gňbora.

Táďorssti dali 4 koUčaš do Milčina. W SUdo:
m ťťicich Uwital sw. patrona p. faráť B osadoU, těž
S tť e Bmiřs ký dUch. spráwce pťipUtowal B owečkami
fwýmt z arcibiskUpstwi Pražskčho sem na pomezi diecčse
š!ZUdčjoUoickč0Na posledni osadč biskUpstwi BUdčjowickčho,

w Milčinč, čekali cechowča welikč!proccsi, kterčž bhlo
sw. JaUU průwodem aď čtwrt hodiUh cesth.

Na hranicich arcibiskUpstwi Pražskčho U kaple fw.
Wojtčcha nad Woticemi shromáždilo se k Uwitčmi sw.
Jana wel. dnchowenstwo wikariatU Wotickčho B p. wiká:
ťem w čelr, cis. úťedUictwo a Umoho tisic lidi z wůkolu

nich farnosti. thUd ssko se průwodem celoU hodiml do
Wotic, kdež ďhl prciwč wýročni trh a lidstwa tolik, že
nebhlo radno wstoUpiti do kostela. Bhlo tedh i tUto proe:
mlUweno k zástUpU před chrámem , kdež wůz stál, načrš
p. wikáť a saráť Llrnofstowický kanl lřtanie a modlitbh.
Náfledowala opět promlUwa k lidU, pťi niš jako jinde i
tUto Ukázalt bhl shromčcždčUi UeporUsseUý jazyk sw. Jcma.

Pak se průwod hUUl z města weU, a za mčstem se roz:
žthal ďe sw. patronem.

Wozh jelh dále, ale nř daleko; whsslak wstťic siliálni
obec leramowická w pčknčmpořádkuď k:tčzem
Frantifskánčm z klcisstera Wotickěho. Qbec tato pťičiUila
fe welice, aďh poctila sw. patrona, že ji spraije co před:
nosta mUž nábožný. Na silUici whstawčlik ďrám: z chwoji,
na niž se stkwělo pčt hwčzd a jazyk; zpčw lidU prowázela

28
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hUdba; i Uezbýwalo jiUčho leč tam U sochy sw. Jana
zastawiti a še zástUprm se pomodliti.

Za leramowicemi čekalafarUjofada QUbčUická
ď dUchoinm spráwcrm swým, wsfelikč domloUwciUi Uic
Ueprospělo, Uedali si zabrániti, Uýbrž sfli še sw. ostatly
až do Bhstťice, kdež Ua Uámčsti U kťiže wykonala fe po::

božlwst. K procesi QUbčUickčmU přřpojilo se i Bhstťickě
a obč sskoaž do BeUessowa.

Y Benrssďmť.

Uwádime opčt dopiš z Brnessowa, jenš takto whpra:
lonr: „Každým rokrm pUtUji tisicowččrfkčholidUdo Prahh
kU hrok!U oslaweUčho krajana swčho, sw. JaUa Nrpo:
mUckčho; Uč:m wsfak letoš stalo se Uaopak. TeUto mi:
láček núroda českčho na ceftč swč ze SolnohradU do
Prahh pťipUtowal k ncim dne 19. ťijna k Urfmirnč ra:
dosti nasseho !Učsta a wůkoli. KomU pťáno bhlo brúti
účast w tě slaonsti, teUť widčl i Uejjafnčjssi důkaz
katolickčho smýssleUi lidU českč!ho, zbožnosti a úcth, jakoUž

er kU Swatým fwým, zwlásstč pak k sw. JaUU. Kdo
widčl to Uepřehled:xč, bezpočetUč množstwi shromážděr
nšho lidU, tomU radosti zaplesalo srdcr w těle i Ualezal
útčchU a Upokojeni, pťipoútimje fobč tčch pokUsů, jakými
Umozi ač marUč UsilUji whmazatřz historie jmeno swětce
NepomUckěho, tohoto UcUčeUikatajemstwť zpowčdniho. J

z dalssiho okoli pťissli k Uctčni sw. JaUa hojUi zcistU:
powč wedrUi dUchownimi fpráwci fwými, jako Ua př.
zofadh Košmickč,Wranowskč a j. Po pátš hodiUč whssli
jfme w průwodU (8 knčži) z dčk. chrámU Pčmč wstťic

za mšsto, kam již pťečetnč Utnožstwi lidU náš bylo pťe:
desslo, očekáwajic ostatky sw. JaUaz Bhlo aš 747. h.
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wečer, když sparřilč jfme w dálř w sferU hojmi se kmče

1ajici fwětla a zástUp wčxliký bliž a bliže pťichcizejici.
Bylir to ofadUici Bhstťičti prowcizejici ď p. sarčxťem a
UtUožftwčm drUžiček še swččkami hoťicimi w rUkoU tčlo
swateho JaUa Radosti zafkwela se každci twč:ť jakmile

Bhlo lze fpatřiti wůz ozdobeUy a owčUčeUy, weonci Uej::
drašfsi klelwt wčrUých Čechň, ostatky fw JaUa Nep
Stťelba z moždiťů ihUed ozUamowala pťichod oftatkůw
sw. JaUa, a w průwodU welmi důstojUčm UwedeUhjfoU do
xUěsta. Boťádek bhl pak teUto: Za korothemi Uedáon
Uowými kráčela mlcidež sskol měftských, hlawUť sskoly a

Uižfsiho gmeasia zdejfsiho š Učitely a profesorh swými.
Následowali počeskni cechowč; za Uimi tťicet drUžiček Uen

:počitaje w to Bhftťickš (drUžičkh ty shledala a wedla
!ani JUlie ScheiUerowa , rodem z NepomUkU, k wětfsi
oslawč fwatčho fwého krajcma); pak dUchoweUstoš whfoce
důst. pciUhkaninky, z Uichž jeden UeslUeporUserý jazhk
xsw. JaUa, c. k. úťedUictwo š p. pťedUostoU w plUčm
.počtn a slaonstUim obleku, mčstskčxrada š p. měsska:
UostoU w čele, knižeci Lobkowickč úťedUictwo, swe ostatlh,

pťi Uichž po oboU straUách hojUč: fwětla Ueslh člerwš

spolků žinosteUských; koUečUč ohromUh zcistUp lidn kaž:
dčho stawU, pohlawi i stáťi, profpčijčce pisnč hUdboU
prowázexxě Ua počest sw. Jana. W poťcide tom kráčeli
jfme krok za krokem slaonstUč oswětlelchm mčftem. Q
kšod. 7. dossli jfme kU chrúmU, ale Uastojte! prostraUUý

chrcim Uemohl obfcihUoUti wssech pťitomUých,e Uastala th:

čenice welikcř a welký zč:stUp mUsel zčeástatipťed chrcimem.

ToUha mčsskanůw, o kterě již tťi dUi dťiwe mlU:
wili, fe whplltila; erslit tčlo fw. Jana do chrámU,
ťdež je položili pťed hlawltim oltáťem slaonstnč okrcissle:
Uým. Zpčwúcký spolck Bexlesfowský zapčl dojemnč ke cti
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fw. JaUa. Požehncinim pak UkoUčeUaslawnost prwnihox

dUe. Blwssak lidU UeUbýwalo. Po celoU Uoc stťidali sr,

hUed prozpčijice ť UctčUi sw. Jcma , hUed modlitbh
konajice. Po celoU Uoc ďylh wsseckh oltciťe flawUť ofwčt:
leUh, po celoU Uoc konali mčfskanč čestnoU stráž. Z rcina

pak dUe 20. hned po pcitč hodiUč občtowáUh msse sw.,
posledni o 727. hod., po tč bhl chwalozpčwsw. Nmbroše:
„Pš 1)8Um lUUůšmuď.“

Na rozloUčerU promlUwil whsoce důst. p. kaU.
BrUcha w krcitkč awssak dojemnč ťeči k shrontciždčUšmU

lidU, chwúle úctU shromciždčnčho lidU k sw. JaUU , po:

twrzUje Uciš wssech U wiťe a powšbUzUje k UcisledowciUi
sw. pťikladU Janwa. Mcilo kterč oko zůftalo bez flzi.
Pak teprw whssli jsme prowodit zase dcile kU Praze mi:
lcička swčho š loUtčž slawnosti a w tčmž poťádez jako
den pťed tim.

NB čtwrt h. cesty za Utěstem pomodlili jsme se jesstě
a rozžthali 8 drahbm tim tčlem slawUěho dčdice zemč
českě, co zatim Uasse pannh a drUžičkh, z Uichž každci již

ráUo wčUec do chrcimU bhla přiUesia a položila Ua skťiň

chowajici w sobě sw. tčto, Uyni opět kytkami a wčnci,
jimiž ošdochh bhťh hlawh jcjich, zdobilt,dwůz, erš wezl
drahč ty fw. ostatky. Konč potťeďnč nabidmll již dťiwe
Jeho sticenost kUižepčm JaU Nep. z Lobkowic.u

Tak skoUčila fe U Uciš slaonst swatojaUskcispůsobem
důstojným, a zajiftč bUde Ucim wssem miloU UpominkoU

a ďohdci i pohUútkoU k Ucisiedowčmi skwčlých ctnosti sw.
JaUa.“

ďa rrstť Z ?ZrUrssowa.

RciUo dUe 20. ťijna rozžthali fe BeUrssowsiti ša
mčstem še sw. tčlem, š Uimž dcile pUtowciUo kU Praze.
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W Poťiči ďhlo shromáždě:to domáci a wúkolni kUčžstwo
B ofadniky swými. U kostela bhla silUice pťeklem:ta
slaonstni branou B Uápisem: „Qroduj za Uciš fwatb
JeUe Nepomncký!“ Tam whkoncina jest promlUwa k lidu
a pobožnost. n W Dnespekách čekal p. wikciťokresU
MUichowickěhoše son Pisselskou osadoU. U kapličkydálh
se modlitby; pak prosili pp. průwodcowč sw. ostatků, abh
průwod dále Uefsel, nwádějice za důwod, že maji před

4. h. býtiru ďraU thsehradských. Uposlechli, rozloučili
se. Do Zeliwce dostawil se p. faráť z Kostelce Ua
kťižkách 8 osadoU swou, k Uiž stala se promlUwa a wh:
konala fe š Ui pobožnost. Nž sem poflal J. EmiU. Uej:
důst. wrchni pastýť troje spťežeUť koUi swých. Nsi hodiUU

cesty pťed Jescnici čekal š osadoU swon Jirčanký p. farciř
a prowodil pak sw. tšlo do JeseUice, kdežU sochy bhla
krátká řeč k lidu a modlitby o fw. Jcmn. Pťed KUU:
raticemi stcila slawnostni brána B Uápisem: Witej Uám
fwatú Jene Nepomucký! DrUžičky pťistonpilh a položilh
kráfný wčnec š sialoon stUžkoU Ua čerwený pťťkrow
wošU, Uačež pan farciť B wefskerým shromášdčxtim dopro:
wodil sw. ostatkh až kU Krči. Tam p. kan. PrUcha pro:
mluwil klidU a whkonal B Uťm pobožUost, Uačež se pro:
cesi anrátilo. U Krče čekalo jiUě, totiž Michelskě, dále
Podolskě, wošh potkáwalh fe již še zcistuphPražanů, jenž
bhli wstťic whfsli Ua PaUkrac a dále; již bylo slysfeti
hlahol zonů thsehradfkých. Praha witala fw. patrona
králowskwi, jehož an hlawon jest, wťtala fw. oftatkh, kteršž
fe po 16 týdUechanracelh. e

Ua iďyssrdradě a m ž!rašr.

„Tmawá Uoc wálečné bouťe již pomiUUla, jasný
ch :Uťrn nastal a byl ode wfsech radostně witáU.“ Tato
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slowa čtli jsme w posledUim pastýťfkšm listU Pražskšm.

Takč útčk fw. Jana Udál se za tmawč Uoci w čaš wá:
lečnxéboUťe, Uáwrat pak ša jafněho, krásněho dUe a sw.
Jan bhl w Praze ode wssech radostnč Uwitcirtd„Chwalte
PáUa w Swatých jeho!ee bhlo heflem thsehradU a krci:
lowfké Prahy dUe 20. a 21. ťijUa. „Podiný jest Bčch
we Swathch swých“ tak Ua wzájem hláfalh ostatkh sw.
JaUa fhromáždčným tisicůllt.

W sobotU ud. 20. t. m. odpolxčdUe hrUUli se ZcistU:
powč lidU Ua thfehrad a dále kU Krči w ústreth tělU
sw. Jana Nepom. Na silnici stcili již dUchowni, sskolni
mlcidež, občcni zaftUpitelstwa a osadUici Michelssti a Po:
dolffti š korothemi, Ua Pankrcici siawnostnč oždobeném
čekal žinosteUský spolek tč obce š praporem swým. Pťčd
4. hodinoU počalo fe whzwástčti Ua PaUkrcicř; zástUpowé

fe sestawowali w procesi pťed čthrspřržnim wozem poé
tažeUým čerwerU lcitkoU a kwitim a wěUci hojnš a
sstčdťe oždoďeným, ktčrýžto powoz ťidil koči w oblekU
slUhů arcibiskUpfkých. Za wošem kráčeli oba průwodči a
strážcowč tčla sw. JaUa, prelát scholastik PrUcha a ka:
Uoink BerUard. Zonh Wyssehradskč!witald průwod,
witaly sw. JaUa. Na hradbách stcilo lidi Ua tisice. U
bráUh Uwitala průwod a sw. ostatkh kolleǧiatlti kapitola
thfehradská w čerwených plUwialech a šaftupitelstwo
tčhož homiho měfta, i prowodili sw. tčlo kU chrámU fw.
Prtra a Pawla, kdčž Ua prahU ččkat obstoUpeU jsa dU:
chowenstwem Uejdůst. p. kardinal, jemUš p. prelát PrUcha
krátkoU promlUon jal fe ličiti, jaké pocth swětčc náš
wssUde po celč cestč dossel Ua slawUč!m Uáwratxt, tUto

na starobhlčxll Wyssehradš úloha prňwodců še dokoUcan,
pročrž že sw. ostatkh již odewždčtwú. Po tč whzdwihli
UtčfskaUčthfehradfsti š pUrkmistreUlfwým bedUU z wozU
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a Uesli ji za Jeho EmiUeUci do chrámU slawUč ofwčtle:
Uého a we wssech proftorách pťeplUčUého, tak že ztčži

bhlo lze doftati se k hlawnčmU oltciťi,d kdež kťifskeá:

lowci rakew z BedUh ďhla whňata a Ua mistč powý:
sseUěUt a přčkřowem aksamitowbm ozdoďeUěUt U prostťed

fwčtel a kwčtiU položeUa. NeporUserý jazhk whstawch
bhl k weťerémU UctčUi Ua ollxúťi. Núsledowala pobožnost
a sw. požthciUi. W chrčmtš bhlo tčon, ale UemčUčpťed
chrcimem U wošU, kdež zatim bhl weliký shoU po kwiti a

a fúborech, jimiž w BeUessowě a jiUde po cestč wůz
bhli ozdoďili. Každý chtčl miti památkU Ua deU UáwratU
fw. JaUa do Prahh.

W Uoci že foboth Ua Uedčli Ua Whsiehradš bdčli
pp. kaninci še staťičkýmp. probosstem, dUchoin a
UtšfskaUč Whssehradfsti a UtUozi UábožUi trwali Ua Utod:
litbcich w ofwčtleUém chrámU PciUč U tčla fw. JaUa,

jsoUce šároweň čestUoU jeho strčxži.
W Uedčli dUe 21. ťijUa, kanťa Praďa slaonft,

jakčž od stoletč pamútkh whhlásseUi za fwatčho bl. JaUa
NepomUckého,t. j. od r. 1829 eridčla., MiUťUte slaw:
Uost pťcUesseUi ostatků fw. JaUa. HUed Ua úswitč bhlo
Ua Whsiehradč žiwo, zústUpowš pUtowali ktčlU fw. kUčže
a UtUčeUika do staroslawněho chrciUxUkUižat apofftolskť,:ch,

kdčž od fwitúni Utffe sw. fe floUžilh a Uáwal bhl tak
weliký, še stráše fe doftawiti mUsilh, abp fe w Uastalč
tisUi Uefftčsti Uepťihodilo. Po 8. bodiUč fhromáždilo fe
zastUpitelstwo, poťúdkowča fpolkh obce Whssehradskš š pra:
porh fwými UsiaonstUčx Brčmh, k dUefsUislaonsti Uad
potokem Botičem whstawčUč, očekáwajice Jeho EmiUeUci,

wrchňixč)opexstýťe. deyž jčj ďo chrámjx xproxwoďčťi,po 9. ýo:

dině, obstoUpeU kollegiatl:i kapitoloU a četUýUt dUchoch:
stwem sloUžil pontisikallti mssi fwatoU a po tč šůstal
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Ua kázan; ťečnilt p. kanownik ŠtUlc. Pťed 12. h. ode:
ďral fe pak wrchni pastýť ťadami fpolků a poťcidků žiw:
Uostenskť!chdo resideUce p. proďossta thfehradskčbo, kdež
až do 2. h. odp. pomefskal. Zatim Uložili poťcidkowč
prapory swč w chrúmč, odedž je pťed 2. hod. whzdwihli
a Jeho EmiUeUci wftťic whsski.

Po pťichodU wrchniho pastýťe do chrámU wstoUpil
p. kanink a wrchUi sskoldozorcePrncha Ua kazatetnn
a ohleisil k radosti wesskerčho fhromúždčlxi, že J. Emi::

UeUce wffeobchěmU pťciUi ohhwatelftwa Pražskčho wh:
howčl a swolil, ady cčlo fw. Zana po tři dUh w kapli
sw. LUdmilh w chramč fwatowitskčm whstawer bhlo. ToU
doďon ďylo w chrámě a kolem Učho a Ua Wyssehradě
wssUde plno lidstwa wsfech tťid a stcxwů, bylo to welikč
klUďko, klerčš fe po úwodUi pobožUofti a po pťrložeUi
kťisskcilowčrakwe Ua ozdobná Uositka we welikolepč pro:
cesi rozwiUUlo Ucislrdujicim fpůfoďem. Za korothemi
ssla Uňádež Whssehradská, chlapci š bilými slorh a pixeš
sto drUžiček w bilých fsatech, š wčUci Ua hlawách a swi::

cemi w rUkoU, za Uimi spolek katolickhchtowaryssů š draho:
ceUUoUkorothi son; dúle jedUota k dostawčUi chrámU
U sw. Wita š Uowým praporem, Uapřed dčlnici, a sice
kamčnici w bilých rUkciwech a modrých záftěrcich, tesaťi

w kožeUých Zcistčrcicha še sekerami a zedUici še fwťpmi ozna:

kh, za kterýmižto ťemeflUikhpak ssli člerwč, jednatelowč a
ťiditčlowč jčdUoth BpťedfedoU fwým, p. Fr. hraď. z ThUUU.
Následowalo Učkolik setUiU mčssk. oftrostťelců w ssirokých
ťadcich; hUed za Uimi krcičeli alUmUowč arcib. femiUúťe
š pťedftaweltýmifwými, zpiwajire litane o stech Swa:
tých, w kterčmžto zpčwU fe š Uimi ftřidal dále za UmbelloU

jdoUci sbor zpčwáků chrúmu fwatowitskčho. Za těmito a
korothemi fsli člerwč kongrčgace Uejfw. thUpitele
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a towaryšstwa Ježissowa a stťedem řad mčsskankých
graUátUiků četnš farUi dUchoweUstwo mčst Pražských i
wůkoli w plUwiálech, jakož i za akolyty a arcibiskUpfkým
kťižem kollegiatni kapitola thsehradská a metropolitni
kapitola Pražfká, š infUlemi Ua hlawách. Za fw. tčlem,
kterčž Uefli u podporowčmi jsoUce alnmnh uu až kslaw:

Uostnibranč UaBotiči pp kanownicithsehradsfti odtnd
po celš Praze farUi dUchowenstwo a na Hradčanech aš
do kaple fw LUdmily w chramě fwatowitskem pp kanownici
metrop. kapitolh, kráčel Uejdůstojnšjssi pan kardinal Uesa
UeporUssený jazyk sw. Jana. Za Uim Ubiral fe pUrklUistr
Pražský a Wyssehradský š členh městskš radh i obecniho
zastUpitelstwa, mUoho důstojniků fborů Ulčsskanskýcha ji:
Uých wzácných osob, za Uimiž sslo četné odděleni mšsskanskč

pčchoty a u lid. Krátkč to slowo, ale zahrrmje w sobč
tisire Uábožných ctitelů Uasfeho fw. Jana Nepomnckčho.
Sessli se z krcil. Prahy i z okoli, z blizka i z daleka.
Z WysfehradU Ua Hradčany jest cefta dloUhá a wstde
bhlo plno lidn. Hradby thfehradskč bhly takoťka obroU:
benh hlawami liďU, jenž še slzami w očťchwital sw. pa:
tran swčho, a jakmile průwod pťessel, pťidáwali fe
k zcistUpUza sw. tčlem. ToU měroU rostl prond a pohy:
bowal se, co. Ulicc stačilh, a Unássel diwúky š sebon, ale
UemčUši zpčw lidU prozpšijiciho litanir a pisnš fwato:
janskš UUásfel mysli k Uebesům.

„ChUedým se ewangeliUm zwěftUje,“ hláfaly okrasy
domů Ua Wyfsehradč. Nesiďlič tam bohatci, ale donm
bez ozdob tam Uebylo. Prapory, wšnce, koberce, obražy
a sochy fwatých, Uápish a fwčtla, wsfe co kďo mčl pčk:
Ušho, swčdčilo Ua domech a w oknech o radosti z nciwratn
fw. patrona, o úctč k sw. JaUU. Tčž rochod do chránm
sw. Jana Nep. Ua Skalce byl wkUsnčošdoben a mnohč
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domh, kUdhprůwod se bral. Na SpáleUě Ulici pťidrUžilo
se kpřůwodn, whcházejic zchrámU Uejfw. Trojice a wstn:
pUjic mezi ostrostťelce a alUmUh arcčb. semiUciťr, ťeholnč
dUchotpeUstwoa sice Milosrdni bratťi, KapUciUi, Fran:
tifskciUi,Augnstiani, Minoritčx, DomiUťkáUi,Piaristč, Be:
nediktini, Premdrlstrátř, Kťišoincř a Maltezowě čili Jo:
hantč. Z ozdobenčýo klásstera pamn Worssilek whsslh
a pťipojilh se žchké ťádh, totiž Šedč, Školni, Milosrdnč
festrh a Llnglickčpannh. NowUčž přidrnžowali se k prů:
wodU Ua hraUťcich mčst člerwě měftskč radh a obchiho
zastnpitelstwa i lid, jehož wssnde tisicowč stáli. We wfsech
Ulicich, kUdh fe fslo, hoťel w lampách pth, hlahot Zonů
bli,;kých chrámů wťtal a prowázel průwod a fw. ostatkh.
Sláwa bhla weliká, ale pťedce pťemnoši siželi, zwlcifstčkdhž
Ua mostč, Ua mistš UmUčeni fw. reka, lid zpiwal: „Qded
Jene fmUtně kráčiš za wečera kměstU9“ kdhž prosil: „Neo:
poUsstčj, swatý JeUe, swč ditkh ztrápeUé!“ Pťcilipsi, ďh
Bůh dal, abh fw. Jan Uebhl Uikdh wice Ua útčkUa zpi,:
wali: „Zůstaň š námi, neodcházej, předrahý náš Jene;
swčta xx:xoutidoprowázej ditkh opUsstěné!“

Na Hradčanech, kamš průwod tšprw o 1,26. dofsel,
bhli jfme pťekwaperli oswčtleUťm celého Uámčfti, zwlcisstš
pak thikal palác arcibiskupský,Tostúnsiý a Schwarzen:
bergský. Jčjich Welič. cisaťFerdinand a cifaťoan Maria
Nnna pohliželi Ua procesi zokeU král. hradU. W chrámč!
fwatowitskčm drželi stráž U bohatč ozdoďeného a oswčtle:
Uého hrobU fw. Jana členowč mčsskatxstěhofborU jizdeckého.

thž bhli pp. kanoinci fw. tělo Uložilh w kapli sw.
LUdmilh, modlil fe Uejdůst. p. kardanl orace o fw.
Jamx Nep. a fw. patroUech zemfkých, Uačcš náfledowaťo
„Mš 1)8Um 1UUČUU:U8“ a po špěwu „kUnše 1iUšUU“
fw. požehnáni. Po 6. hod. se zástnpowé rozchcizeli.
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Sw. ostatkh zůstalh děle whstaweUh k žcidosti UcibožUých
ctčtelů sw. JaUa a za pťťčiUoUpťťtomnosti J. Wel. cisaťe
pána FrantťsskaJoscfa. W pátek dne 26. ťijUa w 8 h. ráno
slonžřl an arcibiskUp š pťčflUstoU asisteUci U hrobU sw.
JaUa tichoU mssi sw. a před oltáťem Ua klekátkU klečel
cisať páU. W kapli Ua straUě episftolh bhl Uejdůstojnčjfsi
p. biskUp BUďčjowřcký a člerwš wždh wčrnč Uletropo:
litUi kapitolh. W lewo za cisaťem pčmem bhťi dlda jeho
pobočnici, dále pak mnoho nábožných, kteťiž zajistč prosili
Pána Boha, aďh Ua wznessenčm anowUčkowi i krcilow:
stwich a zemich jčho se wyplnilo, co žpčwácč zpiwali Ua
kůrU, totiž „j)on:x Uobiš pšočdmste t. j. abh Bůh krcilům
a kUižatům i wssemU lidU křeskanskčm: pokoj a jednotU

Udčlťti ráčil. Po mssi fw. fsčl cčsař pán a wždal poctU
ostatkům fw( Jana wdstaweným w kapli sw. LUdmilh,
načež sobč prohlčžel chrám sw. Wita, š patrným zalibenim
pohlčžeje Ua Uowá ďarewná okUa a jinč oprawh. CisaťskoU
toUto Uáwsstčwo:x a poctoU sw. ostarkň dowrsseny bhlh
slawnosti fwatojanfkč w Braze.

W sobotU dne 27. ťijna flonžil nejdůftojUějssian
kardinal mssi sw. opčt n hrobU fw. Jana, po tč wh:
zdwihlč pp. kanownici rakew z kaple sw. LUdmčlh a neslř

ji po fchodech čerweUým kanem potašených wzhůrU a
nložili do hrobn U oltáťe B powime úcton a pobošUofti.
Po UkoUčenýchUtodlitbách wzal p. kanoink ftrášcr klťče
a hroď ďhl Ušawťčtt.
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7. šňniťrnčlrcna l:něb swUtožcmsůčhoWědirtmi.

W Ředitelstwi swatojanfkěho Dědictwi, těš w kUčh:
kupectwiB. Stýbla w Praze, Ed. Hďlzla w Qlomonci
a K WiUikera w BrUč jest dostatť Uáfledeici kUihh

w sniženě ceUč:
Bible Eeska čili pčfmo swatč ftareho i Uowčhozakona

Welky oktaw Stran 1433 dťiwe za 2 zl., Uhnř
za 1 Zl. 5 kr.

Posiilla aUeď whkladh a rozjtmúlxi na ewaUgelia UedčlUi
a fwátečni od 1)r. JUUoceUcia FreUcla.

Dčl l. dieiwe ža 1 zl. 84 kr., UhUi za 60 kr.
Dil lle U n 2 sr 44 U U n 1 Jl
Dil Ul. „ „ 1 „ 50 „ „ „ 1zl.
Dil AU obfahUjicč wýkladh Ua epifftoth celého rokU,

dťiwe ža 1 zl 50 kr., UhUi ža 60 kr.
Žiwot Pmm a Spasitele UassehoJežisse Krista.

Qd k Pant. NeumaUUa
Dil 1 dťiwe za 1 zť. 20 kr., Uhni ša 50 kr
Dll 11 „ „ 1 „ 40 „ „ „ 50 kr

Ziwot, Utrpenl a skntkh Swatých a Swětic
Božlch Qo 1) HUg Karlika

Dťl 1u dťťwe ša 1 žl.. 40 kr., UhUi Za 70 kr.
Dil U. „ „ 1 „ 40 „ „ „ 70 „
Dil lll. „ „ 1 „ 8 „ „ .. 70 „
Dil 17. „ „ 1 „ 20 „ „ „ 70 „
Dll 7 „ „ 1 „ 50 „ „ „ 70 „

Lttnrgika whfwětťnjici fwate obřadp Ueb ceremoUie,
iickš Uťiwa swata cirkew katolicka pťi wererych slUž?
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ďách Božčch. Od Jof. Šrrxcra. Dťčwe za 1 zl. šo kr.
Uhni za 80 kr.

DUssewni zčlbawa. Sbirka powťdekmrawUých k wzdč:
láUi lťdU kťeskaUskšho, dřiwe za 1 zl., Uhni za 50 kr.

Za tčchto dUů, kdež zlowolni lidč haUebUé, wiťe a
cUosti odporUjici kUihh lidU do rnkoU dciwaji, jcst to

prawým dobrodiUim, že Uafse Dčdictwť může swrchU
psaUá dokanlci dila w tak lewUš ceně podatř. Wsseckh
thto knihh stoji úhrnem 10 zl. 5 kr. a twoťi maloU
knihownU, w Uiž rodiUě podciUo čteUi Ua wice let. Nalčšci

se zde kUiha wssech kUěh, totřž pismo fwatě; ťcidUý a oď:

fsirUý wýklad tčhož pisma swatěho, jak je cirkew w Ue:
dčlich a swátcich čitati weli; oswětletw a wyloženo žde
dále pifmo swatč žiwotem Jcžifse Krista, Bošiho ShUa,
jeUž jest wšorem wssech cUosti, wrchem wssi dokonalosti;
oswčtler i žiwoth Swatých a Swštic Božich, tak že
každý, ať jest jakšhokoli ftawU, Ualězč: zde wzorh Ueď
pťčkladh cnostného žiwota dle swých zwlásstnich xpoměrů.
Dcile zde whloženo w LitUrgice, jak cirkew swš ditkh na
cestU swatěho žťwota wolci a co znamenaji wsseckhobťadh
jeji. KonečUč pak w DUfsein Zciďawč Uěkolika krato:
chwilnými powidkami jest whswětleno, kam k,xťichzawcidi,

jak člowěka jřž Ua žemi UesskaftUého čiUi a jak Uaprotř

tomU cUostUý kťeskanský žiwot ř zde Ua zemi blaži.

NadťečeUš knihh tedh odporUčUjeme wfsem kťeskcm:

ským rodiUám a zwláfstč kUihochim sskolUim a obecným.

sl. iinžličnň nňmějsti.
Q knize Ua bndoUcč rok.

W tčskUse Uacházi kUihž!: Wůdce hřissniků od
sw. Lwaika GraUadského. Crským jašhkem whloženo od
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Jana Nep Desoldh, knězeťcidUpremonstratskěho w Teplč
a Učitele Ua cis kral ghmnasiU w Plzni

Tato kniha jest Určena za podil údů na rok 1868
a bUde co do oďjemU zajistě jednoU tak silna jakož tato
letossni. Co do wýďornosti obsahU, odwoláwáme fe Ua
slowa fw. Frantisska Saleskěho, jenž pisse: „Spisy
Lnbwika Granadskčho maji se Uctiwě a pobožnč čisti,
jelikož obsahUji Uejspasitelnějssi oswiceUi, jakéhoš dUssi
ď neďeš pojmonťi lze.ee

O Blahowěstll.

Mnozi z Uassich čtenáťů ohližeji fe po čafopisU ob:
saýn zbožného a těmto můžeme odporUčiti „Blahowěs “
whcházejici w Praze dne 5., 15. a 25. každčho měsice.

Tentýž časopiš jest organem Uasseho Dčdictwi, w
Učmš wšdh ohlassowúni býwaji údowě nowč pťistoUplť,
těž i údům rozličnci náwčssti dáwána býwaji.

Pťedpláci se Ua teUto čafopiš w ešpedici B. Stýbla,
knčhkUpcew Praze, těž w redakci w arcib. semiUúťi a
sice, kdhž chceme čafopiš posftoU odbirati, 3 zl. ročně,
Ueb 1 zl. 50 kr. půlletUě.

Z programu tohoto časopisU sdčlUjeme:

„Blahowčst“ na Uowš,sedmnáctč pouti swčpo
wlastech česko:slowallských l. P. 1867 bUde opět pťincisseti:

1. Ua nrděle a fwátkh cčrkeinho rokU homilie fw.
otcůw a Učťtelů cirkcanich, krátká rozjčmúni, pťi:
měťeUč wipkladh, anebo wšdělawatelltá pojedncini
ž oboru Učeni o wiťe a žiwotě kťeskanfko:katolickěm;

U. wýkladh o pofwátných obťadech, čafech a zťčšenťch
cirkwe katolické;
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w;dčlawatelnč pťibčhh z žiwota swčtcůw a swčttc
Božich, žiwotopify přikladUých wýtečllikůw kťeskan:
ských, poUčUč obrazh z dčjin cirkwe katolickč, ob:

zwlásstč mezi Ucirodh slowaUskými;
zpráwy o žiwotě, působesti a osadcich misionáťů
katolických;

whýsáni památných chrámůw , obrazůw a mist,
drahých srdci katolickčmU;
powidky a obrazh ze šiwota legendy, básnč
a pisnč;
zasadh a radh, wýstrahh a oprawy wychowatelskč;
d opis h a zprawh o žiwotč nabožeUskemwe wssech
končinách kťeskanských;

drobnosti z praktickčho žiwota; Učmtitky a útoky
protiwnikůw ;
zpráwh o knihách a dilech Umšleckých; pťehledh
literarni;
zpráwh o Dčdictwi sw. Jana NepomUckčho, sw.
Prokopa a j.;
ofobUi wčstUik dUchowenský ze wssech diecesi českych.“

Kdobh chtčl miti Učco Ua Ukáku z tohoto časopisU:

wčz, že dswrchUUwedenč popsáni Učlwratn ostatků swa Jana

jest z tčhož časopisU whňato.

Na doftaweUč chrámU swatowčtfkěho.

Řrditelftwi obdrželo a Ua patťičnšm mistč odwedlo:
QdUrzUamčpani .......... 3 zl.u kr.
Z Lomnic: od Jana ŠtUrce 10 kr., Jana

Bhlka 10 kr , Frant Shkorh 10 kr.,
MariePřibylowč5 kr........ u „ 35 „

úhrnem Z zl. 35 kr.
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Zexnčejč údowe x

.kašdým Uokem ďUďtež w ťeditelstwč ozUáerUi do koUce

mšfťce profiUce. Kdož poždčji xokslásseUi jsoU, Uemoxhoc:

wťce Ua koUcixpodiťUš kUihh tšhož rokU jmerwáUi býši,
Uýbrž teprw w UáfledU1ťcťmroce w feram šemťelých
wťadčUi býti UwhoU, a to š tš pťťčinx, že tifk podťlllú

knihh wždy Ua koUci přosiUce skoUčeU býti mUsi.

WiUc. Brcldáč,.
ředčtcl Dšdictwi.


