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O S O B Y : 

MLADÁ KNĚŽNA. 

DVOŘAN. 

VRCHNÍ. 

MLYNÁŘ. 

JEHO BÁBA. 

HANIČKA. 

ZAJÍČEK, učitelský mládenec. 

BRAHA, sekerník. 

ZIMA, 

SEJTKO, šumaři. 

KLÁSEK, 

KLÁSKOVÁ. 

MICHAL, 1 . . . 
> vodní a . 

IVAN, J 

PAN FRANC. 

MUŠKETÝR. 

ŽAN, služebník. 

KOMORNÁ. 

KROUŽILKA, 1 

VOTRUBA, J ™ 

Zámečtí úředníci, farář, rychtáři, družice, 

Hejkal, lesní panny. 

Děj za onoho času ve mlýnč, na zámku, 

v lese a v lesním zámečku. 



JEDNANÍ PRVÉ. 
Roubená, vybílená jizba tmavého, povalového stropu. V po-
zadí dvéře na síň, na levo do mlýnice, u nich v koutě pec, při ní 
tmavozelená kamna. V pravém koutě stůl, u něho při stěnách 
lavice s lenochem. Nad stolem v koutě květovaná almárka pro 
knihy a písemnosti. V právo dvéře do světničky. Okno je 

otevřeno. Je v létě po slunce západu. 

Výstup I. 

MLYNÁŘ, BABIČKA. 

MLYNÁŘ (sedí u stolu na lavici a pííe na jednom z listů 
přišitých ke staré kronice. Pojednou ustane, dívá se ke dve-
řím do svétnilky, vstane,pootevřeje). Babičko, jste tady? 

BABIČKA (uvnitř). Jsem, chceš něco? 
• MLYNÁŘ. Prosím vás - (Vrátí se, usedne a vezme 
Zase péro áo ruky.) 

BABIČKA (vyjde z komory, stařenka osmdesátiletá, bé-
lovlasá). Co pak hochu, co -

MLYNÁŘ. Abyste mně tuhle pověděla. Já tady ke 
kronice připisuju staré proroctví, jak je říkáváte, píšu 
si to, aby ostalo pro pamět. Právě píšu (hleáláo knihy, 

jako by říkal ále toho, co napsal) o té vojně, až se půl-
noční národ do naší země přižene. A ted - (vzhléáne 
k babičce) babičko, jak ted, co klade Sibylla -

BABIČKA. 2e to bude hrozná vojna (z<*hleái se 
přeá se v za^y^níy mluví váfyié, avšak bez prorockého 
pathosu). 

MLYNÁŘ (píše). 



BABIČKA. Hrozná vojna, až krev kolébkami poteče 
a zasteskne se jak starému tak mladému na světě živu 
být a nejvíc obecnímu lidu. Ale až bude nejhůř, pán 
bůh se smiluje, povídá Sibylla i Slepý mládenec. Tu 
se vojska položí mezi Blaníkem a Načeradcem a tu se 
začne boj. Dvanáct dní bude bojováno, třináctého se 
přihrne na pomoc vojsko a to povede svatý Václav a 
ten pojede na bílém koni. (Na okamžik umlkne, pak 
nachylujíc se k mlynáři, jen% jeítl píle, poví mikíeji): 
Napiš to, napiš, aby, kdož bude v zkormoucení číst, 
se utěšil. (Ceká.) 

MLYNÁŘ (pile y pak ustane). Tak -
BABIČKA. Ještě něco? 
MLYNÁŘ. Prozatím jen tohle, babičko, já jen tohle 

o té vojně. 
BABIČKA (s úsmévem). Jak chceš, jak chceš. No, 

možu zas po svém (odejde do komory). 
MLYNÁŘ (přehlíží, co napsal, obraci listy). 

Výstup 2. 

MUŠKETÍR, BRAHA, MLYNÁŘ. 

MUŠKETÝR (vkročí^e síni). 
BRAHA (V kocené %ástžre vstoupí v tý% okamžik 

mlýnice). Koho hledáte? 
MUŠKETÍR (nafoukani). Tuhle mlynáře. 
MLYNÁŘ. CO chcete? 
MUŠKETÝR. Nesu mandát ze zámku. 
BRAHA (s ásméíkem). Mandát -



MLYNÁŘ. Komu? 
MUŠKETÝR. Vám mlynáři, od pana vrchního. 
MLYNÁŘ. Mandát mně? Od vrchního? Tady ve 

mlýně jeho mandáty neplatí, tady není u sedláka nebo 
u chalupníka, a nestraší tu robota. Tu jsem pánem 
já sám. 

MUŠKETÝR. NO, vždyť já taky o robotě nic, o kon-
tribuci nic, ani ne o lípě, o tom vašem soudu. Nic, ale 
(vyhrkne) přijede vrchnost, přišla štafeta, paní kněžna 
nová, co panství zdědila. 

MLYNÁŘ. Hm, tak přijede. 
MUŠKETÝR. Bude tu poprvé, ještě nikdá na tom dě-

dictví nebyla, proto všecka panství přehlíží. Sest už 
jich objela, šestero panství; (vypoíítdvd) na Vlkově už 
byla, na Libořicích, Svojšíně, na Nedražicích a La-
žanech, ted je na Březovicích a odtud přijede sem na 
Lohovou. Proto pan vrchní shání, běhá, aby uvítání 
bylo tu obzvláště slavné. Ted vám lítá po panství 
mandát za mandátem. A mně dal mandát, abyste, 
mlynáři, o tom vítání přijel rejtharsky na zámek, kůň 
aby byl v samém kvítí a fáborech, všecko slavně, vy 
že povedete sedláky; ti budou taky na koních. Vy 
uvítáte paní kněžnu a -

MLYNÁŘ (vpadne). Tu neuvítám, protože nikam ne-
pojedu. Ještě vítat, slavit za to, že mne chce vrchnost 
připravit o lípu, o mé právo. 

MUŠKETÝR (\asna). Takl Ale mandát poroučí -
(vzpomene si). To jako ten první mandát. 

MLYNÁŘ (ironicky). Máte ještě nějaký ? 



MUŠKETÝR. Ještě druhý a ten poroučí, aby to děvče, 
co tu máte ve mlýně, ta schovanka -

BRAHA (sebou trhne). 
MUŠKETITR. Aby přišla 2a družici; půjdou družice, 

celý houf, a to děvče tady -
MLYNAŘ. Taky nikam nepůjde. 
BRAHA. Ne, nikam nepůjde. 
MUŠKETÝR (^upni na Brahu). Co vy - Vy mlčte I 
BRAHA. Já? Tady mám taky slovo, abyste vědal. 

Hanička je má, aspoň trochu má. Já ji našel, víte-li 
vy - když jsem se vracel 2 vojny, 2 té nešťastné vojny,-
a já byl v ohni a ne 2a pecí jako někdo, a 2raněný 
jsem šel, víte-li, vy mandáte. Belhal jsem se, a tu jsem 
ji našel v širém, na večír, v příkopě u cesty. Bylo na 
pod2Ím, na večír, po dešti, sychravo, mraky se hnaly 
a vítr fičel, až mně to bralo plášť. A to děvčátko v pří-
kopě; choulila se, třásla 2Ímou. Všichni ji opustili. 
Panstvo jelo kolem, jenerálové a kapitáni a vojsko, 
co vyhráJi, a nic. Jen si na ni uka2ovali a ještě se 
ušklebovaH. Churota CÍ2Í1 A domácí šli kolem, utíkali 
modlili se i plakali a pro pláč, pro samé modlení ne-
viděli; nechali ji, a tak jsem se jí ujal, sám jsem sotva 
le2l, sebral jsem ji jako ptáčka, když ho vichřice vy-
hodí 2 hnÍ2da. 

MLYNÁŘ. Braho, nač mu to vykládáte? 
BRAHA. Aby vědal, že mám na ni právo, já - já -
MLYNÁŘ (k muiketjrovi). Už jsem řek\ 
MUŠKETÝR. A tak to mám vyřídit panu vrchnímu? 

A ten mandát -



MLYNÁŘ, (nedbaje ho, obrdtí se k Brahovi). Jak je 
soprávkou? 

BRAHA. Právě proto jsem přišel. 
MUŠKETÝR (vpadne). Tak tedy, mlynáři -
MLYNÁŘ (%ddy k nému, mluví s Brahou). Už půjde 

kolo? 
BRAHA. Všecko jak se patří, půjde. 
MUŠKETÝR (hlasitéji). Tak tedy -
MLYNÁŘ (nedbaje ho). Braho, půjdu s vámi do 

mlýnice. 
MUŠKETÝR. A já nic? Mandát nic? (Hrozivé vy-

hrkne.) Ale máme ještě lucernu, a až přijde mandát 
o lucerně, tak se otočíte, to budete poslouchat a pěkně 
jako ňáký podruh. To budete! (Kvapné odejde.) 

BRAHA (%a ním hro^í). I ty mandáte, ty churoto ze 
mhy upletená -

Výstup 

MLYNÁŘ, BRAHA. 

MLYNÁŘ. Nechte ho. Ale to jste si se správkou 
pospíšil. 

BRAHA. A taky jsem se při ní rozzlobil. Churota 
ze mhy -

MLYNÁŘ. K d o za s -
BRAHA. I krajánek. Zastaví se u mne, nežli odešel, 

a hned s užírkou, jestli jsem si kápkou zbystřil zrak. 
Trumbero, povídám, to se ví, že zbystřil. Zbystřil, 
ale tady (ukd^e na čelo), žádná mha, pěkně jasno a ja-



zyk se mně neplete, nebreptám jako ty, krajánku. Tak 
jsem ho odkrojil. Bude mně kápku vyčítat I To víte, 
pane otče, bez kápky nemám jadrné oči, nemám ruku. 
Ale jak mne kápka ohřeje, ó, to je šťastné oko, šťastná 
ruka, to sekerou utešu věc, jako když to uleje. 

Výstup 4. 

BABIČKA, předešlí. 

BABIČKA (Z komory; nesouc v pravé hlinénou misku, 
jde ke dveřím na síň). 

MLYNÁŘ. Kam jdete, babičko? 
BABIČKA. Na srub, na pavláčku, tady (ukd$e na 

misku). Je čtvrtek a po slunce západu. 
MLYNÁŘ. Ah, nesete hospodáříčkovi. 
BABIČKA. Pro požehnání domu. Vy byste ne-

vzpomněli. 
MLYNÁŘ. Hanička by pamatovala. Ale kde je -
BABIČKA. Sla na stráň na kvítí a na koření. 
MLYNÁŘ (usmíváse). To zas toho přinese -
BABIČKA. A jistě taky věneček z mateří doušky. 

Tenhle (ukdfy na vénelek povéíený na sténé naá kronikou) 
ti sem taky pověsila. Ale už jdu. (Oáejáe dveřmi na síň.) 

Výstup j. 

MLYNÁŘ, BRAHA. 

BRAHA. Pane otče, na Haničku pozor I 
MLYNÁŘ. PročI Pro to, co vrchní vzkázal? 



BRAHA. TO ne, ale k vůli vodnímu panáčkoj. Ha-
strman ted pořád obchází, pořád, celé noci, stárek to 
taky povídal, celé noci obchází a jen po Haničce pase. 
Vzdychá, heká, škemrá, brečí; dnes celou noc vy-
plakal. 

MLYNÁŘ. Zbytečné strachy. 
BRAHA. Bude se vám mstít na mlýně -
MLYNÁŘ. Proto ho musím dostat odtud. 
BRAHA. Dejte mně provaz z lýčí, já sám budu číhat 

na tu churotu, vždyť jde o Haničku, a až ho chytím, 
uvážu ho tuhle na kamna, aby byl hodně na suchu, a 
natřískám mu jich, to pak skrotne a všecko udělá. 

MLYNÁŘ (S úsmévem). Na suchu, bez kápky je bez 
síly. To vy taky, Braho, vidte. Pojdte. (Vkroč/ do 
mlýnice.) 

BRAHA. Jen se smějte! Abyste nelitoval. (Odejde 
mlynářem.) 

Výstup 6. 

HANIČKA. 

HANIČKA (zpívá na síni). 

Lásko, milá lásko, 
kde tě lidé berou -

(Vejáe otevřenými dveřmi ^pívajíc tlumenfji. Zuje ářeváky 
hned uprahu a nechájeudveří. Klín mdplný koření a kvítí.) 

V zahradách nerosteš, 
v poli tě nesejou. 



(Stane, rozhlédne se, spatři otevřenou kroniku, jde rychle 
k ni, podívá se, pak vysype z klina kvítí na lavičku u kamen, 
vybéře z nžho hrstku mateři doušky a klade z ni proutky 

Za nikolik listu v kronice.) 

Mateří doušku pěkně do kroniky - (zamyšlena ̂ ptn* 
Zpívat snímajíc se stíny vínelek:) 

Když ponejprv ťali, 
dřevo zavzdychalo -

( Venku na síni se ozvou housle v průvoá jejího zpivu.) 

HANIČKA (ani se neohléánuvíi zpívá áál a závisí čerstvý 
víneček z mateří áoušky, jej% přinesla s kvítím, na místi 
uvadlého). Když po druhé ťali, 

krev se vyprýštila -

Výstup 7. 

ZAJÍČEK, HANIČKA. 

ZAJÍČEK (huáa na housle vejáe ze Z^ane uPra^u 

a provází dál). 
HANIČKA (zpívá). 

Když po třetí ťali, 
dřevo promluvilo -

(Náhle přestane, obrátí se po Zajíčkovi, vesele:) To nám 
to šlo. 

ZAJÍČEK (se bli$i). Když jsem tě, Haničko, venku 



zaslechl, musil jsem přizvučet; hned housle pod bra-
du, jak by je tam někdo vtiskl, a šmytec do ruky. 
Zrovna se obveselím, když zpíváš. A i když jen tak 
mluvíš, jen bych tě poslouchal. Dornička taky říká, 
že máš milou řeč. Mně je u tebe volno, jsem ti, věř 
mně, nějak smělejší a starost padá. Ty - ty jseš - (po-
hladíji po rameni) bože, Haničko, jak bych řek' - jako 
sestřička - milá jako kvítí -

HANIČKA. CO O starosti povídáte, co vás souží. 
ZAJÍČEK. O rozmilá Haničko, kdybys věděla 1 Po-

čítej I UŽ na osmý rok jsem školním mládencem, už na 
osmý rok, a rád bych už byl za kantora obrácen, aby 
má ze všech nejmilejši Dornička už nemusila čekat, 
abysme se mohli už vzít. Osmý rok, Haničko, škol-
ním mládencem I Ročně na penězích skoro nic, jen co 
si vyhraju a vypřadu. A kdybych byl na jedné škole! 
Ale to na dvou. Běhat z jedné do druhé přes pole, 
přes vrchy, v dešti i vánici, mít nad sebou dva prin-
cipály a co horšího nežli dva principálové, nežli déšť 
a hromobití, je, mít dvě principálky, jednu sekutnější 
nežli druhou. Jedné abych pořád dříví štípal, vodu 
nosil, druhé pořád děti choval. A na půdě spát a jíst 
po střídě u sedláků. To je, milá Haničko, očistec, 
očistec, ne-li peklo. Však jsem to všecko napsal, složil, 
v rytmech skomponíroval. 

HANIČKA. A proč, pro koho? 
ZAJÍČEK. Vrchnosti, nové vrchnosti, paní kněžně, 

co panství zdědila. Jdu vám říct, že přijede. Poprvé 
sem přijede a s ní vrchní guberno. 



HANIČKA. K d o j e t o ? 
ZAJÍČEK. Její nejvyšší dvořan; povídají, že u ní 

mnoho zmůže. Vrchní chystá slavné uvítání - a já -
(tišeji, tajemni) muziku, kasací na zámku. Jak kněžna 
přijede, pěkně zahrajem', víš, já, Sejtko, Zima, Klá-
sek. Klásek už u mne byl, ale mlč, prosím tě. 

HANIČKA. A to skládání - ta supplika -
ZAJÍČEK. TU po té kasací pěkně podám. Povídám 

v ní, co a jak, že já jakožto jeden školní mládenec, 
spolu klarinetista primarius, fidicen, valthornista a 
basettista, též také k tomu organista a v nějakých 
menších věcech i komponista - (polomí náhle housle, 
hrabe se v habátl, vytáhne suppliku). Ale abys viděla, tady 
to je, poslechni, co jsem paní kněžně napsal. (Cte:) 

Pomni jenom, že jsem kvočna tvoje, 
která má kuřátek osmdesát dvě, 
třicet čtyři v kukance lohovické, 
čtyřicet a osm k tomu v bukovické, 
tři dni sedím v hnízdě lohovickém 
a tři dni ostatní v bukovickém. 
Nesmím si odpočinout ani v noci, 
musím i příst a často přes půl noci -

HANIČKA. Myslíte, že vám ta prosba pomůže? 
ZAJÍČEK, Vždyť by se skála obměkčila, jak důtklivě 

prosím a žádám. (Čte:) 

Jak doufá kuřátko v kvočinku svou, 
tak doufám v paní kněžnu milostivou, 



Ponížený a poslušný jsem vždy 
milostivé vrchnosti v čas každý. 
Zajíček Josef ve Lhotě rozený, 
v horách Jestřábských mám bydlení. 
V Bukovici v noci jsem to psal 
a při tom svou bídu rozvažoval. 
Datum jest třicátého června, 
když měsíček svítil mně do okna. 

HANIČKA (se Iteni zasmušila, vdfyS hledi na Za-
jilha). 

ZAJÍČEK (zaražen). Ale bože, Haničko, ty nic a tak 
se díváš. 

HANIČKA. Je mně vás líto, že se tak poníženě shý-
báte a pokořujete. 

ZAJÍČEK. Když mušími Považ, jen považ, Hanič-
ko, v městečku je kantorské misto, a kdybych je 
ddstal, byl bych při tom regens chori I Považ, zasedl 
bych za varhany farního kostela, řídil bych kůr, bože, 
jaká radost IA také by to něco neslo, pěkný sobotáles, 
deputát, kolik sáhů drev, koledy, a štola dá zas na 
penězích. To bych si moh' Dorničku vzít ihned, od 
té chvíle, považ! A spinet bych si časem pořídil. Bože, 
jaké živobytí I Proto ty prosby, proto se poníženě 
ohýbám. Ach, kolikrát jsem to musil udělat zadarmo I 
Před kým se ohýbám, před jakými strejci! No ale, 
pomyslím, co dělat, jaká pomoc, a těším se v duchu, 
že jsem přec něco jiného a zapomenu na jejich hlou-
pou pýchu, obzvláště když hraju, když mě to zrovna 



vznese a jsem uvnitř spokojený, jako když se krásně 
vyjasní. A i když nehraju a jen tak sedím podvečír 
a i v noci, když slyším krásnou muziku. Jistě slyším, 
v duchu, v hlavě, divnou, krásnou - Rozumíš-li 
mně -

HANIČKA. Rozumím. 
ZAJÍČEK (vyrušuje se). Slyším, slyším. Jen ji chytit, 

chytit. 
Výstup 8. 

MLYNÁŘ, PŘEDEŠLÍ. 

MLYNÁŘ (stane nepozorován ve dveřích mlýnice). 
ZAJÍČEK. Ale někdy, když se na mne tak jako 

s kruchty dívají a nejvíc když mne litují, ale opravdu 
nic při tom necítí leda libost a spokojenost, že jim 
je lip, když se musím krčit, vykřikne to ve mně, 
zbouří se opravdu -

MLYNÁŘ (S úsmévem). Ale ne na hlas; je to tichá 
bouřka. 

ZAJÍČEK (překvapen). No, no - kdyby přišlo do 
tuha, no - a také co dělat, jaká pomoc. 

MLYNÁŘ (stane u kvétin). Tos toho, Haničko, na-
trhala. (Pohlédne na sténu; vénelek j e j mile překvapí). A 
upletla opravdu (přistoupí k nému) čerstvý věneček. 
Kde je ten zvadlý? 

HANIČKA. TU je v kvítí, donesu ho na oheň (dává 
kvítí áo klína) a koření babičce na komůrku. Však 
jsem tam už dávno nebyla. Babička ji hlídá jako 
poklad. 



MLYNÁŘ (škádliví). Mateří doušku taky odneseš? 
HANIČKA. O , tu jsem již uschovala. (Na odchodu.) 

Ale nevím, jak mně budeš žehnat, až se dovíš, kam. 
(Odejde rychle dveřmi na síň.) 

Výstup 9. 

MLYNÁŘ, ZAJÍČEK, p a k KLÁSKOVÁ. 

ZAJÍČEK (%a Hanilkou). Jako laštovička. 
MLYNÁŘ. CO jste nám, Jozífku, přines? 
ZAJÍČEK. Novinu. 
MLYNÁŘ. O u ž v í m . 
KLÁSKOVÁ (na síni). Ze tu není. (Naprahu.) Ze tu 

není, že ne -
MLYNÁŘ. Váš muž? Není. 
KLÁSKOVÁ. Aha, pan spomocníkI (Vstoupí.) Tak 

tady není. (K Zajíčkovi na jisto.) U vás nebyl. 
ZAJÍČEK (rozpolit!). Klásek? 
KLÁSKOVÁ (nelekajíc, rychle). Ne, řeknete ne. No. 

Taky ne. O, já věděla. Ze prý doskočí sem do mlýna, 
povídal, zeptat se stran mletí, jestli byste nám ten 
trošek semleli. Najednou si vzpomněl, najednou ta-
ková starost o mletí. Ale to on, když jsem byla na 
zahrádce, jistě dostal nějakou štafetu. Jen jsem se na 
zahrádce omrkla, a už to bylo - už od stavu pryč a 
hned se strojí -

ZAJÍČEK (nejistí). To jsem -
KLÁSKOVÁ. Mlčte, vy mu chcete pomoct z louže. 

O ne, však já vím, co s tím mletím. A do mlejna se 



ptát s klarineteml Však jsem shlídla, jak strčil klarinet 
pod kabát jako zloděj. Bodejť klarinet do mlejnicel 
Snad bude stát u moučnice a pískat -

ZAJÍČEK. Ale to si u mne sehrajeme. 
KLÁSKOVÁ. SehrajeteI Tak kde hrajete? V Y tu a 

kde on, můj muž, kde hraje, kde, kocour roztoulaný. 
Ale já vám povím - ne, já ne, někdo jiný. 

MLYNÁŘ. Kdo? 
KLÁSKOVÁ (vytáhne karty). Tyhle. 
MLYNÁŘ (vesele). Karty! 
KLÁSKOVÁ. Jen se smějte. Karty povědí svatou 

pravdu, ty neošidí. (Spustíjepoápalcem.) Těch šeptám 
pokaždé, když se mně muž vytratí ze stavení někam 
na toulku a pokaždé -

MLYNÁŘ. CO kladou? 
KLÁSKOVÁ. Vždycky stejně, vždycky; to se ví, 

protože muž má pokaždé stejné spády. Ze má myšlení 
jinde, kladou, a to má; že jedna osoba ženského po-
hlaví ho vábí, kladou, a to vábí. (Chvátni hleáá v kar-
tách.) Tahle ta; ta povídá, že mně vstoupila ta ženšti-
na do cesty. To je taky jistotná pravda, vstoupila, 
Zemánková, vdovička. 

MLYNÁŘ (káraví). Víte to jistě? 
KLÁSKOVÁ. Jistotně vím, že by si muž namlouval, 

že by jinde sháněl, co má doma. Co pak jsem nějaká 
baba, nějaká ochechule, co pak -

MLYNÁŘ. A nestihla jste ho při ničem? 
KLÁSKOVÁ. A to by bylol Je dost, že to karta 

klade. 



ZAJÍČEK. Byl u mne a šel na zámek stran toho 
vítání, 

KLÁSKOVÁ. Já ho taky uvítám, votiperu. 
MLYNÁŘ. Klásková, vy jste jako krkavec ženská. 

BRAHA (ve dveřích mljnice, vyrušen). Pane otče, pane 
otče, je tu I 

MLYNÁŘ. Kdo? 
BRAHA. Vodní mužíček, hastrman. 

BRAHA. Spustili jsme a všecko šlo jako když na-
mydlí, vždyť jste viděl, a teJ najednou se kolo za-
stavilo a stojí; a všecko na něm v pořádku, ale hastr-
man se za ním kmiť, červená čepička, zelený kabát 
a knoflíky se mu blýskaly jako zlato, já ho viděl, byl 
to on, vodní churota. Já jsem vám povídal, že se bude 
mstít za Haničku. 

KLÁSKOVÁ. CO, že taky obchází I K vůli Haničce? 
Taky takový kocour? 

MLYNÁŘ. Pojdte. 
BRAHA. Vezměte provaz z lýčí. 
MLYNÁŘ. Poženu ho i bez provazu (kvapní do mlj-

nice). 
BRAHA (%a nim). 

Výstup 10. 

BRAHA, PŘEDEŠLÍ. 



KLÁŠ KOVÁ (k Zajíčkovi). Pojclte se podívat. (Kvap-
ní do mlýnice.) 

ZAJÍČEK (jde ni\ u dveří se však postaví, okamžik 
čeká, pak odblhne dveřmi na síň). 

Jevišti okamžik prázdno. 

Výstup II. 

HANIČKA, p a k BÁBA. 

HANIČKA (skrývajíc %idy starou lucernu, dřevinou, 
dost velkou, stane ve dveřích síni, rozhlédne se, pak 
rychle vstoupí a postaví lucernu na stál, prohlíží si ji, otevře 
dvířka, %avře,pojednou naslouchá\ rychle postaví lucernu na 
lavičku ke kamnům, postaví se před ni, obrácená ku dveřím 

síni, odkud% vejde) 
BABIČKA. Sama? A bez koření a bez kvítí? (Po-

hléáne na stínu.) Áh, věneček. 
HANIČKA. Koření je už na půdě na komůrce. Za-

nesla jsem je tam, dvéře byly otevřeny. 
BABIČKA. Proč nečekalas?Kdož ví, jak jsi to uložila, 
HANIČKA. O dobře, můžete se podívat. 
BABIČKA. Ted už tam je šero. 
HANIČKA. S lucernou tam nechcete? 
BABIČKA. Kdož by ted chodil s lucernou. 
HANIČKA. Já hned. Mám ráda lucernu. 
BABIČKA. Její světlo; to obveselí. Je smutná tma, 

je smutná noc, všemu dějů mátě. Ta má svou moc 
a svý právo. 



HANIČKA (tišeji). Je královna duchů a ti jsou její 
služebníci. 

BABIČKA. Královna duchů a nikomu dobrá. Proto 
světlo obveselí, zvláště když člověk bloudí širým po-
lem o podzimním večeru a když najednou proskočí 
tmou světylko, v lucerně na lišni, když vůz zahrkotá 
opuštěnou silnicí. 

HANIČKA. A ještě veselejší je v zimě, když všecko 
zaváto, večer, když děvčata pospíchají na přástvu a 
na cestu si lucernami svítí, když pruhy světla se kmi-
tají po sněhu a po stromech a dlouhé stíny kolem 
poskakují a se honí, když všude smích -

BABIČKA. Však smutné je to světylko, když je 
nesou před knězem cestou k nemocnému, když smrt 

čeká " Pomlka. 

HANIČKA (pojednou). A já, babičko, mám ráda lu-
cernu i ve dne, bez světla. 

BABIČKA. Hele, a proč? 
HANIČKA. O co jsem v lucerně všecko vídala, když 

stála přede mnou a její sklo, její stěny se leskly! To 
byl skleněný pokojíček, můj skleněný zámek. A v něm 
byla malá, krásná princezna a krásný princ, ty jsem 
viděla, a jeho dvořané tam byli, páni a paničky ve 
vyšívaných šatech, všechno se na nich třpytilo zlatem 
a drahými kameny, všecko jen svítilo v tom skleně-
ném paláci. (Ustupuje pozpátku ke kamnům.) A dnes 
jsem v něm byla zas. Stál v háji, v samém kvítí. Kolem 
něho houšť Černobýlu, zlatá divizna a modrý jedhoj, 



plícník, pivoňka a divné koření. Všecko kolem vo-
nělo rmenem, mateří douškou a skleněný zámeček 
stál v tom sám a sám, opuštěný, zaprášený -

BABIČKA (hledí na ni tázaví). Skleněný zámeček -
HANIČKA. Na půdě, na komůrce, babičko, tuhle, 

(ve^rne lucernu, jde s ni k babičce). Tu je. (Zdvihne ji 
proti oknu, v ním£ hoří červánky.) Hle, rozsvítili, vidíte, 
princ přišel za princeznou -

BABIČKA. Dítě, cos to udělala? 
HANIČKA (áivíse). Co -
BABIČKA. TO je ta lucerna. Viděl ji Libor, ví o tom? 

Viděl tě? 
HANIČKA. Neví nic, neviděl mne. Což by ji nerad 

viděl? Ah, proto stála schovaná v koření a zahrabaná 
v kvítí. 

BABIČKA. Aby mu ani na oči nepřišla. Nemělas jí 
snášet. 

HANIČKA. Proč? Co by ta lucerna -
BABIČKA. Jen trochu skla a dříví a přece je těžkým 

břemenem na našem starém mlýnu. Ve vsi a všude 
a po panství vzdychají v poddanství a všechny tlačí 
hrozná můra, robota. Jen náš mlýn byl a je od ne-
paměti svobodný. Ale za Liborova děda, kdož ví jak, 
ale jistě neprávem, mu té svobody vrchnost přece 
uštípla. Děd i nebožtík můj muž nadarmo se bránili, 
aby se sprostili toho břemena. 

HANIČKA. Jakého břemena? 
BABIČKA. Takovouhle povinnost nám ukovali: 

Když vrchnosti tohoto panství se zalíbí, když si 



usmyslí, že půjde tady od mlýna do starého lesa za 
vodou na zámeček u jezírka, ať o honu, neb v který-
koliv čas, ba v pravé poledne, ať o samé půlnoci, po-
každé jí musí odtud ze mlýna posvítit. 

HANIČKA. Kdo - A touhle lucernou? 
BABIČKA. Touhle lucernou a sám hospodář. Tu 

musí nést před pány, ač je na svém lánu jako ze-
man, a musí jít třeba s robotníky ze vsi. Svítit musí 
pánům až za živý mezník, za starou lípu, v pa-
louku u lesá, tam, co někdy za dávných časů kostel 
stával. 

HANIČKA (pohledí se na lucernu). Ah, ta lucerna 
ošklivá - (pojednou). A babičko, pod tou starou lipou 
je prý poklad. 

BABIČKA. Vzácný poklad, drahá koruna. (Zasmuší 
se.) Pro ni snad se pánům ted i staré lípy zachtělo. 
Dědovi brali svobodu, vnukovi chtějí vzít majetek 
i právo. 

HANIČKA (S důvbou). Libor se nedá. 

Výstup 12. 

KLÁSEK, PŘEDEŠLÉ. 

KLÁSEK (md klarinet pod pa%di). Dej pán bůh -
(Stanuv oblíbí se.) 

HANIČKA (rychle odndší lucernu a postaví ji na laviice 
u kamen). Klásku, hledáte někoho? 

KLÁSEK. I pana spomocníka. Myslel jsem, že tu je. 
Rek', abych doběh* na zámek přeptat se. 



HANIČKA. Byl tu, ale už odešel. 
KLÁSEK. Tak to půjdu za ním. (Obrátí se.) 
BABIČKA. A, vás tu žena hledala. 
KLÁSEK (se lekne, stane). Mne? 
BABIČKA. A nějak zle. Viděla jsem ji od srubu a 

už venku se po vás zlostně sháněla. 
KLÁSEK. A to snad ne, i bože ne, co by se zlobila, 

to ona se nezlobí! To já mám tuze hodnou ženu. 
Patnáct let, a kdepak, víc, jsme spolu a ještě jsme se 
nezlobili. 

Výstup i 

KLÁSKOVÁ, hned za ní MLYNÁŘ, BRAHA, 
PŘEDEŠLÍ. 

KLÁSKOVÁ (stane nepozorovaní ve dveřích mlýnice). 
KLÁSEK. TO když já řeknu: mámo, teče voda na-

horu, ona přisvědčí: teče, táto, teče. To je u nás táto, 
mámo pořád, to kdybych já řek' -

KLÁSKOVÁ (bntvivi vyrazí). Co - co - Co kdybys 
řek', ty votipero. 

KLÁSEK (schová rychle klarinetpod kabát). 
KLÁSKOVÁ. Tak co bys řek', tak řekni, řekni, ty 

kocoure roztoulaný, jen řekni, kdes byl, kdes brousil, 
obcházel. A co tu chceš, tady, co, co -

KLÁSEK. Ale Kačenko, vždyť já byl u spomocníka, 
u Zajíčka a pak na zámku. 

KLÁSKOVÁ. U Zemánkové, vid, vid. 
KLÁSEK. Na zámku, manželko, můj klenote, nikde 

jinde. Ze školy rovnou tam a zase rovnou do školy 



a ze Školy rovnou sem; na právo, na levo ani krok, 
na právo, na levo ani oka mžiknutí. 

KLÁSKOVÁ. A sem, proč sem -
KLÁSEK. Za spomocníkem a taky - taky pro to 

mletí. 
KLÁSKOVÁ. TO bude až doma. 
MLYNÁŘ. Ale, Klásková, to spíš Člověk skrotí hastr-

mana, nežli vás. (K babilce.) Byl tu před chvílí, kolo 
zarazil, obcházel. 

HANIČKA. Z a s ! 
BABIČKA. Viděli jste ho? 
BRAHA. Já a dobře -

Výstup 14. 

ZAJÍČEK, PŘEDEŠLÍ. 

ZAJÍČEK (ke Kldskovi). Tu je! 
HANIČKA (odnese nepozorováni lucernu v právo do ko-

mory a hned se %ase vrdtí). 
KLÁSEK. Honíme se. 
ZAJÍČEK (k mlyndřt). Pane otče, jde k vám ná-

vštěva. 
MLYNÁŘ (s úsmévem). Snad ne zas mušketýr? 
ZAJÍČEK. O ne. Sám pan vrchní. Došel jsem ho, 

pěkně pozdravím, chci dál, a tu on, pan vrchní „Po-
čkal, učitelský, kam jde." Rku: „S dovolením, pro-
sím, do mlýna." 

MLYNÁŘ (s usmivem). A on na to: (dlldpo vrchním) 
Do mlejna? Co tam chce, učitelský; mletí nemá, tak 



co on s mlynářem. To je takový rabulist. Co, Zajíčku, 
tak to řek\ 

ZAJÍČEK (překvapen). Na mou pravdu. Jak to víte, 
pane otče -

Výstup //. 

VRCHNÍ, PŘEDEŠLÍ. * « 

VRCHNÍ (stane u dveří, ro^blí^i se). 
ZAJÍČEK ( j e j úzkostní pozoruje a ustupuje do poradí 

ke dveřím). 
VRCHNÍ. Byl tu mušketýr? 
MLYNÁŘ. Byl a vyřídil. 
VRCHNÍ. A c o v y -
MLYNÁŘ. TO mušketýr snad také vyřídil. 
VRCHNÍ. Jestliže dobře vyřídil, byla by to od vás, 

mlynáři, rebelie. Co by řekli nahoře! Ted opakuju 
já, já vrchní, a poroučím, že na uvítanou Její Jasnosti 
vyjedete rejtharsky, a že vinšem uvítáte -

MLYNÁŘ (vpadne). Nepojedu a vinšem vítat, to te-
prve ne. Za to, že chcete mou starou lípu porazit a 
půdu její vzít, za to, že musím bránit svůj majetek 
a starodávné právo, za to měl bych -

VRCHNÍ (vpadne). Právo! Právo! A starodávné 
právo I Právě, že je tak starodávné, proto už nic ne-
platí. A ostatek, právo, neprávo; shora mně přikázali 
a dost. A já bych vám radil, abyste nechal soudů, 
abyste se poddal, nebo co zmůžete, co pořídíte? Jen 
poddat se, a na to, co jmenujete svým právem, zapo-
menout. 



MLYNÁŘ. Zapomenout? Na vlastní, staré, dobré 
právo zapomenout? Kdo zapomene ran, kterými jej 
ponížili, zůstává bitým psem, a kdo zapomene na své 
právo, ať je sluhou, ať otrokem 1 A vy, kdybyste 
nebyl zapomněl, z čeho jste pošel, že i vy jste naší 
krve -

VRCHNÍ JMlčetl Jaká troufalosti Pamatujte si, že 
plním svou povinnost a dost. Tedy nepojedete? 

MLYNÁŘ. N e . 
VRCHNÍ. Nebudete vítat? 
MLYNÁŘ. N e . 
VRCHNÍ. Ale tu ta holčina půjde za družici. Tady 

se nemůžete ohánět žádným právem. Je sirotek a patří 
vrchnosti. 

MLYNÁŘ. Ale není z tohoto panství. 
BRAHA. TO není, ne. Já ji našel, já ji sem přivedl. 

Všude nás odbývali, jen tady ve mlýně se smilovali 
a přijali sirotka, ubohé dítě, jako za své. 

VRCHNÍ. Ale proto není jejich. (K Haniíce.) Vy-
strojíš se a přijdeš. 

HANIČKA. O , to se načekáte I 
MLYNÁŘ. A kdyby i chtěla jít, nenechal bych ji. 
VRCHNÍ. Furiante! Nehřej si na zemana. A jsi 

přece poddaný a máš povinnost. A abys nezapomněl 
(velitelsky, přisni) lucernu dolů a ven s ní nade dvéře. 

Polínd prosvitat od misice. 

MLYNÁŘ. Rozbiju ji. 
ZAJÍČEK (se lekne a vyklouzne dveřmi na siň). 



KLÁSEK (jen% to zpozoroval, ohlédne se po fyné a vy-
bihne tile Zajíčkem). 

KLAS KOVÁ (sledujíc spor, hned si toho nevšimne). 
VRCHNÍ. Ale ne svou povinnost. To by vrchnost 

sama musila rozbít lucernu a, haha, to se načekáte. 
(Zhurta.) Lucernu ven nade dvéře I 

MLYNÁŘ. AŽ tu bude vrchnost. Dříve ne! 
VRCHNÍ. TO bude brzo. A brzo také uslyšíte víc. 

(Odejde.) 
KLÁSKOVÁ. Tohle je krkavec, pane otče. Takový 

tuhle na mého - (obrdtí se po mu%i) ah - I ten! No 
počkej I (Rychle odejde.) 

Výstup 16. 

MLYNÁŘ, BABIČKA, BRAHA, HANIČKA. 

BRAHA. Zámecká churota, ze mhy upletená, v pří-
kopě nicoty vyválená -

BABIČKA. CO ted? 
MLYNÁŘ. Bránit se. 
BABIČKA. A ještě ten hastrman. 
BRAHA. Dnes budu ponocovat já a odváží-LI se ta 

churota zelená! (Odejde do mlýnice.) 

Výstup IJ. 

MLYNÁŘ, BABIČKA, HANIČKA. 

MLYNÁŘ (S úsmévem). Nebojíš se, Haničko? 
HANIČKA (dávérné). Nebojím. 



BABIČKA (stále namyšlená). Vodní panáček pokoje 
nedá. Divný strach mne obchází jako někde v lese na 
smutném místě. (Okamžik přemýšlí, se rozhodne.) 
Pro všechno přinesu Brahovi Černobýlu. 

MLYNAŘ. Není snad potřeba. Mám tu (ukáfy na 
almárku nad stolem) provaz z lýčí. 

BABIČKA. Ten bude dobrý tu, ale do mlýnice Čer-
nobýl. (Oáejáe áo mlýnice.) 

Výstup iS. 

HANIČKA, MLYNÁŘ, p a k VODNÍK MICHAL. 

HANIČKA. CO se tak babička leká -
MLYNÁŘ. A dnes zrovna nebude, myslím, potřeba 

ani Černobýlu ani lyčáku. (Za řeíi ukliáil inkoust a péro 
áo koutnice a chce oánést kroniku. Jak ji %avírá\ postřehne 
proutky mateři áousky. Rychle polomí kroniku %ase na stál 
a skloní se k ní.) 

HANIČKA (vedle ného). 
VODNÍK MICHAL (stane nepozorován u otevřeného okna, 

pak seáípojeánou na okné hleáé áychtivépo Hanilce). 
MLYNÁŘ (obraceje listy v kronice). Ah I Mateří douš-

ka. Tu proutek, tu proutky, a tu a tu - Haničko -
HANIČKA. Ted už víš, kam jsem uschovala mateří 

doušku. Dýchne na tě z kroniky, zavoní -
MLYNÁŘ. A v té vůni si vzpomenu na tebe, ty má 

mateří douško. (Jak jsou nachýleni nad knihou, vlo^íjí 
ruku na rameno). Nedám tě, ani dotknout se tě nesmějí. 

MICHAL (% hluboká vzdychne). 



HANIČKA (se ohlédne a slabé vykřikne). 
MLYNÁŘ. Tyl I ty zlejduchu! (Rozpřáhne se Jakoby 

chtil vodníka uhodit.) 
MICHAL (se na néj \lostnézašklebí). Tak pojd! 

Výstup 19. 

BABIČKA, PŘEDEŠLÍ. 

BABIČKA (tyjde ze svétnilky, nesouc nékolik prutů žer-
nobýlu). Tu je Černobýl. Ahl 

HANIČKA (se k nípřitulí). 
MICHAL (vzdorné). Jen pojd! 
MLYNÁŘ. Hned! (Skolíke houtnici pro lyldk). 
MICHAL (toužebné). Haničko! Sluníčko! 
MLYNÁŘ (S provazem v ruce). Už jdu! (Zene se po 

vodníkovi.) 
MICHAL. Však já ještě přijdu! (Zmizí Z °kna. Ozye 

se krátké zařehtáni, pak fylunknuti.) 

Okamžik ticho. 

MLYNÁŘ (zavře okno). Dnes dá pokoj. 
BABIČKA. On; ale zítra páni! 
HANIČKA. Nedáš se. 
MLYNÁŘ (S úsmévem). N E ; (pak vřele a rozhodné:) 

a tebe teprve ne! 



Zámecká síň. Hlavní vchod v pozadí. O d nčho na levo křeslo 
pod nebesy. Několik stupňů k němu. V právo, v levo dvéře. 

Výstup I. 

VRCHNÍ, PAN FRANC. 

VRCHNÍ (ve svátelním obleku). Tedy všecko je jak 
se patří na to uvítání. 

FRANC. Prosím všecko; ale zahradník mně povídal, 
že zahléď v parku cizí lidi, pána s dámou, něco snad 
vznešeného. 

VRCHNÍ. TO má zahradník zas už mhu; kdo ví co 
viděl. 

FRANC. Viděl, prosím, a také viděl, že ten párek 
přijel k zadní bráně v parku a hned šli do parku, a 
ještě povídal zahradník, že to snad nějaká návštěva, 
že přijela dřív nežli vrchnost. 

VRCHNÍ. Tak co se jich neoptal? 
FRANC. Prosím, povídal, že chtěl, ale že mu zašli 

v aleji. 
VRCHNÍ. A on nebyl dost na nohy. Návštěva hm -

ať čekají. My o nich nic nevíme, nám se neopověděli, 
neohlásili, proto my o nich nic nevíme, a ostatek, 
pane Franc, kdož pak ví, co to je. Hlídat by se to 
mělo. 

FRANC. Prosím, už jsem za nimi poslal starého 
Zana. 

VRCHNÍ. Tak co mne zdržují? Tak tedy všecko 
v pořádku stran uvítání? 



FRANC. Prosím, všecko jak se patří; všude samá 
chvoj, samý fábor, samý květ, máje, koně, rejthaři, 
družice, všecko samý fábor, samý květ. 

VRCHNÍ. Přijeli ze všech vesnic, všichni? 
FRANC. Všichni, prosím, všecko je v nádvoří, vši-

chni až -
VRCHNÍ (mrabti). Na toho mlynáře. A což to jeho 

děvče? 
FRANC. Prosím, to také nepřišlo. 
VRCHNÍ. A jak s tím vinšem, to uvítání? Komu 

to dali? 
FRANC. Prosím, slavonínský rychtář to nechtěl, že 

by si to nepamatoval. 
VRCHNÍ. Osel. 
FRANC. Tak jsem to dal rychtáři Krpužilkovi. 
VRCHNÍ. CO to vyvedli I 
FRANC. Prosím, ten má moc kuráže. 
VRCHNÍ. Ale je drmola. 
FRANC. TO je, prosím, ale když si dá záležet, je 

mu rozumět -
VRCHNÍ. Ale jestliže to zkazí! (Hroziví.) Pane 

Franc! (Pojednou.) A co varty? Poslali je, aby ohlá-
sily, až shlídnou, že vrchnost jede? 

FRANC. Právě odjely. 
VRCHNÍ. Cože, teprve ted? 
FRANC. Prosím, vrchnost vyjede z Březovic o de-

sáté, vždyť to přišlo ouředlně na kancelář a sem do-
jede o jedenácté. A pak, prosím, na Hůrce jsou s hmož-
díři, tam také dají znamení. 



VRCHNÍ (pohlédne na hodinky). No, pravda; bude 
dost času, vyjedeme-li naproti tak za půl hodiny, za 
malé půl hodiny. 

FRANC. Prosím. 
VRCHNÍ. Tak ještě jednou ty hřbety obhlídnou a 

rychtářům poručejí - ne, nic, těm poručím sám. Jd 
mám zodpovědnost nahoru, na nich není spolehnutí. 

FRANC. Prosím. 
VRCHNÍ. Tak jdou, přivedou rychtáře. 
FRANC (se ukloní a odejde). 

Výstup 2. 

VRCHNÍ, p a k PAN FRANC a RYCHTÁŘOVÉ. 

VRCHNÍ (se opatrné rozhlédne, vytáhne % náprsní kapsy 
papír, íňupne si, roubali papír, cte,pak ^abie přechá^eti, 
mluvípolonahlas, opakuje si % listu> a$Jejpolomí na stolek 
u %ái, a ve^me odtud svůj klobouk. S kloboukem v levé 
postaví se před křeslo poá nebesy, hluboce se klaní a %atne:) 
Nejjasnější, vzácné vznešenosti naše nejmilostivější 
paní, paní kněžno. Dlouho, toužebně očekávaný den 
nastal nám, (%ara%í se nemoha áál, chce sáhnouti po papíru 
na stolku, postaví se vsak opétpřeá křeslo a ̂ alne:) Dlou-
ho, toužebně očekávaný den nastal nám -

FRANC (vstoupí a hleáí s uáivem na vrchního). 
RYCHTÁŘOVÉ (nim áiví se i usmívají). 
VRCHNÍ (rá%em ustane, ve-^me rychle papír se stolku). 

Co - co vy - ah - (pánovité se v y t y l í ) . Povolal jsem 
vás. Tak abyste věděli, poroučím a přikazuju, abyste 



jedenkaždý 2 vás svým lidem, ať pěším, ať koňákům, 
poručili, jak budou stát při tom vítání řadama, aby 
jedenkaždý, malý nebo velký, jak mužského tak žen-
ského pohlaví, chasníci nebo družice, aby, až bude 
vrchnost dojíždět - vy Votrubo tam vzadu co se 
šklíbíte - povídám, poroučím, ať voláte, to jest kři-
číte při tom vítání „Vivat!" Všechno ať křičí „Vivat 1 
Vivat!" a kdo nebude, toho mušketýr spraví lískov-
kou a tady pan kancelářský a ostatní 2 kanceláře bu-
dou hlídat, ti každého, kdož bude takový rebellant -
Votrubo, že vás dám 2avřít, 2as už se šklíbíte. Protož 
ať všichni 2 plných plic, vesele, radostně volají: Vivat I 

VOTRUBA (tenkým hlasem). Vivat 1 
VRCHNÍ (popuzen). VotruboI (Kpanu Francovi.) 

Pamatujou si ho, to je rebellant, 2avřou ho do šatlavy, 
ale až po tom vítání. (K rychtářům.) Ro2uměli jste : 
vesele „Vivat!" 

RYCHTÁŘI Í 
" [ Poníženě prosím, ro2uměli. 

VRCHNÍ (pánovitl). Tak ted jděte a jak jsem povídal. 
RYCHTÁŘI (se uklánlji a odcházejí). 
VRCHNÍ. Pane Franc, počkají. 

Výstup 3. 

VRCHNÍ, PAN FRANC. 

VRCHNÍ. Tady tento, to vědí, že paní kněžnu budu 
nejprve vítat já. Já první a to není maličkost. Nejprve 
to skomponírovat a pak se postavit. Pomýšlejí si, 



kdyby stáli před Její Jasností a méli řečňovat; to by 
se jim třásla kolena. 

FRANC. Prosím, to třásla. 
VRCHNÍ. Tak tedy. Reč mám vypulerovanou, ale 

je trochu dlouhá; tak abych byl jistý, vědí, (náhle) 
přezkoušejí mne; (dámupapír) já budu říkat, oni dají 
pozor, abych nic nevynechal. Tak tedy, už - (Postaví 
se proti nému.) Nejprve a přede vším kompliment, to 
se ví, (ale neudild ho) a pak: Nejjasnější, vzácné vzne-
šenosti naše nejmilostivější paní, paní kněžno! Dlou-
ho očekávaný -

FRANC. „Toužebně" prosím. 
VRCHNÍ (mrzuté). Co toužebně -
FRANC. Prosím, za tím dlouho -
VRCHNÍ (se utrhne). Co pak to nevím? Vždyť jsem 

to už řekl. Tak tedy: Toužebně očekávaný den -
FRANC. Prosím, ráčejí odpustit. 
VRCHNÍ. A nepletou mne. 

Tukd se na dvéře. 

Výstup 4. 
ZAJÍČEK, z a n í m KLÁSEK, SEJTKO, ZIMA, 

PŘEDEŠLÍ. 

ZAJÍČEK (s klarinetem v ruce. Petice mu couhd z kapsy. 
Hluboce se ukloň i). 

VRCHNÍ. Co je to? Jak se opovažujete! Kdo ho 
sem pustil a ty tu -



ZAJÍČEK. Urozený jemnostpane direktor, Vaší Mi-
losti poníženě netajím, že já jakožto jeden lohovický 
a spolu bukovický už na osmý rok školní mládenec, 
spolu klarinetista primarius -

VRCHNÍ. Dal pokoj. Co chce zkrátka I 
ZAJÍČEK. Já bych poníženě žádal, aby na mne si 

vzpomenouti ráčili co se týče místa kantorského 
v městečku -

VRCHNÍ. Člověče, ted, v tuto chvíliI Blázní? Ted 
když pani kněžna -

ZAJÍČEK. Právě proto poníženě prosím. Proto tu-
hle Sejtko -

SEJTKO (ne starý, červený, plných tvdřl, md lesní rob, 
klaní se). 

ZAJÍČEK. A Zima -
ZIMA (starocb, md také lesní roh; klaní se). 
ZAJÍČEK. - a tuhle Klásek -
KLÁSEK (klarinet v ruce, klaní se). 
ZAJÍČEK. My bychom rádi zahrali kasací. Kdyby 

se ráčili jen slovíčkem přimluvit. 
VRCHNÍ. UŽ jsem řek'; ted nic, nic. A nezdržoval 

mne. 
ZAJÍČEK. A tuhle suppliku - (yytdhne ji % kapsy). 
VRCHNÍ. Ještě suppliku I Člověče! 

Venku rdna z hmoždíře. 

VRCHNÍ (se lekne). 
FRANC (se lekne, okamžik milí, pak vyrazí). Jezus, 

že už jedou I ( Vyblbne ven hlavním vchodem.) 



VRCHNÍ (volá nim). Blázně jí? To není možná! 
A kdyby přec? Kdyby vyjeli dřív - Herrgott - my 
tu a nikdo naproti, co řeknou nahoře. (Jde k oknu.) 
Ale to ta kosinka Franc - (Otevře okno.) Co je -
(Venku šum.) 2e jede? (Hlasy venku odpovídají.) Oprav-
du? (Hlasy odpovídají.) 

VRCHNÍ (se obrdtí od okna). Jede! Vyjeli dříví Jako 
naschvál I To je rána. Herr GottI Co dělat - (Strkd 
papír do kapsy, béře klobouk.) 

Rdna % hmoždíře, ní bned druha. 

Už je to tak 1 (Chce ven.) 
FRANC (se vrdtí sotva dechu popadaje). Prosím, jede, 

paní kněžna jede. 
VRCHNÍ (se na néj oboří). To si odskáčou. Herr Gott! 

(Vyrazí ven.) 
Výstup j. 

PAN FRANC, PŘEDEŠLÍ bez VRCHNÍHO. 

FRANC (bledí vrchním, pak se otolípo Zajííkovi a 
šumařích, pak najoukani, hrozivé se na ni oboří). To je 
skrze vás, vy jste nás zdrželi, vy jste ho dopálili, vy, 
vy - Ale uvidíte I Herr Gott I ( Vyrazí ven.) 

Výstup 6. 

PŘEDEŠLÍ bez PANA FRANCE. 

SEJTKO. Já řku, na kom my si ted schladíme žáhu? 
KLÁSEK. Bože, to by naše máma -



ZIMA (tajemni, schytrale). Co se mýho rozumu do-
tejče, jak to pozoruju, já bych čeť a četu, že z té naší 
kasací nic nebude. 

ZAJÍČEK. Pro umučení! A má supplika, má ze 
všech nejmilejší Dornička! 

Rdna % hmoždíře. 

SEJTKO. Lidičky, pojdte! (Kvapí ven.) 
ZAJÍČEK. Pojdte, pojdte! (Za Sejtkem.) 
KLÁSEK I / ^ » 
ZIMA j ( ^ Z a j i ř b m ) . 

Okamžik jevišti prázdno. Venku lum, smis hlasů. 

Výstup 7. 

KNĚŽNA, DVOŘAN, STARÝ ZAN. 

KNĚŽNA (vyjde % leva. K dvořanovi vesele). Zdá se, 
že jsme přišli tuze brzo. 

DVOŘAN (vd$nl). Jasnosti, v nejvyšší čas. (K Za-
novi.) Můžete jít. 

KNĚŽNA. Ale hned nehlaste, že jsme tu. Teprve 
až kočár dojede. 

ZAN. Jasnosti račiž dovolit, já starý sluha, pamatu-
ju, jak jsme vítali J. Jasnost nebožtíka pana děda Vaší 
Milosti. A ted takové vítání -

KNĚŽNA (vlídni). Vy jste mne již uvítal a ostatek 
jak jsem řekla. 

ZAN (odejde hlavním vchodem). 



Výstup 8. 

KNĚŽNA, DVOŘAN. 

KNĚŽNA. Vy jste, můj milý hrabě, čím dál tím 
chmurnější. 

DVOŘAN (S tajenou výčitkou). Zel, že nemohu být 
čím dál tím veselejší. 

KNĚŽNA. Tak jako já. A měla bych být nejvážnější, 
nejdůstojnějŠí, neboť ted právě přijíždím (ukáfy 
k oknu) mezi své poddané a pojedu jejich špalírem. 
Ach za čtrnácte dní už po sedmé! 

DVOŘAN. MUSÍ to být, když jste sem vyjela. 
KNĚŽNA. Ale kdož se toho nadál, kdo to má vy-

držet, tolik hlučných vjezdů, střílení a troubení, tolik 
slávy, tolik řečí a tolik koktání. (Uháfy na křeslo.) 
Vidíte už to také vystrojili. Tam opět sedět, po sedmé, 
vyslýchat - (náhle). Prosím vás, sedněte si tam -

DVOŘAN. Já? Jak by bylo možná? 
KNĚŽNA. Jenom ted, na chvilku (naléhaví, mile). 

Jen se usadte, rychle. (Nutí jej do křesla.) 
DVOŘAN. Ale Jasnosti, já -
KNĚŽNA. Sedněte a sedte! 
DVOŘAN (se usaái). 
KNĚŽNA (postaví se před n l j , pokloní se a %ačne). 

Nejjasnější, vzácné urozenosti -
DVOŘAN. Jasnosti - (vstává). 
KNĚŽNA. Sedět! (pokračuje). Toužebně očekávaný 

den - (vesele). Znáte to? 
DVOŘAN (vstane). Oh, dobře, ale-



KNĚŽNA. Vy to ani na chvilečku nemůžete poslou-
chat? A já musila tak šestkrát sedět a pokaždé jak 
dlouho, jak dlouho! A dnes opět vyslýchat ta říkání 
všude stejná, nekonečná, nekonečně nudná a všude 
na ně odpovídat a pořád totéž a pozor mít, abych 
se nespletla, abych gratulanty nezmátla. (Strojenipa-
tbeticky.) Sestupte s trůnu 1 Je prý to tak těžké. Ale 
vám tam nebylo volno; a já bych měla po sedmé 
tam vystoupit. 

DVOŘAN. Přála jste si sem -
KNĚŽNA. Sem, ano, ven, ven, ano z města pryč 

z toho únavného, zakletého kruhu nudy, kdež den 
jako den, hostiny a divadla, pastýřské hry, karusel, 
ohňostroje, klevety a pletichy; a všecko tak hladké, 
obaleno, lež i píchnutí, vše opentleno, ověnčeno, pře-
slazeno, obásněno, neupřímná řeč, strojená tak jfcko 
obličej i kadeře. A místo ducha vtip, místo vroucnosti 
a ohně vypočítavá galantnost -

DVOŘAN. Společnost má své zákony. Cím kdo výš -
KNĚŽNA. Tím je spoutanější. A já zatoužila po 

volnosti a hledala jsem ji tady daleko od města. 
DVOŘAN. Je-li možná pravá, celá volnost. 
KNĚŽNA. Kdyby tu alespoň změna byla 1 Ale nuda 

za nudu. Nežli tu ujde den I Moře, moře. Co jsem če-
kala a co shledala! Místo jarosti a síly, místo naivní 
upřímnosti jen pochýlené šíje a hřbety ohnuté. Těšila 
jsem se na nelíčené tváře, na přímé, jasné pohledy 
a já stěží mohla komu pohlédnouti do očí, jak se 
ustavičně klaněli a klaní. Klaní, klaní, klarlí. A kde 



jsem pohled chytila, byl v něm tupý úžas nebo svit 
otrocké, přeslazené devotnosti. 

DVOŘAN. Takový tu lid. Co jste čekala -
KNĚŽNA (Jkddlivl). Také nějakého Dafnisa. 
DVOŘAN. Jasnosti I 
KNĚŽNA. A vy Chloe nějakou. 
DVOŘAN. Jasnosti, vím co můj úřad žádá, a co 

důstojnost a snad i - věk. Nejsem z těch, kdož dychtí 
v Cytheřin háj, věnčit oltář Amorův a snít -

KNĚŽNA. O sladké heure du berger. Ach, mně se 
tu ještě žádný Dafnis nezjevil. 

DVOŘAN (kdravl). Jasnosti! A račte pamatovat -
(ukdfy k oknu). 

Rdna % hmoždíře, hned %a ni druhd. 
DVOŘAN. Slyšíte? 
KNĚŽNA. UŽ dojíždím. 
DVOŘAN. Podívám se. (Stane u okna.) 
KNĚŽNA. O to vám sama odtud povím. (Stojíc upro-

střed sdluy lili s humorem:) Vjíždím právě do špalíru, 
řada v právo, řada v levo, dvě řady hřbetů ohnutých. 

DVOŘAN (ukdfy na křeslo). Ale tam, Jasnosti, mu-
síte, byť i bylo po sedmé. 

KNĚŽNA. N e . 
DVOŘAN. Jasnosti, to musí být. Musíte tam při-

jmout slib věrnosti a od rychtářů práva a vrátit jim je, 
v úřadě je potvrdit. 

KNĚŽNA. A zase řeči vyslýchat - oh! 
Intrada venku. 



KNĚŽNA (pleská rukama). Už jsem přijela. Už 
jsem tu, už vítají, haha - prázdný kočár. Už -

DVOŘAN. A již také o vás vědí. Sem se obracejí. 
Račte se jim v okně ukázat. (Naléhaví.) Prosím, 
Jasnosti! 

KNĚŽNA. V okně ukázat? To ještě nebylo. Ano. 
(Stane u otevřeného okna.) 

Venku: Vivatl Vivat! 

KNĚŽNA (se usmívá). 
DVOŘAN. Račte jim pokynout. 
KNĚŽNA. Není potřeba. Tam ten krocan čer-

vený, to je jistě vrchní, dává jim znamení. Hned 
uslyšíte „vivat". Ted! 

Venku: Vivatl Vivatl 

KNĚŽNA (ke dvořanovi). Slyšíte nadšení a lásku? 
Za to jim musím pokynout. 

Venku intrada, pak: Vivat! 

KNĚŽNA. A ted potopa! 
DVOŘAN (vyhléánuv). Už se to valí. Jasnosti, račte 

se usadit. Není vyhnutí. 
KNĚŽNA. Uvidíte, že je. (Useáne áo křesla poá ne-

besy.) 
DVOŘAN (postaví se jí po bok n í f y křesla). 



Výstup 9. 

VRCHNÍ, POLESNÝ, DŮCHODNÍ, KONTRIBUČNÍ, PO-
JEZDNÝ, FARÁŘ, PAN FRANC, KROUŽILKA, RYCHTÁŘI, 

DRUŽICE S KYTKOU, DRUŽIČKY. 

VRCHNÍ (%ardílý> ^pocený, Šátek v ruce, vcházeje, po-
roulipanu Francovi tlumení, ale vyrušení). Pane Franc, 
držejí to - špalír - (k úředníkům). Za mnou. (Jde, 
ukláníje se, ku křeslu.) 

ÚŘEDNÍCI 1 (^ hluboká se ukldnéjíce postaví se v právo 
FARÁŘ J V levo přeá křeslem). 
PAN FRANC (postaví také tak rychtáře, % nich£ ka%áý 

má v ruce bílý látek do cípu a v ním rychtářské právo, 
rovnl% družice postaví také tak v právo v levo, tak %e oá 
křesla do popředí je Špalír). 

VRCHNÍ faaliná mluvit. Na hlase mu \náti, fy je roz-
čilen). Nejjasnější, vzácné vznešenosti, nejmilostivější 
paní, paní kněžno I Toužebně - eh - dlouho, tou-
žebně očekávaný den -

DVOŘAN (jen% lorgnonem prohlížel shromá$áfní, obrátí 
se po knéfyé). 

KNĚŽNA (usmívajíc se). Pan vrchní -
VRCHNÍ. K službám, ano, chtěl jsem právě -
KNĚŽNA. Jsem přesvědčena o vaší oddanosti, cí-

tím, co hodláte říci, děkuji vám a všem pánům za 
projev citů i za slavné uvítání. 

VRCHNÍ (popleten). K službám - nenadáli jsme 
se - račte prominout, já já - ještě tuhle -

KNĚŽNA (rychle). Chcete uvést rychtáře. 



KROUŽILKA (vyrazí před kntfyu a klaní se). 
VRCHNÍ. Počkejte! 
KROUŽILKA (drmolivi'). Tteteď jjajá -
KNĚŽNA. Nechte jej. 
VRCHNÍ (ke Kroufylkovi tlumeni). Zvolna I 
KROUŽILKA (sepo nim obrátí\ na hlas). Já vím, (Ku 

knlfyl. Zatíná \volna, přemdhaje se, %dby víak upadne 
v drmolivíjlí tempo.) Nej-jas-nější, vzácné poctivosti -
pan-no -

ÚŘEDNÍCI (trnou). 
VRCHNÍ (ytřivlpohlédne na pana France). 
DVOŘAN (nutíse do vágnosti). 
KNĚŽNA (usmívajíc se pozoruje). 
KROUŽILKA. Vvítá-áme jejejich mimilosti, jejejich 

mimilosti vzácné ppoctivosti -
DVOŘAN. Slibujete poddanost za všechny. Prával 
VRCHNÍ (k rychtdřám opakuje). Práva I 
KROUŽILKA (se ohlédl). DydyřeeŠtě- j á -
RYCHTÁŘI (pokleknou před knifyou> vyndajíprdva % bí-

lých Idtk/l a polomí prdva na stupeň k nohdm knlfyiným). 
KROUŽILKA (také tak uliní). 
KNĚŽNA. Vracím vám práva, stvrzuji vás. Buďte 

k jiným spravedliví, na sebe přísní. 
VRCHNÍ (poddvd právo právem knifyl, která^je 

vrací rychtářům). 
KROUŽILKA. Proprossím, já jsem eštž nedoříkal -
VRCHNÍ (pln vyteku, tlumeni). Mlčte 1 
KNĚŽNA. Doříkáte to až o traktaci, která vám 

bude připravena. 



VOTRUBA (tenkým hlasem). Vivat I 
VRCHNÍ (tlumenékpanu Francovi). Hned ho zavřou. 
KNĚŽNA (vstávajíc). Propouštím vás v milosti, pá-

nové, jsouc potěšena vaším uvítáním; (k rycbtářůki) 
též vás. 

DRUŽICE (S kytkou, ji^ nepokojná, fe nemohla říkat, 
obrátí se k farářiplalky). Jemnostpane -

FARÁŘ (ku knižné). Jasnosti, družička -
DRUŽICE (vyrašivši, %alne oářikávati). 

Mnohá léta v blažené spokojenosti -
FARÁŘ (uleknuv se, připomíná tlumené). Titul! Titul! 
DRUŽICE (nedbajíc). 

pak ať^ojdou věčné radosti -
věč - věč -

KNĚŽNA. Děkuji ti a ta kytka je jistě má. 
FARÁŘ (tile). Podej kytku. 
DRUŽICE (jipoád). 
KNĚŽNA. Děkuju, hezké to bylo, propuštím vás. 

(Všichni odcházejíukldnéjlce se.) 

VRCHNÍ. Jasnosti, já bych poníženě prosil -
KNĚŽNA (netrpélivé). Ale jen zkrátka. 

Výstup 10. 

KNĚŽNA, VRCHNÍ, DVOŘAN. 

VRCHNÍ. Jasnosti, jsem nešťasten; KrouŽilka, ten 
rychtář -



KNĚŽNA (netrpllivl). Co je -
VRCHNÍ. Měl jsem řečníka znamenitého, ale ten 

schválně nepřišel. 
DVOŘAN. Schválně? 
VRCHNÍ. Musím žalovati, že nechtěl. 
KNĚŽNA (%ačne po^ornlji naslouchat). 
DVOŘAN. A vzkázal jste mu? 
VRCHNÍ. Vzkázal, ano sám jsem u něho byl, 

osobně -
DVOŘAN. Poddaný a tak zpurný? 
VRCHNÍ. Zpurný je, ano. Co se týče poddanství -

no - má svobodný mlýn a robotu nemá. Ale lucernu. 
KNĚŽNA. Lucernu? Co je to? 
VRCHNÍ. Povinnost posvítit vrchnosti lucernou, 

kdyby šla od jeho mlýna na starý, lesní zámeček. 
KNĚŽNA (tileji). Ah, to je divné. A na zámeček 

v lese, u jezírka - Vzpomínám si: polesný v Březo-
vicích o něm vykládal, jaká to samota. A ten mlynář 
odepřel mne uvítat. Proč? 

VRCHNÍ. Je hrdý a rabulist. S vrchností se soudí 
o hranice a starou lípu. V té své hrdosti nedovolil 
schovance své babičky, aby uvítala Vaši Jasnost 
vinšem. 

KNĚŽNA. TO děvče -
VRCHNÍ. Je snad jeho vyvolená. 
DVOŘAN. Sirotek? 
VRCHNÍ. K službám, sirotek, a proto patří vlastně 

vrchnosti. A jak zpurně mne odbyl, ten mlynář totiž; 
tak mladý a tak se odvážil, tak si troufal I 



KNĚŽNA. Ten mlýn je tu ve vsi pod zámkem. 
VRCHNÍ. Jasnosti, je kousek za vsí, o samotě. 
KNĚŽNA. A ten zámeček? Je prý zajímavý polohou 

i výstavností. Je zařízen? 
VRCHNÍ. K službám, Jasnosti, ale tak opuštěn. 
DVOŘAN (překvapen, fy knftya se tak %ajimd). 
KNĚŽNA (k vrchnímu). Děkuji vám. A lid ať je po-

hoštěn. 
VRCHNÍ (se klaní). K službám Jasnosti, ale prosím 

ještě, jak s tím mlynářem. 
DVOŘAN. Musí být potrestán. 
KNĚŽNA. Jak zaslouží. Avšak rozhodnutí odklá-

dám. Jsem unavena. (Odejde v levo.) 

Výstup II. 

DVOŘAN, VRCHNÍ, p a k ZAJÍČEK, SEJTKO, KLÁSEK, 
ZIMA. 

VRCHNÍ. Jsem nešťasten, Milosti, všecko tak zkrát-
ka, o překot. 

DVOŘAN. TO bylo J. Jasnosti právě vhod. Ale chtěl 
jsem se optat-

ZAJÍČEK SE ŠUMAŘI (vchází ^krouiené). Ráčejí od-
pustit. 

VRCHNÍ (prudce). Co zas chcete? 
ZAJÍČEK. Prosím, tu kasací, kdyby J. Jasnost rá-

č i la-
VRCHNÍ. Není možná. 
DVOŘAN. Paní kněžna je velmi unavena. 



ZAJÍČEK. A prosím, kdy pak bychom -
VRCHNÍ. Nevím. A ted jdéte! 
ZAJÍČEK SE ŠUMAŘI (odejde). 

Výstup 12. 
DVOŘAN, VRCHNÍ. 

VRCHNÍ (sladce). Ráčil jste se ptát -
DVOŘAN. Ah, ano. Je ten mlynář statný? 
VRCHNÍ. Statný, hezký chlapík, ale -
DVOŘAN. Nebezpečný buřič. (Venku hluk.) Co to? 
VRCHNÍ. Nevím, co by - (Chce k oknu.) 

Výstup i 

PAN FRANC, předešlí. 
VRCHNÍ. CO j e ? 
FRANC (ulekdn). Prosím, poručil jsem zavřít Vo-

trubu, ale jak mušketýr na něj sáh', začali rychtáři 
reptat, hrozit a se bouřit. 

VRCHNÍ. CO 1 Ted, tady, v tuto slavnou chvíli re-
belie! 

DVOŘAN. Jen nepozbýt kontenance. Násilím to 
dnes nejde. Něco jim slibte. 

VRCHNÍ. Mají povolenou traktaci. 
DVOŘAN. TO je najednou mnoho. Měli by snad 

dost pivo. 
VRCHNÍ (ochotni). K službám, ano, jistě. Už jdu. 

(Odejde.) 
PAN FRANC (nim). 



Výstup 14. 

DVOŘAN. 

DVOŘAN. Dafnis - Dafnis - A ten mlynář (přechází 
%amyilen k oknu, pojednou stane. S úsmlíkem). A co re-
voluce? (Stane u okna.) 

Venku se íum a hluk tiJi9 a% ^//V/w*. V tom se tam ozve 

VRCHNÍ. Její Milost ráčila vám povolit na vaše 
občerstvení a posílení dva sudy piva. 

V to zabouří: Vivat I Vivat! 
Intrada. 

DVOŘAN (hledí oknem ven, pokyvuje s úsmlíkem hla-
vou). Známe je. 



JEDNÁNI DRUHÉ. 
Na právo v popředí průčelí starého mlýna roubeného. Ode 
dveří v levo lavička. Nejdále v popředí starý, mlýnský kámen 
zarostlý travou. Za mlýnským stavením stromy, mezi niž 
vede náhon tekoud z leva. Na obou březích náhonu volno, 
jen na levo, kdež lávka, skupina olší a kfoviny. U lávky 
na právo hrubý pařez. Za náhonem palouk, 2a paloukem 

v pozadí les. Je pozdě odpoledne. 

Výstup I. 

VODNÍK MICHAL, VODNÍK IVAN. 

MICHAL (vynoří se z houštiny u lávky, vyblíty k mlýnu, 
pak véši po křovi různobarevné pentličky, je% mu volné 
splývají kolem krku přes prsa. Nepozoruje, fy z pozadí za 
lávkou vystoupil Ivan). 

IVAN (stane na lávce, pozoruje Michala, pak s úsméš-
kem). Jak jsi starý, tak jsi hloupý. Ci myslíš, že na tu 
strakatinu ještě někoho uvábíš a nějakou panenku 
chytíš? Ci snad jen sobě pro radost -

MICHAL. Ne, jí (vzdychne), jen pro ni. Tady na 
mlynářčinu schovanku to líčím. 

IVAN. Haha, Miklil Ty pentličky a oni na tebe 
provaz z lýčí. Ze ho mlynář na tebe má. 

MICHAL (zlostné). To má a také lejstra. 
IVAN. Aha, potvornými slovy na tě volá. A ty 

místo abys ho zlobil, věšíš pentličky a vzdycháš, 
škemráš a - fintíš se. Hm, jak jsi učesaný, ulízaný 
(problity si j e j ) a boty - ukaž - červené botičky. Na 
těch jsis dal záležet. 



MICHAL (ulichocen, samolibí). Hezké, vicl - To 
aby - víš, víš, já bych se rád ženil, tuze rád, a děti 
bych rád měl a hodně mnoho dětí. Já bych se s nimi 
válel jako s koťaty, hrál si a kočkoval se s nimi, já 
bych je sem na břeh vodil na sluníčko jako vydra 
mladé -

IVAN (vpadne). A poslouchal jejich kvikot, vrnění 
a skřek, rovnal jejich rvačky a žlučil se ustavičně. 
Brr - Marné tvoje vzdychání. Nech pentliček, nech 
botiček. Jsi hlupák tak, jako že je v milováni slabost. 
Tys láskou slepý, slabý. Ten mlynář tě ještě chytne, 
ke kamnům přiváže, nebo tě kyji uperou a odtud vy-
ženou v - červených botičkách, v kloboučku -

MICHAL (durdivl). Mne? Mne? Ty vrbo vyšeptalá, 
ty staromládenecká mrzutino kyselá, cos přišel mně ká-
zat, kdo tě zval, proč lezeš ze svého shnilého rybníka? 

IVAN. Stěhuju se. 
MICHAL. Takl A proč? 
IVAN. Pro moudrost ctných a opatrných měšťáků, 

neb se v radě usnesli vypustit velký rybník za městem. 
MICHAL. A h a -
IVAN. Já na ně nečekal a hned jsem zařízl svých 

dvanáct štik stříbrných, co v lodičce mne vozily. Za-
řízl jsem je, aby se nedostaly na pekáč těm měšťákům, 
aby se po mých štikách neoblizoval pan purkmistr 
a konšelové přemoudří. A jsem rád -

MICHAL. Rád! Cemu -
IVAN. Ze jdu. Už jsem tam měl všeho do syta. 

Jaké tam živobytí 1 Mne již omrzelo, pořád přehlížet 



tu lidskou havěť, přehlížet a poslouchat, za kmotra 
chodit rybákům a na funus, o muzikách ženské toulky 
provádět, opilce chytat, když se jim nohy zadrhnou 
a po hrázi jdou šeberem, nezbedné kluky plašit, lapat 
a večer pak - oh - poslouchat šplechty milenců 
na hrázi pod duby, jak vzdychají a vrkají, nebo se 
dívat na potrhlé veršotepce, jak měsíc do svých veršů 
chytají, jak naslouchají rákosí - (Zlostné.) To a pořád 
to, pořád jednu písničku. Tu přeslýchat a přehlížet 
a nesměti se bez nesnází ani ve vraníka proměnit a 
v bujné volnosti se rozběhnouti paloukem, z kopyta 
si vyhodit, hnát se s hřívou vlající a zařičet tak z plna 
do bouře a noci, ba ani se krotce, volně popást 
nebo proměnit se v lucernu a plouti rudým světýlkem 
za noci tiše zvolna po proudu do černá pod stromy -

MICHAL. A n i t o n e ! 
IVAN. A všude jen pošklebek, osidlo a číhání, aby 

našince chytili a provaz zadrhli. Proto pryč z těch 
lidí falešných. Lásku sobě lhou, každý jenom sebe 
miluje a číhá na druhého, kterak by jej bodl neb 
aspoň upíchl a nohu jemu nastavil. Jejich svět jim 
nestačí, smějí se nám a přec nás nenávidí. Pryč od 
lidí, to suma moudrosti. 

MICHAL. Kam chceš? 
IVAN. Brachu, do sousedství. 
MICHAL (kvapné). Sem tě nepustím. 
IVAN. Snad nemyslíš, že jdu k tobě. Denně bych 

se musil stydět za tebe, jak se fintíš a pácháš hloupost 
na hloupost. 



MICHAL. Kam tedy -
IVAN. Kde budu sám a sám, kde sotva kdy spatřím 

lidskou tvář. (Ukdfy k lesu.) Tamhle 4o jezírka v le-
sích u starého zámečku, do té osamělé tůně. Tam 
bude klid, tam budu volně dýchat ať v chládku lesa 
u vody, ať na sluníčku o poledním tichu. Dýchat, 
dýchat, vyhřívat se, a za deště pak sedět pod hustým 
krytem olší omšených a buků; sedět v příjemném 
schoulení a poslouchat, jak korunami šumí déšť, jak 
crčí lopuch širokými vějíři, a dívat se, jak poskakují 
vodou kloboučky, jak letí kola po hladině v šero 
u břehů, pod houštiny a kmeny schýlené. Té hudbě 
naslouchat, když v přítmí deště, v přítmí stromů 
řeřavě se rdí z tvé fajféičky, a vědět při tom, že jsi sám 
a sám, že nikdo nepřijde -

MICHAL. TO tě také omrzí. 
IVAN. UŽ ne. No, a pro změnu a pro radost časem 

hodím náhlou hrůzu děsivou na bábu na houbách, na 
panenku v jahodách neb večerem na zpozdilého pout-
níka. Však kdo tam zabloudí! Leda jen srnek sbor. 
To zakletý je kout, tam bude klid a ticho, ticho -

Výstup 2. 

HANIČKA, předešlí. 

HANIČKA (v dřevdkácb stane na prahu, vystoupl na lavič-
ku u dveřiy a ^acldnijic dlani %rak9 vyhlify'před se na levo). 

MICHAL (vyrušen, tlumeni). To jest ona, to ten květ! 
IVAN. TO je ona! Nó, nó - Tak si pro něj skoč! 



MICHAL (hublavé). Na suchou půdu! A Černobýl 
má za pasem. 

HANIČKA (vold). Libore! Libore! 
MICHAL (nadšeni). Slyšíš, slyšíš, to je hlásek! 
IVAN. NÓ, nó, hlásek je, ale raději ho neslyšet. 

Máš lidskou slabost, proto jsi k smíchu. 
HANIČKA (%a té řeči sestoupila a ^achd^í v právo \a 

mlýn). 
IVAN. A budeš ještě víc, až přijdeš se hřbetem 

na strakato zmalovaným. Není ti pomoci. (Ustoupl 
a zmtV meV stromy.) 

MICHAL (nim %avrčiy pak se scbouli do křoví). 

Výstup 

BABIČKA, HANIČKA. 

HANIČKA (v právo mlýnem). Libore! Libore! 
BABIČKA (stane ve dveřích, ro^hlí^íse). 
HANIČKA (se vrdti). 
BABIČKA. Není tu? 
HANIČKA. Ani vidu ani slechu. Snad je v stráni 

u drvařů. Zavolám tam. 
BABIČKA. Jdi, zavolej, děvečko, a přijď říct. (Zajde 

do mlýna). 
Výstup 4. 

ZAJÍČEK, SEJTKO, ZIMA, HANIČKA, MICHAL. 

HANIČKA (chvdta na levo, pojednou %uje dřevdky a po-
stavíje napaře%. Chce ddly v tom % leva) 



ZAJÍČEK A ŠUMAŘI. 
HANIČKA. Hlele, pan spomocník a slavná muzika. 

Kam tak pospěchem? 
ZAJÍČEK. Chystáme kasací. 
HANIČKA. Zas? Což při tom vítání nebyla? 
ZAJÍČEK. Ba nebyla; že prý paní kněžna je zon-

daná. 
SEJTKO (vesele). Z kočáru na hedvábných poduš-

kách. 
ZAJÍČEK. TO ten dvořan. 
ZIMA. Já bych čeť a četu (opatrní se ohlíží), že 

kněžna o tom ani neví, že (tajemni) ten dvořan -
SEJTKO. NO tak co, Zimo. 
ZIMA (oblity se). Člověk je přeplašen, pozor na 

řeč - ale (schytrale) ten dvořan, co se mýho rozumu 
dotejče, jak já ho pozoruju, je víc nežli dvořan; on 
poroučí, a chce poroučet, je víc nežli dvořan, ale míň 
nežli přítel; je malý přítel paní kněžny. A ostatek 
abyste věděli, kdo je nejlepší přítel -

ZAJÍČEK. Musíme jít. 
SEJTKO. Tohle moudro ještě vyslechneme. Tak, 

Zimo, kdo je nejlepší přítel? 
ZIMA. Jde s tebou. 
SEJTKO. Snad vy. To ne. 
ZIMA. TO ne, ani tuhle pan spomocník a taky ne 

Klásek. 
SEJTKO. I u všech všudy, tak tedy kdo -
ZIMA. Kolena. Kolena, brachu, jsou nejlepší přítel. 

Mezi lidmi by jeden druhému sousto od úst utrhl, 



a kdyby ti upadlo hned po něm chňapne jiný. Jeri ko-
lena je zachytí, aby ti ostalo -

SEJTKO (vpadne). To je moudrosti A Klásek o ni 
přijde. 

HANIČKA (k Zajíčkovi). Cekáte ho? Jen pustí-li ho 
Klásková. 

ZAJÍČEK. A kdyby měl došky vyrazit, musí přijít. 
HANIČKA. A tu žádost, víte -
ZAJÍČEK. TU podám tedpři té kasací. 
SEJTKO (jen% vyhlédl na levo). Klásek! A jede! 
ZAJÍČEK. Ze jede? 

Výstup j. 

KLÁSEK, předešlí. 

KLÁSEK fo leva, ve%e na trakařipytel obilí). Tu jsem. 
Ale honem pomozte mně složit, honem. A tuhle, pane 
učitelský (vytáhne Zpod kabátu klárinet), podržte, pro-
sím vás. Sejtko, pojd, pomoz. (Dojede ke dveřím 
mlýnským.) 

SEJTKO (mu pomůže pytel odnést do mlýna). 
ZIMA (převrátí trakař a seáne na néj). Jak já to 

pozoruju, já bych čet' a Četu, že Klásek utíká. 
HANIČKA. Kde bude ta kasací? 
ZAJÍČEK. Haničko, tobě, ale jen tobě to povím. 

Když nás na zámku odbyli, poradil mně zahradník, 
víš, kmotříček, abych se zeptal starého Zana, a ten 
mně prve vzkázal, že kněžna, ale pro boha tě prosím, 
Haničko, aby se nám to nezkazilo, mlč -



HANIČKA. Ale co ti vzkázal? 
ZAJÍČEK. Ze kněžna mluvila o zámečku (uká%e 

k lesu), tak my pro jistotu -
ZIMA. Člověka sic tolikrát přeplašili, ale co se toho-

hle dotejče, (tajemni) já bych čeť a četu (obliji se), 
že chce mít kněžna něco extra, a že takoví vyzahálení 
lidé pořád něco shánějí, (schytrale) víme -

SEJTKO (vyjde mlýna). Tak už je žito na zanášce. 
KLÁSEK (ve^me klarinet od Zajiíka). 
HANIČKA (vesele). Co Klásková -
KLÁSEK. Zena? Kačenka? A bože, ta je starostlivá, 

ta hned, když jsem to žito snášel s půdy, ale bože, 
táto, ty se strhneš, já bych to, táto, hned vzala za tebe. 
A já zas, ale bože, mámo, jak bys ty, to ne. A íháma 
zas, tak jen,pomalu, táto, ať si neublížíš. 

ZAJÍČEK (jen% netrpilivlnaslouchal). No tak -
SEJTKO (ke Kldskovi). 2e ona se přiběhne podívat -
KLÁSEK (trhne sebou). Už jdu. 
ZAJÍČEK (béře Zimu rukdv). Pojdte, Zimo. S pá-

nem bohem, Haničko, ale prosím tě, víš - (Ode-
jde se Zimou a Kláskem přes lávku v právo a v popadl 
k lesu.) 

SEJTKO (vesele). Tak si přece zahrajeme. (Za ostat-
ními.) 

HANIČKA. Jen co si vyhrajete. (Jde na levo.) 
MICHAL (v houitinl % hluboká zavzdychá). 
HANIČKA (be^álky stane). 
MICHAL (vynoří se % houštiny, ^av^áychá pln toufyb-

nosti). Sluníčko! 



HANIČKA (vytrhne od pasu vltvilku lernobýlu). Ne-
sužuj, vodní panáčku I (Odbíhne na levo.) 

MICHAL (zalila skuhraje). Však má chvíle přijde -

Výstup 6. 

VRCHNÍ, DVOŘAN. 

DVOŘAN (vyjde % leva lávkou). To je ten mlýn? 
VRCHNÍ. K službám. A v něm je ten zpurný mly-

nář. 
DVOŘAN. Také to děvče sirotek. Máme na ni právo. 
VRCHNÍ. Mlynář alespoň nedokáže, že on má na ni 

právo. 
DVOŘAN. Dokáže, nedokáže, ale my mu okážeme. 

Je nebezpečný, protože dává zlý příklad. (Stane na 
lávce.) Ale její Jasnosti už o něm nemluvte. Nerada 
o něm slyší. 

VRCHNÍ ($asna). Nerada? A já musil po obědech 
znovu učinit J. Jasnosti o něm nejponíženější před-
nesení. 

DVOŘAN (nemilepřekvapen). Tak? A poslouchala? 
VRCHNÍ. O , velmi pozorně. 
DVOŘAN. Tak? (vzpamatovav se.) Ach, ano, pravda. 

Ale jednati s ním budu já. Je velmi nebezpečný -
(Zamlouvá\ ukazuje áo %adu k lesu.) Tudy se dojde také 
k zámečku? 

VRCHNÍ. Tudy je tam cesta od mlýna. 
DVOŘAN (došelpřes lávku). Ah, co to! (Stane upa-

ře^Uy prohl/%1 si lorgnonem ářeváky.) Dřeváky, ale jakél 



Ty snad nějaká vfla nosila. A nejsou bez ozdob. Tu 
vypálené kolečku, tu květ -

VRCHNÍ. Snad jsou to toho děvčete ze mlýna. 
DVOŘAN. Ah, ah, to by byla nožička. Je-Ú to děvče 

tak sličné, jako má malé nožky - (%yeáne oba ářeváky, 
ka%áý ve dvou prstech) no - žičky - no - ži -

Výstupy. 

HANIČKA, předešlí, pak KNĚŽNA. 

HANIČKA (zpivd scénou). 

Lohovskej pan vrchní 
hodnej pán, 
on trápí poddaný 
jak chce sám -

DVOŘAN (naslouchá, pak s úsmévem k vrchnímu). To 
je na vás? 

VRCHNÍ. K službám, to jest -
HANIČKA (vystoupípopévujlc si:) 

Trestá je, vede je 
k dobrýmu -

(ndhle %mlkne). Ah - (shlédnuvši dvořana s dřevdky, 
sméje se). To jsou mé dřeváky. 

KNĚŽNA (vystoupl z popadl lávkou, stane me^i 
stromy). 

DVOŘAN (galantné zažertuje). A roztomilé. Jeden 
z nich si ponechám, a pro druhý si ke mně přijdeš. 



HANIČKA (rd^em mu oba vytrhne). Oba mám; ani 
ten, ani ten vám nenechám. Pozor, pane, to není stře-
víček z hedvábí, to je dřevák a ten tvrdě přišlápne. 
(Odkvapi do mlýna, vesele si pokukujíc.) 

Výstup 8. 

DVOŘAN, VRCHNÍ, KNĚŽNA. 

DVOŘAN (užasle hledí na ní). Jako malina 1 Malina, 
že člověk zapomene - A ne vesnicky hloupá. Ale 
dostal jsem. 

VRCHNÍ. K službám - eh to jest -
DVOŘAN (béře na se opit důstojnost). Proč jste mne 

neinformoval? 
KNĚŽNU (to baví; usmívd se). 
VRCHNÍ. Kdož by se nadál takové smělosti. 
DVOŘAN. Měl jste to znát. To děvče odtud od-

vedete. 
VRCHNÍ. Mlynář bude vyvádět. 
DVOŘAN. Skrotíme jej, uvidíte. 
KNĚŽNA (vstupujíc na Idvku, vold Itveralivl). Pane 

hrabě -
DVOŘAN (překvapen). Ah, Jasnosti! (Jde ji vstříc.) 
KNĚŽNA. V y t u ? 
DVOŘAN. Chci vidět toho zpurného mlynáře. 
KNĚŽNA. A seznat zdejší modu v obuvi. 
DVOŘAN (se hryzne do rtů). Jdu z ouřední horli-

vosti-
KNĚŽNA. TO děvče je velmi čiperné. 



DVOŘAN. Velmi smělé, Jasnosti. 
KNĚŽNA. Chci s ním promluvit i s mlynářem. Po-

dívám se do mlýna. 
DVOŘAN (kvapní). To není možná, Jasnósti, to není 

možná. Tam za tím prahem, kdož víi co by vás čekalo, 
jaká odvážlivost. Hle, nikdo ani nevyšel vás uvítat. 

KNĚŽNA. Snad není mlynář doma. 
VRCHNÍ (ochotni). Jasnosti, s dovolením, přesvěd-

čím se. 
KNĚŽNA. Zeptejte se. 
VRCHNÍ (odejde do mlýna). 

Výstup 9. 

KNĚŽNA, DVOŘAN. 

DVOŘAN. Jasnosti, že jste se bez průvodu odvážila! 
A právě sem, sem. Zde hledáte zábavu? 

KNĚŽNA. Ne; jiné lidi, nová místa, jichž nuda neu-
hlídá. Také ten zámeček v lesích mne zajímá. 

DVOŘAN. Jaká tam samota a .jaké nepohodlí! 
KNĚŽNA. CO s pohodlím, kdyi v něm není klidu? 

Na zámečku nejnutnější je a ještě víc, co nikde na 
žádném z mých zámků. Poloha je u jezírka a stará 
stavba, jistě ballustrády omšené, stichlá terrasa, k ní 
volné schody popukané a tráva v jejich skulinách, 
podivné koutky a v tichých komnatách zelenavé šero 
lesa - Všecko jinačí, tak opuštěné v tajúplných stí-
nech. Ta samota snad pobaví, utiší, dá klid -

DVOŘAN* Snad, ale na jak dlouho. 



KNĚŽNA. Klid je všude hostem nestálým. Ale jen 
den, jen chvíle jej mít a moci nemyslit (ironicky) na 
věrnou lásku, na obětivé přátelství a oddanost, sníti 
v sladkém utišení, stát v záři slunečné nebo v dum-
ném soumraku, blaze vnímajíc, zapomenuvši a zapo-
menutá, tak jako květina, tak jako strom - A co tížilo, 
aby mizelo tak jako oblak v dálku, pryč, a haslo jako 
červánky, a kolem všecko, les i vodní tůň i stará 
stavba omšená se stíny zašlých pokolení, vše i nitro, 
duše, vše aby splývalo v akkord jímavý, jenž ele-
gicky hne i konejší. Hle, už tady cítím, co mně dá 
ta samota. 

DVOŘAN. TO jen vaše snění Jasnosti. Proto bych 
radil, a je nutno z ohledu -

KNĚŽNA (vpadne). Dost, už zase ohledy. Mějte také 
ohled na mne, a že srdce mám. 

Výstup 10. 

VRCHNÍ, PŘEDEŠLÍ. 

VRCHNÍ. Mám čest oznámit, že mlynář není doma. 
KNĚŽNA (ironicky). Ach, má jediná naděje. Myslila 

jsem, že alespoň jemu oči uvidím. A což to děvče? 
VRCHNÍ. Stará mlynářka je hlídá a nechce ho sem 

pustit. 
KNĚŽNA. Kam odešel mlynář? 
DVOŘAN fanepokojen). Pořád on -
VRCHNÍ. Tady prý pod stráň (uhdfy na levo). Já 

bych se, s dovolením, podíval. 



DVOŘAN. Nač čekat, Jasnosti, na takového; a při-
pozdívá se. 

KNĚŽNA (k vrchnímu). Jděte, podívejte se. 
VRCHNÍ (odejde v levo). 

Výstup II. 

KNĚŽNA, DVOŘAN. 

DVOŘAN. Jasnosti, dovoluji si varovat, ten mly-
nář -

KNĚŽNA. Proč? Toť přece muž, jenž zachoval si 
hlavu vztyčenou. Toř síla. 

DVOŘAN. Ale hrubá. Neračte s ním sama jednat. 
KNĚŽNA. Proč? 
DVOŘAN. Nejprve aby jednal s námi, se mnou a 

s vrchním. 
KNĚŽNA. Ale já budu při tom. Ah (ndhle ji při-

padne), máte pravdu; ano, aby nevěděl, aby neměl 
žádných ohledů. Uvidím, jak bude pak, až sama vy-
stoupím. 

Výstup 12. 

VRCHNÍ, PŘEDEŠLÍ. 

VRCHNÍ. Jasnosti, mlynář se už vrací. 
KNĚŽNA. U ž j d u . 
DVOŘAN. Jasnosti, opravdu? Skrývati se k vůli 

tomu chámu -
KNĚŽNA (na lávce). Je to něco zvláštního. (Zajde 
stromy.) 



VRCHNÍ. CO to, prosím, že -
DVOŘAN (mrzutí). Sílené nápady, ženské rozmary. 

S tím mlynářem začněte o lípě, a ť sezná paní kněžna 
(s úsmlíkem) tu „sílu". 

KNĚŽNA (se vrdti na lávku). Mně připadlo, že bude 
lip - (vyhlídne na levo). Ah, už jde. Jak je urostlý! 

DVOŘAN. A opálený! 
KNĚŽNA. Ale má kolorit. To mně, milý hrabě, ještě 

připadlo, abyste se také schoval. 
DVOŘAN (trna). Já, jasnosti, já? Má hodnost a 

k vůli takovému -
KNĚŽNA. Honem, honem, hrabě. Chci, aby nejprve 

začal vrchní, pak vy, ať uslyším všechny tony mly-
nářovy drsné melodie. Tedy rychle, rychle! (Ustoupí 
%a stromy.) 

DVOŘAN (popuzen). To je jí zábavou! (Odejde 
knlfyou.) 

(Slunce opadlo.) 

Vjstup i 

MLYNÁŘ, PŘEDEŠLÍ. 

MLYNÁŘ. Ah, pan vrchní. Dobrý večer. (Chce 
odejit.) 

VRCHNÍ. Na slovíčko. Jsem tu ve jméno Její Jas-
nosti. 

MLYNÁŘ. CO si přeje? 
VRCHNÍ. Stran té lípy a stran -
MLYNÁŘ. Haničky. Dobrou noc. (Odchází.) 



DVOŘAN (yykroři kvapní na lávku). Počkat I 
MLYNÁŘ (stane). 
DVOŘAN (áojáe). Jsem vladař Její Jasnosti. 
MLYNÁŘ. Čeho si ráčíte přát? 
DVOŘAN. Nepřeju si, ale poroučím, a to nejprv, 

abyste se vzdal té staré lípy. 
MLYNÁŘ. TO neučiním, a kdyby sama kněžna po-

ručila. 
Výstup 14. 

BABIČKA, PŘEDEŠLÍ. 

BABIČKA (stane na prahu). 
MLYNÁŘ. Nevzdám se té lípy, protože je mým dě-

dictvím po dědu a pradědu; je našeho rodu od ne-
paměti. Rostla staletí, a kdybych vám ji vydal, padla 
by chvilkou. A jak moh' bych dopustit, aby klesla 
poražena, aby padla její koruna, kdež ptactvo nocuje 
a spí a zpívá. A co pod ní, v jejím stínu, za parna 
v poledne i podvečer, co tam lidí odpočívalo a od-
počine, co hovorů tu, rozprávek, starých pamětí o div-
ných dějích. Pokolení jde za pokolením, a lípa pořád 
chrání je a stíní. 

BABIČKA. TO je jako svatý strom a je mu rozumět, 
když v noci svatojanské jeho listí zašustí -

VKCTXÍ*Í(S úsmiškem). Pěkné povídačky o pokladu, 
o zlaté koruně a zpěvu -

DVOŘAN. Samé výtvory tmy, pověry a nevědo-
mosti. 

MLYNÁŘ. TO si jmenujte, jak chcete. Tomu nepo-



rozumíte, protože to necítíte. To je staré dědictví 
i naše outěcha a věříme, že dokud ta lípa vznáší svou 
korunu, že (ukdfy na mljn) tento krov je bezpečný. 

KNĚŽNA (^atim vystoupivši stane na lávce). To není 
hrubé. A oheň má. 

DVOŘAN. K smíchu pověra. 
VRCHNÍ. A nebezpečné jsou ty pohádky. 
MLYNÁŘ. Slýchal jste je od své matky. 
VRCHNÍ Fostře). Nic jsem neslyšel. (Kdvořanu.) Ne-

bezpečné jsou, protože je posilují v odporu a nepo-
slušnosti. Tam pod lípou se ode dávna scházeli ne-
spokojení, a po dnes se tam tajně scházejí a puntují 
se proti ouřadu a vrchnosti. Tady ve mlýně byl vždyc-
ky úkryt každého, ať kacíře ať buřiče, a když ho tu 
už nemohli ukrýt, zmizel pokaždé tam u lípy beze 
stopy. 

DVOŘAN. Ten strom musí pryč! Padne. 
MLYNÁŘ. N e . 
BABIČKA. Pamatujte na staré proroctví, že uvidí 

boží znamení ten, kdož by chtěl tu lípu porazit. 
VRCHNÍ. Stará Sibyllo, tím nás neuženeš. 
DVOŘAN. Ta lípa padne tak, jako že vydáš to děvče 

sirotka. 
MLYNÁŘ (hrozivé). Tu jsem, a přijde-li kdo s tím, 

jak pravíte, při sám bůh, dřív zabit by mne musil, 
nežli překročí můj práh. Zneuctít ji nedám, odvést 
do vašeho otroctví. 

VRCHNÍ. J Rebeli! 
DVOŘAN, J Poslechneš! 



MLYNÁŘ. Nemáte mně co poroučet. 
KNĚŽNA. Ale já! (Přichází chvatní od lávky.) Já, 

kněžna, vrchnost, tobě poroučím. Ukaž tu dívku, 
chci ji vidět. 

MLYNÁŘ. V tom neposlechnu, paní kněžno, ani vás. 
KNĚŽNA. Ale v jednom poslechneš. Lucernu při-

neseš ! 
MLYNÁŘ (se %ara%i). Jak - A nač -
KNĚŽNA. Lucernu přines, jak tvá povinnost. 
MLYNÁŘ (okamžik váháy pak odchází). Babičko, 

pojdte k Haničce. (Odejáe áo mlýna.) 
BABIČKA (%a nim). 

Výstup IJ. 

KNĚŽNA, DVOŘAN, VRCHNÍ. 

VRCHNÍ (kláni se). Oh, Vaše Jasnost jediná jej skro-
tila. A jaký je to rabulist! 

KNĚŽNA (nevšímajíc si vrchního, k dvořanu vesele). Jste 
spokojen? 

DVOŘAN. Nevím však, Jasnosti - obávám se -
KNĚŽNA (vesele). To věřím. Zas už ohledy? (Kvrch-

nímu.) A vy přivedte to děvče. 
VRCHNÍ. Jasnosti, on - mlynář, ráčila jste vidět a 

slyšet - A ve mlýně je sekerník, jeho věrný pomocník. 
DVOŘAN. Je skutečně této chvíle na pováženou. 
KNĚŽNA. Nic nechci, nežli s tím děvčetem pro-

mluvit, nic jiného, rozumíte mně. - Ah, tu je můj 
světlonoš a (k dvořanu) Dafnis. 



Výstup 16. 

MLYNÁŘ, PŘEDEŠLÍ. 

MLYNÁŘ (nesa rohatou lucernu, stane uprahu). 
KNĚŽNA (k dvořanu). Sluší mu to i v té službě. 
DVOŘAN (kdravi). Jasnosti I 
KNĚŽNA (k mlynáři). Děkuju vám. 
VRCHNÍ (trne). 
MLYNÁŘ (překvapenypak chcepovlsit lucernu na shobu 

nade dveřmi). 
KNĚŽNA (rozmarní). Ale tak ne, to není všecka vaše 

povinnost. Posvítíte mně. 
DVOŘAN. Jasnosti I 
MLYNÁŘ. Kam? (Vezeme lucernu se shoby.) 
KNĚŽNA. Tam, kam žádati mám právo. K zámečku. 
MLYNÁŘ. Ted, hned? 
KNĚŽNA. V ten okamžik. 
DVOŘAN. Není možná, Jasnosti, račte povážit! Tak 

pozdě a cesta vede pustým lesem. 
KNĚŽNA. Právě proto potřebuju průvodce a světla. 

Nebojte se, a není třeba, abyste se průvodem namá-
hal. Zůstaňte si, půjdu sama. 

DVOŘAN. TO teprve I Jasnosti, nemohu dopustit -
VRCHNÍ. Je nebezpečný -
KNĚŽNA. Pak - (beře mlynářovi lucernu) rozbiju tu 

lucernu. Nač je? 
DVOŘAN (%adrfi knlfyu). Ne, proč mu dávat svo-

bodu 1 
VRCHNÍ. TO bychom teprve neobstáli. 



KNĚŽNA. Tedy půjdu. 
VRCHNÍ (poničení). Snad smčl bych já -
KNĚŽNA (kvapné, s úsmlíkem). Ne, děkuju, a ne-

zdržujte se. Doprovodíte pana hraběte. Dobrou noc, 
pane hrabě. 

DVOŘAN. Jasnosti, budu o vás trnout (klaní se). 
KNĚŽNA. Jen spěte klidně. 
DVOŘAN (odejde přes Idvku v levo). 
VRCHNÍ (odejde dvořanem). 
KNĚŽNA (je% usmívajíc se hledéla nimi, obrdtí se 

k mlyndři). A my půjdeme. 

(Misie vychází.) 

Výstup 17. 
BRAHA, p a k HANIČKA, p a k BABIČKA; PŘEDEŠLÍ. 

BRAHA (vyjde kvapní%e mlýna). Pane otče, Hanička 
nechce zůstat u babičky. 

HLAS BABIČČIN (mlýna). Haničko! Haničko I 
MLYNÁŘ (k Brahovi). Řekněte Haničce, že -
HANIČKA (tyrani, ale stane u dveří). Libore, nechodí 
MLYNÁŘ. Musím, Haničko. 
HANIČKA. Já půjdu za tebe. 
KNĚŽNA. Aj, máš o něj strach? 
MLYNÁŘ. Haničko, chceš-li mne ponížit I 
HANIČKA. Abys sám se neponížil! 
BABIČKA (vystoupí\ %fotone u dveří). 
KNĚŽNA (k mlyndři). Chcete zůstat? 



MLYNÁŘ (rozhodni). Půjdeme, poroučíte-li. 
KNĚŽNA (potlsena). Půjdeme. 
MLYNÁŘ. Haničko, babičko, dobrou noc! (KBra-

bovi.) Hlídejte dobře! 
HANIČKA (varovnípřipomínajíc). Libore, pamatuj! 

(Hledí za odcházejícími.) 
BABIČKA. Nešťastná lucerna! Pojd Haničko. (Oáe-

jde.) 
HANIČKA (odejde %a babičkou do mlýna). 
KNĚŽNA (na lávce postaví). Nechcete se vrátit? 
MLYNÁŘ (jen% nese před ní lucernu). Už se bojíte, 

Jasnosti? 
KNĚŽNA. Jděme! 
MLYNÁŘ (zachází Za lávkou k lesu). 
KNĚŽNA (za ním). 

Výstup 18. 

BRAHA, KLÁSKOVÁ. 

BRAHA (bledé za nimi). To svět neviděl - Panské 
churoty ze mhy upletené -

KLÁSKOVÁ (Z leva chvatní). Není tu, že tu není -
BRAHA. K d o . 
KLÁSKOVÁ. Můj muž. Ze tu není -
BRAHA. Ale byl tu. Přivez* obilí. 
KLÁSKOVÁ. TO všecko zase jen na štrych, aby se 

dostal z domu. 
BRAHA.. Povídali, že odešli s učitelským, ona a 

Zima -



KLÁSKOVÁ, A Sejtko - aha -
BRAHA. Hrát kasací. 
KLÁSKOVÁ. Ale komu, komu! A ostatek, budou-li 

hrát, není-li to všecko na štrych. Nevěřím, žádnému 
nevěřím, jenom kartám, ty kladou (vytáhne karty, sedne 
na trakař) dobře - Tuhle vidíte - Červené eso - do 
cesty mu žaludský shorek, a tu zelená - aha - pěkná 
kasací - To je ženská (shrábne karty a vyškolí), zase 
ženská a žádná kasací. Kam šli. 

BRAHA. Povídali, že šli (ukdfy lávku klesu) k lesu, 
jako na zámeček. Náš mlynář tam taky šel, musil. 
Vede kněžnu, svítí jí lucernou. 

KLÁSKOVÁ. Tak? A to by - (náhle se rozhodne). 
To se přesvědčíme. Já jich dohoním, já je dostanu. 
(Za řeli dojáe na lávku.) To pak bude kasací! (Kvapné 
^ajde v právo k lesu.) 

Výstup 19. 

BRAHA, MICHAL, HANIČKA. 

BRAHA. A to je saň! Ta aby se s drakem pojímala. 
(Zajde do mlýna.) 

MICHAL (povyleze % křoví\ íklebé se). Hehe, Ivan -
Ten bude poklidně dýchat - na měsíčku - poklidně 
- Všecko tam běží - bude mít pěknou první noc -
S muzikou - Ale mně přišla chvíle. Mlynář pryč -
hehe -

BABIČKA (ve mlýné). Haničko! 
MICHAL (se pouschová v křoví). 



HANIČKA (vyhlédne me^i stromy v právo za mlýnem, 
náhle vybihne a bity chvatné přes lávku). 

MICHAL (překvapen;pojednou vlak vyrazí, chce ji chyt-
nout). Sluníčko! 

HANIČKA (u^za Idvkou, chvátá do popadl v právo 
k lesu). 

BRAHA (%a mlýnem volá). Haničko! 
MICHAL (zmaten). Tak! (Okamžik se rozmýšlí,pak 

pojednou.) A já tu ostat? Ne! (Vskolí na lávku.) 



JEDNANÍ TŘETÍ. 
Lesní palouk plný kopretin a zvonků. Na levo i v pozadí 
starý les. Na právo volno; jen několik bříz tu stojí u mokřiny, 
ve které leží několik kamenů pro snazší přejití. Na levo před 
lesem v palouku stará, košatá lípa kvetoucí. N o c ; měsíc svítí, 

chvílemi se ženou přes něj mraky. 

Výstup I. 

SEJTKO, ZAJÍČEK, ZIMA, KLÁSEK. 

SEJTKO (první vystoupí zprava, obrací se zpít). Tak 
pojdte, strašpytlové, nic tu není. (Přejde přes kameny 
na palouíek.) 

ZAJÍČEK (vystoupí, opatrní se rozhlídne). Nic. (Jde 
přes kameny.) Pojďte, žádný tu není. 

ZIMA (vystoupí). No, já se nebojím, ale co se mýho 
rozumu dotejče (přechází) myslím, že v noci opatr-
nosti nezbývá. Noc má svou moc a svý právo, jak se 
říká. Den je k práci a noc jako neděle k odpočinutí. 
Proto má člověk v noci spát. 

SEJTKO. Proto spíte i o muzice. 
ZIMA. Ty mlč! Bodejť, ty o ní nikdá neusneš! 
SEJTKO. I usnu a třeba i v kostele, jako tuhle o ká-

zání. To mně šly oči tak dohromady a nohy začaly 
pode mnou klesat - zkrátka dál jsem špatnou figuru. 

ZAJÍČEK. Klásku, kdepak jste? 
KLÁSEK. Tuhle. (Vystoupí.) Tak tu žádný není? 
SEJTKO. Leda by na tě čekala žena. 
KLÁSEK. Ale japak, ta spí. Bože, kdyby věděla, ta 



by schla ouzkostí, ta by zas: Táto, táto, kams dal 
rozum, v noci, k zámečku u jezírka! Jistě tam straší. 

SEJTKO (^úmyslní). V noci straší všude; duchů a 
nočního mámení je všude plno. 

KLÁSEK. CO strašíš? 
SEJTKO. Tak ne! Což nepanují v noci lesní panny 

a hejkal a -
KLÁSEK. UŽ m l č ! 
ZIMA ( v d f y l ) . Noc je královna duchů, to je jisto. 
ZAJÍČEK ('tatím popošel do paloučku, dtvd se po nebi, 

po lese kolem). No, mnoho se povídá. Ale to je jisto, 
že to člověka v noci divně obejde, jako svatá hrůza, 
a přece se musí říct, že je to krásné. Krásné! 

ZIMA. Ten strach obejde člověka nejvíc na smut-
ných místech, jak se jim říká. (Ke Kldskovi.) Jdeš a 
jdeš a najednou jakoby se někdo ze stínu vyhoup* a 
do očí se ti podíval, a už je pryč. Jen ty oči vidíš, 
ten strašný pohled -

KLÁSEK. CO mně to vykládáte -
SEJTKO (scbvdlnl). A já ti povím, Že na takových 

místech roste divné bejlí, a když je člověk překročí, 
víc se odtud nevyplete. 

KLÁSEK (mrzutí). A dej pokoj! 
ZAJÍČEK. Abysme šli. 
SEJTKO. Času dost, kněžna tam ještě není. (Sedd 

podllpu.) 
KLÁSEK. Ale kdyby na nás někdo přišel -
SEJTKO. Tvá žena ne; ta už spí a jistě se jí zdá 

o tobě. 



KLÁSEK. A to jo, to ona vždycky ráno: Bože, táto, 
to jsem ti měla sen! A já: O čem mámo, a ona: O tobě 
táto. To se ti mně zdálo - (usedne). 

ZIMA (usedltaké). 
ZAJÍČEK (%atirnpřecházel namyšlen; pojednou). Bože I 

(Zař ne se Šacovat.) 
ZIMA. CO j e ? 
ZAJÍČEK. TO jsem se lek\ (Vytahuje % ndprsnikapsy 

%ddost.) Tu je, supplika. Už jsem myslil, že jsem ji 
ztratil. (Roubali j i , dfvd se do ní při mésilku.) No, já 
myslím - no, to by bylo, když kněžně pěkně zahra-
jeme a když si pak přečte tuhle suppliku. Jako tohle 
jak povídám, (čte:) 

Nemůžu hlady mřít, nechci přec krást, 
neb s holí žebráckou zahanbit vlast. 
Již se mně začalo hrozně stejskat -

KLÁSEK (jen% neposlouchal, rtýbri^ se plaše ohlížel a na-
slouchal). Jezus! Slyšíte? 

ZAJÍČEK. CO? 
KLÁSEK. Tak jakoby někdo volal a tak divně -
SEJTKO (schvdlné). Snad Hejkal. 
KLÁSEK. A mlč, chceš ho přivolat, aby nám skočil 

na záda, nebo aby nás lesem honil? 
SEJTKO (zpupné). No, rád bych ho jednou uviděl. 
KLÁSEK. TO by ses křižoval. 
SEJTKO. Já bych se nebál! 
ZIMA. NO nevím; kdybys viděl, co jsem já viděl -
KLÁSEK (dychtivé). Vy, Zimo? 



ZIMA. Tomu už je hrůza let. To jsem šel jednóu 
večír z Vrchovin panským lesem. Drvaři seděli 
u ohně, já sednu k nim, povídáme a v tom před námi 
Hejkal -

KLÁSEK (jen% dychtiví naslouchaly t y dechne). Jejej! 
ZIMA. Jakoby ze země vyrosť, lesní muž, Hejkal, 

fousatý, vlasatý, mechem obrostlý, na hlavě kapradí, 
oči jako v houštině -

KLÁSEK. TO jste se lekli -
SEJTKO. Já bych se nebál. 
ZAJÍČEK. A říkal něco? 
ZIMA. NO, povídal, takovým hlasem povídal: UŽ 

pamatuju třikrát pole a třikrát les na tomhle místě, 
jako co jsme sedali, víte, třikrát les, ale, povídá, tako-
vou chamrad jsem tu ještě nevidal. 

KLÁSEK (tile se pochechtdvd). To jako vás -
SEJTKO (vpadne). A povídal ten fousáč Hejkal: (Na-

podobí hlas:) Jen ještě ten druhý klarinet z lohovský 
bandy k vám patří, ten, co se ženy tak bojí, Klásek -

KLÁSEK (se ro^efyne). I ty -
ZAJÍČEK (k Zimoví). A už dost? 
SEJTKO. Já bych byl na něj taky zahejkal a chyť 

ho za fousy. 
ZIMA. Nehřeš! (K Zajíčkovi.) Ještě jen do ohně 

fouk' a oheň shas', ani jiskra neostala, a najednou 
taková tma a nad hlavama v stromech ví -

(Vítr se náhle %dvihne, stromy hlasno %asumí. Seíeři se.) 

KLÁSEK. A jej I (Ze strachu vyskočí.) 



Výstup 2. 

HEJKAL, PŘEDEŠLÍ. 

HEJKAL (zjeví se v pozadí). 
KLÁSEK. Spaste duši! (Křižuje se.) Jde na nás! 

( Utele na levo do pozadí,) 
SEJTKO (utele na levo do popředí). 
ZIMA. Kdo jste dobrý, pomozte! (Cbvdtd na právo 

do z^du.) 
ZAJÍČEK. Lidičky, pro boha - počkejte! (pustí 

petici a utíkd v právo do popředí.) 
(Za stálého luméní lesa Zm*Kf Hejkal. Jakmile zanikne, 
vyjasní se. Mésíc svítí\ les utichne. Okamžik jeviíté 
prázdno.) 

Výstup 

MLYNÁŘ, KNĚŽNA. 

MLYNÁŘ (zprava). Tady pozor, paní kněžno, tady 
je mokřina (svítí lucernou na pádu, kdy^ byl sám přeiel), 
a tu jsou kameny. 

KNĚŽNA (bledína mokřinu). Ah, jak mokro! A mé 
střevíce a šaty! Jinudy není možná? 

MLYNÁŘ. Jen tudy. 
KNĚŽNA. Ale jak! (Náhle fyrtem.) Snad abyste mne 

přenesl. 
MLYNÁŘ (překvapen). Vás, paní kněžno? Já? 
KNĚŽNA. Bojíte se? Což kdyby to chtěla ta dívka 

ve mlýně -
MLYNÁŘ (upřímné). Ta by to nechtěla. 



KNĚŽNA (áotiena). Ah - A co by dělala. 
MLYNÁŘ. Přešla by. 
KNĚŽNA (náhle se poákasá). Takhle. (Jde svity!přes 

kameny, pak áoskoli. 
MLYNÁŘ (překvapen). Ah, Jasnosti! 
KNĚŽNA. Přešla by lip? 
MLYNÁŘ (upřímní). To ne. 
KNĚŽNA. Nemáte o ni strach? 
MLYNÁŘ. Nemám. 
KNĚŽNA. A l e o n a o v á s . 
MLYNÁŘ. Nemusí; proč by měla? 
KNĚŽNA (ironicky). Myslíte? (Náhle.) Tak kudy 

ted. 
MLYNÁŘ (ukáfy áo lesa). Tudy. 
KNĚŽNA (be^áéky se ^ara^i). Ah, tam je černo, tma! 

(Okamžik váhá, pak nákle.) Máte s sebou zbraň? 
MLYNÁŘ. Bojíte se mne, paní kněžno? 
KNĚŽNA. Odevzdala jsem se do vaší moci. 
MLYNÁŘ. Jste tu bezpečnější nežli u svých dvořanů. 
KNĚŽNA. Věřím vám. (Pokroíi.) To je snad ta lípa? 
MLYNÁŘ. Naše stará lípa, je. 
KNĚŽNA. Krásný strom, a jaká vůně! Až opojuje. 

A krásné místečko. Jak ticho! (Hleálna lipu.) I lípa 
mlčí. 

MLYNÁŘ. Kdyby mohla vypravovat -
KNĚŽNA. Ale vám přece vypravuje. 
MLYNÁŘ. Každému, kdo rozumí. Ale tajně vypra-

vuje. 
KNĚŽNA. Proč tajně? 



MLYNÁŘ. Nahlas nesmí. Připomíná veliké křivdy. 
KNĚŽNA. Křivdy? 
MLYNÁŘ. Vám o nich nepověděli, paní kněžno. 
KNĚŽNA. Vždyť lid je spokojen. 
MLYNÁŘ. Je přestrašen a proto mlčí. 
KNĚŽNA. Ale vy se nedáte. Však nač ty starosti? 

Jsem unavena. (Sedne pod lípu.) Ah, krásně se tu od-
počívá. (K mlynáři.) Jen chvilečku. A pojdte blíž. 

MLYNÁŘ (postoupl). 
KNĚŽNA. Postavte tu lucernu. Co tady její pla-

mínek-
MLYNÁŘ (postaví lucernu před ni). 
KNĚŽNA. Jak je všecko prokouzleno světlem mě-

síce, jako všecko zjasněno i proměněno a srdci blíž, 
i sněžný květ i stromů dřímající koruny, jak sladce 
omamuje vlažné noci dech, plný vůně. (Hledí kolem, 
upře oti na mlynáře, pak najednou mírni.) Dejte tu lucer-
nu dál, stranou -

MLYNÁŘ (tak uliní). 
KNĚŽNA. O ted věřím, že za takové noci je roz-

uměti staré lípy ševelu. (Hledípřeá sey pak na mlyndfe 
polo%ertem>polová%nl.) Tady by se krásně poslouchalo. 
Povídejte, co tu slýchat. Povídejte, a— (váhá okamžik) 
sedněte. 

MLYNÁŘ. Já? Smí to být? 
KNĚŽNA. Tak se pohádky vypravují a poslouchají. 
MLYNÁŘ (seáne). Byla by to trudná pohádka. 
KNĚŽNA. O čem? 
MLYNÁŘ. O ztracené koruně. 



KNĚŽNA. O ztracené? Kdo ji ztratil? 
MLYNÁŘ. Smutné království. 

Přes misie letí mračno, pod lipou se seSeři. 

KNĚŽNA (tlumeni vykřikne a přisedne bli$J. Tak 
náhle tma -

MLYNÁŘ. Paní kněžno, já - já - posvítím. 
KNĚŽNA. Proč? 
MLYNÁŘ. Já myslil -
KNĚŽNA (vesele). Ze se bojím. Ne, nechte světla, 

bodá do očí. A raději je dejte dál -
MLYNÁŘ (tak iini). 
KNĚŽNA. Ještě dál, za strom, a faastřeným hlasem) 

povídejte. y ^ ^asvitne jasni misie. 
KNĚŽNA faklamaní'). Ah -
MLYNÁŘ (překvapen). Ale! 
KNĚŽNA. CO j e ? 
MLYNÁŘ. Našel jsem tu složený arch. 
KNĚŽNA. CO t o j e ? 
MLYNÁŘ (divd se do papiru). Žádost, pokorná sup-

plika. 
KNĚŽNA. TU je divný lid. Jen se pořád klaní a prosí, 

všude prosí. 
MLYNÁŘ (trpce). A zač prosí! Za to, co mu patří. 
KNĚŽNA (chladni). Co tato žádost, jak se sem 

dostala? 
MLYNÁŘ. TO nevím, ale je to žádost učitelského 

mládence Zajíčka z naší vsi. Prosí -



KNĚŽNA. Nemám chuti zde vyslýchat žádosti. 
MLYNÁŘ. Mám tu poníženou prosbu zase zahodit? 
KNĚŽNA. Ne, vezměte ji, odevzdáte mně ji. 
MLYNÁŘ. U zámečku. 
KNĚŽNA. A ne na zámečku? 
MLYNÁŘ. Mám svítit až k zámečku. 
KNĚŽNA, Dál, do zámečku byste mně už neposvítil, 

tam byste mne už nedovedl? 
MLYNÁŘ. Když byste neporoučela -
KNĚŽNA. Ah, vaše právo! Ale kdybych si jen přála, 

kdybych žádala -
MLYNÁŘ (ochotni)* Ano, paní kněžno. 
KNĚŽNA. TO je rytířské, zvláště když pospícháte. 
MLYNÁŘ. Já bych nepospíchal, je krásně - ale 

doma -
KNĚŽNA. Ah, přece máte strach. 
MLYNÁŘ (jako popichnut). Nemám. Zůstanu, jak si 

přejete. 
KNĚŽNA. TO ráda slyším. A netřeba pospíchat. Je 

tak krásně. (Slastní sepřichouli.) Tak povídejte. 

V tom v právo v poradí o%ve se na lesní rob 
krdtkj signdl. 

KNĚŽNA. CO t o j e ? 

Hned na to v právo, v popředí a hli% opakuje klarínet 
tý^signdL 

MLYNÁŘ. TO se snad šumaři ze vsi svolávají a 
chystají kasací. 



KNĚŽNA. O bože, kasací! I tu! I tecf! Pryč, pryč! 
Pojďte! 

MLYNÁŘ. Na zámeček nebo zpátky? 
KNĚŽNA. Zpátky? A proč? Kam byste chtěl? 
MLYNÁŘ. Mám vás, paní kněžno, dovést a do-

vedu-
KNĚŽNA. Kam, řekněte to. 
MLYNÁŘ. Na zámeček. 
KNĚŽNA. Tak! Již pojďme, ať ujdeme té kasací. 
MLYNÁŘ (ve^me lucernu, %ajde do lesa). 
KNĚŽNA (%a ním). 

Výstup 4. 

ZAJÍČEK, ZIMA. 

ZAJÍČEK (vyjde oprava ^popředía rcr^hli^íse). 
ZIMA (vyjde % prava ^ poradí; tlumeni:) Pane uči-

telský -
ZAJÍČEK. Bože, zas jsme tu! A ten -
ZIMA. Psst, ticho, jen nic jmenovat! 
ZAJÍČEK. Kde jsou -
ZIMA. Dáme jim echo. (Zatroubí krdtkou fanfdru.) 
ZAJÍČEK (%droveň s nim \apiskdji na klarinet). 

Jak da^ní to %nameni> o^ye se % lesa na levo v popředí 
lesní rob. 

ZAJÍČEK. Sejtko! 
ZIMA. Ten luciper! 



Výstup j. 

SEJTKO, PŘEDEŠLÍ. 

SEJTKO (všechen pocuchaný). 
ZAJÍČEK. Vy jste nám dal! 
SEJTKO. A já dostal I 
ZIMA. Kde je Klásek? 
SEJTKO. Já nevím. 
ZAJÍČEK. Dejme mu ještě znamení. (Zapíská krát-

kou fanfáru.) 

SEJTKO } (snímzatroubí). 
Okamžik naslouchají. 

SEJTKO. Nic I Ze ho popaď 1 
ZAJÍČEK. Vás měl popadnout -
ZIMA (vpaáne). Psst! Toho mocnýho nejmenovat! 
ZAJÍČEK. Ještě jednou! 

Zahrají\ naslouchají, v tom se o^ve na levo % lesa fylostné 
^apiskáni na klarinet. 

SEJTKO. Nevzal ho! 
ZIMA. Psst! 
ZAJÍČEK (potéíen). Tu je! 

Výstup 6. 

KLÁSEK, PŘEDEŠLÍ. 

KLÁSEK. Ach, bože, jste to vy, Zimo, vy, pane uči-
telský (osopi se na Sejtka)y a ty, melhubo. 



ZIMA. Psst, ticho a radši hned odtud. (Odchází 
na levo.) 

ZAJÍČEK. Pojdte, pojdte. (Odejde %a Zimou.) 
SEJTKO. Klásku, jestli pak jsis vzpomněl na mámu, 

když-
KLÁSEK (vpadne). Na čerta, aby tě vzal (odejde 

kvapní na levo). 
SEJTKO (jde ním). Táto, táto! 

Výstup 7. 
MICHAL. 

MICHAL (Z prava; md v jedné ruce hůl, v druhé lu-
cernu bez svitla, pentle okolo krku přes prsa. Stane opodál 
l í p y , prohlíží si boty). Boty, botičky, větrné botičky, 
v jednom kroku sto; pěkně mne nesete polem, dolem, 
rovným během, mimo kolej, mimo cestu, bez pod-
kůvky, bez šlápoty. O hony jsem napřed a ted mohu 
u vody tu (ukdfy na mokřinu) čekat, číhat. Tudy po-
chvátá mé sluníčko, tady čekat, číhat. (Mrak zalehne 
mésíc, seštří se.) Mikli, Mikli, rozžehneš si pěkně -
(dýchne do lucerny, v ní% ihned vzplane svétlo). Svií, pla-
mínku. (Ndhle se obrdtí na levo do popředí, naslouchd,pak 
chvatné z a f y y j e svétlo v lucemé a usedne do stínu pod lípu.) 

Výstup 8. 
PAN FRANC, MUŠKETÝR, MICHAL. 

FRANC (v levo v popředí jeíté za scénou v lese). Tak to 
jste mušketýr, to jste starý voják? 



MUŠKJETÝR (tamté^j. Tak jdou oni napřed, pane 
kancelářský. Já se nebojím. 

FRANC. Jen jděte vy. (Vystoupí\ mušketýra skoro 
strkaje. Rozhlíží se úzkostní.) 

MUŠKETÝR. CO pak se bojím? Já, starý voják? Na 
tureckých hranicích jsem ležel. 

FRANC. Tady je ta lípa, tady máme ostat. 
MUŠKETÝR. Je to divný mandát. 
FRANC. Když vrchní poručil -
MUŠKETÝR. TO je pravda, mandát je mandát. A jak 

on sám, jako pan vrchní pořídí -
FRANC. Dobře: mlynář je pryč, holka sama doma 

se starou -
MUŠKETÝR. Ale Braha -
FRANC. Aby ho nezmohli! Bude-li potřeba, svážou 

ho a holku odvedou na zámek a pak přijdou sem lípu 
porazit. 

MUŠKETÝR. Já bych radši byl tam. Co tady. 
FRANC. Plán je plán. Jakpak kdyby se mlynář 

právě vracel domů ze zámečku. Zadržet ho, nepustit, 
aspoň ne hned, to musíme a pomoc přijde, a tu lípu 
hlídat. Tady mají ti hřbeti nějakou skrýš. Suma sumá-
rum: hlídat. (Rozhlíží se přemáhaje strach.) Ale je 
tu (povzdechne) tak divně. (Náhle.) Býval jste přec na 
vartách? 

MUŠKETÝR. A bože, jak přišel mandát, ve dne 
v noci; a ještě víc v noci. 

FRANC. Nebál jste se v noci? 



MUŠKETÝR. TO jsem byl ještě radši; to jsem všechno 
prospal. 

FRANC. Já bych ani oka nezamhouřil. 
MUŠKETÝR (ohlížíse). No, vědí, pane kancalářský, 

není místo jako místo, obzvlášť v noci, a o tomhle tu 
se moc povídá. 

FRANC (vpadne). Mlčte, vím to. Ale vy - vy se 
nebojíte. 

MUŠKETÝR. Já? Já - já se nebojím. Mandát je -
MICHAL (odhalí lucernu, tak %e % pod l í p y vyšlehne 

svétýlko). 
MUŠKETÝR. Man - Co je to? (Ukazuje na lípu.) 
FRANC. Marjá panno! (Staví se muíketýra.) Co, 

co - je to? 

Ndhle vysvitl mísíc, ostře se vyjasni. 

MICHAL (V plném ozáření sedí nehybní, \aiklebi se). 
Dnes se mně chce někoho utopit. 

FRANC. Rány boží! (Uteče na levo do lesa.) 
MUŠKETÝR. Počkají, pane kancalářský. (Utele 

nim,) 
Výstup 9. 

MICHAL, p a k KLÁSKOVÁ. 

MICHAL (vykročí^pod lípy). Ti už nepřijdou. A ted, 
měsíčku, sviť, sviť, a ty, mé sluníčko, přijd! (Vyhlíží 
na právo ) Ah, už jde! ( Ustoupí pod lipu do stínu.) 

KLÁSKOVÁ (vyjde oprava, %astavise, ro%hli%ise, spatři 
Michala. Zeptdse be\ bd^né, % ostrá). Kdo je to pod lípou ? 



MICHAL. J á . 
KLÁSKOVÁ. Mně se zdá, že huhňá. (Z ostrá.) Který 

pak vy jste? 
MICHAL (míli). 
KLÁSKOVÁ (ostřeji). No tak, co nemluvíte? Jste-li 

co kalyho, pojdte na světlo. 
MICHAL fobast lucernu a vystoupí). Já jsem tka-

lounkář. 
KLÁSKOVÁ (mtřistho). Vy? 
MICHAL. Jdu z Kozlova z jarmarku a zabloudil 

jsem. 
KLÁSKOVÁ. CO pak tam byl dnes jarmark? A kde 

máte zboží? 
MICHAL (ukdfy na pentle). Tady, to mně ostalo, 

ostatek jsem prodal. 
KLÁSKOVÁ (ípiřatl). To věřím, že tyhle pentle ne-

chtěli. (Ironicky.) Tak byl dobrý jarmark. To ševci 
jistě taky všecko odbyli a hrnčíři -

MICHAL. Jak to myslíte, proč. 
KLÁSKOVÁ ostrá na nij hledí). Protože tam byl 

ten, co mu voda kape ze šosu. A jak ten přijde o jar-
marku mezi ševce, jde jim zboží jako na pochmátku. 
(Důrazní.) To přec víte. 

MICHAL (nejisti). No vím. A co s tím, když -
KLÁSKOVÁ. Počkejte! Mlčte! A od hrnčířů sám 

mnoho koupí, hrníčky, aby moh' přiklopovat, víte 
(doráží) dušičky. To přece taky víte? 

MICHAL (mrzutí). Dejte pokoj - já - (Chce 
k mokřinl.) 



KLAS KOVÁ (mu postoupí cestu). Počkat, až domlu-
vím ; náš to taky dělá, víte, náš hastrman. 

MICHAL. CO náš - a co já Fchcej í t v právo k mokřini). 
KLÁSKOVÁ (ho nepustí). Tam nechodte, tam je mo-

křina. A ten náš, však ho snad znáte, on lohovský 
hastrman, co se drží u lohovskýho mlejna -

MICHAL (chce ^amluvit, vyhrkne). Tam se ted dějí 
věcil 

KLÁSKOVÁ. Co IA jak to víte, když jdete z Kozlova 
z jarmarku? 

MICHAL. Já to tu výslech; dva ze zámku si poví-
dali, že vrchní šel do mlýna pro Haničku, eh - jako 
pro sirotka, odvíst to děvče na zámek - hihi -

KLÁSKOVÁ falostnl). A tomu se smějete? 
MICHAL. Tomu vrchnímu, že hnízdo bude prázd-

né. To děvče uteklo za mlynářem, ten veď kněžnu 
sem (ukáfy sebe) na zámeček, není doma, ale to 
děvče také ne. 

KLÁSKOVÁ (překvapená ostře na nlj hleáí). A vy -
vy - kalounkáři, snad tu číháte -

MICHAL (viáa, fy je prozrazen, chce %ase k mokřini). 
Pusťte mne I 

KLÁSKOVÁ. Ani krok! Nic, stůjte hezky na suchu, 
nic k mokřině, nic k vodě. Tak Hanička utekla. 

MICHAL. A šumaři šli -
KLÁSKOVÁ (vpaáne). CO! Viděl jste je? 
MICHAL. S l i d o v s i . 
KLÁSKOVÁ (se zaraZ*> hned se vlak vzpamatuje). Aha, 

abych šla odtud za nimi, kalounkáři, vidte; to jste 



slyšel na jarmarku? Stůjte! Povídám, ani krok ze 
sucha! Vy chcete k mokřině. 

MICHAL (zlostni). A co mne zdržujete? 
KLÁSKOVÁ. Sem k vodě vás nepustím. 
MICHAL. Z e v á s -
KLÁSKOVÁ. CO? Mne? Kdybyste byl kalounkář, 

to bych se snad bála. Snad, povídám, snad, ale vás, 
kalounkáře, kterýmu kape voda ze šosu -

MICHAL (divoce). Pusť mne, nebo tě -
KLÁSKOVÁ (podepře si boky). Pojd, no tak pojď, 

hastrmane. Ve vodě jsi silák, to já vím. Ve vodě! 
Ale na suchu tě přepere devět much, neřku-li já, ty 
vodní kocoure. Ty ve dne mlejnská kola zastavovat, 
celé noci mlýn obcházet, vzdychat, brečet a poctivým 
děvčatům nedat pokoje - Ted poslouchej a pravdu 
mluv! 

MICHAL. Ty jseš saň! Pusť mne! 
KLÁSKOVÁ. AŽ povíš pravdu pravdivou. Kam šel 

učitelský a ti muzikanti? Do vsi? 
MICHAL. Ne. Slyšel jsem, že budou hrát kasací 

té kněžně a šli sem. (Ukáfy do lesa.) 
KLÁSKOVÁ. Na zámeček. A Hanička utekla za 

mlynářem. Ty tu na ni číháš. Ještě tudy nešla? 
MICHAL. Nech mne! 
KLÁSKOVÁ. Mluv, sic -
MICHAL (vzdorní). Nešla. 
KLÁSKOVÁ. Aha - A o vrchním je to pravda? 

Mlynář o tom neví. 
MICHAL. Jak by věděl. Veď kněžnu na zámeček. 



KLAS KOVÁ. A mne tam povedeš ty! 
MICHAL (se lekne). Já? (Vytekle). Ne! 
KLÁSKOVÁ. A hned! Rozsvěť lucernu! (Hledí mu 

ostře do oli\ ^yedne pravici a mluví %aklinacim tonem.) 

Kdes ty, mamono noční, byl, 
když sv. Jan Krista pána křtil. 
Pryč od vody! 

MICHAL (se toho ^ařikdni choulí a oíivd). 
KLÁSKOVÁ. Ještě ne? Chceš, abych na tě vzala 

lyčák? (Sahá do kapsy Jakoby tam míla prova^.) Spou-
tám tě, a přivážu k horkým kamnům, zavolám mlyná-
ře a Brahu. 

MICHAL (se lekne a osiva). Ne, to ne! 
KLÁSKOVÁ. Tak tedy do lesa. Povedeš mě. A světlo! 
MICHAL (dechne do lucerny. Svitlo v ni vzplane). 
KLÁSKOVÁ. Hybaj, kalounkáři s mokrým šosem! 

(Chytne ho los.) 
MICHAL (šklebí se> %ajde do lesa). 
KLÁSKOVÁ (%a nim). 



Terrasa lesního zámečku. Její střed vybíhá obloukovitč do 
pozadí; u toho výběžku s balustradou široké schody v právo 
v levo vedoucí dolů k jezírku. S terasy dvéře v právo, v levo 
do křídel zámečku. Pod terrasou stromy. Výhled do pozadí na 

širé lesy za jezírkem. N o c ; nad lesy měsíc. 

Výstup I. 

IVAN. 

IVAN (vystoupípo schodech na levo, rozhlédne se terrasou). 
Nic, ticho; a dole se mně přece zdálo, že se od zámeč-
ku ozval lidský hlas. (Naslouchá.) Nic. (Jde k obojím 
dveřím.) Zavřeno. ( Vrátí se> pousedne na balustrádu.) 
Ticho; tak jsem to chtěl. Voda, les a žádný lidský 
hlas. (Spokojené si odáychne.) A verše ne a vzdechy ne -
Měsíčku, tady máš pokoj. Jistě se rád díváš sem, 
když se tu neozývá každý kout protivnou, lidskou 
veselostí. Nechce se ti z té tišiny, nechce se ti dál přes 
širé lesy. (Spokojené.) Ah - (Pojeánou sebou škubne, 
naslouchá.) Hlas! (Naslouchá.) Lidský hlas! (Zlostni.) 
Kdo se opovažuje, kdo mně to naschvál -

(Je slyšeti,jak klíč rachotí v zámku dveří na právo.) 
i 

IVAN (ustoupí rychle na levoy sejde se schodů, aby ho nebylo 
viáét, a líbá). 

Výstup 2. 

KOMORNÁ, p a k ZAN, PŘEDEŠLÝ. 

KOMORNÁ (vystoupí rychle, stane však všecka překva-
pena). Ah! 



ZAN níy nesa dví $tdley které postaví poblíže dveří 
na právo). To se divíte, co? Snad už nebudete broukat, 
že nás kněžna sem poslala. 

KOMORNÁ (zal/a k balustradéy hledí dolu). Ah, voda, 
jezírko - Ale ta tma pod stromy, až černo. 

ZAN (tajemné). Říkají, že se tam zjevuje -
KOMORNÁ (vpadne). Zas už začínáte? Zas něco 

o duchování a lesních mužích, jak jste mně chtěl ces-
tou duši vystrašit. 

ZAN. Já co jen slyšel, a ostatek, pán Bůh s námi 
a zlý pryč, tady o téhle terrase jsem nic nepovídal. 
Jistě nic o mrtvém klášterníku. Ne, vidte -

KOMORNÁ (odskoll od balustrady). Mlčte, nepovídej-
te, vy mne chcete odtud vyhnat. Pojdte, raději přine-
seme stůl. (Pojednou.) A opravdu poručila paní kněžna 
stůl na terrasu, ted v noci? 

ZAN. AŽ S Terezou dojedete na zámeček, povídala, 
uchystáte mně stůl na terrase. 

KOMORNÁ. Ale o tom klášterníku jste jí nepovídal. 
ZAN. Nedošlo na to; ale kdyby došlo, byl bych 

jí řekl, že tadyhle jednou, dávno před lety, jednou 
v noci, když tu panstvo po honech hrálo v karty, zje-
vil se mrtvý klášterník, nebožtík bratr tehdá panují-
cího knížete. Ten klášterník měl vlastně být panují-
cím, ale ošidili ho a dali do kláštera a tam umřel. 
A najednou -

KOMORNÁ (rychle ke dveřím). Pojdte raději pro stůl. 
(Stane uprahu.) Ale to už je dávno, povídáte. 

ZAN. CO -



KOMORNÁ. NO, CO ten klášterník -
ZAN. CO ten mrtvý klášterník se postavil z ne-

nadání 2a bratra a díval se mu do karet, mrtvý, 
právě o půlnoci -

KOMORNÁ. Ten stůll Ten stůl! (Vejde rychle do 
dveří.) 

ZAN fca ní). 
Výstup 

IVAN. 

IVAN (opatrnívystoupí). Ženská tlachavá, dědek po-
vídavý, a ještě kněžna a kdo ví kdo. A snad by tu 
chtěli ostat - brr - (Odnese obé$tdle na levou stranu, kde% 
je obrdtí vzhůru nohama a %ajde %ase na schody v levo.) 

Výstup 4. 

ZAN, KOMORNÁ. 

ZAN (nese stáls komornou). Do předu, dál do pře-
du, tak -

KOMORNÁ. Tak pan hrabě opravdu nepřijde? 
ZAN. Myslím že ne. Ale proč utíkáte? 
KOMORNÁ. Já se bojím toho - Pořád jakoby za 

mnou stál - hh -
ZAN. Ten mrtvý klášterník? 
KOMORNÁ. Neobchází? 
ZAN. Někdy. 
KOMORNÁ (slabé vykřikne, chce p r y i j . 
ZAN. Blázníte, Terez? Ještě ty židle. (Ohlédne se 



v právo.) Tu nejsou. Vždyť jsem je tuhle postavil. 
KOMORNÁ (ulehaní). A jsou tamhle a vzhůru no-

hama ! 
ZAN. CO jste je obracela? 
KOMORNÁ. Já jich ani v rukou neměla. 
ZAN. Není možná! 
KOMORNÁ. Jen si vzpomeňte, ani na krok jsem se 

od vás nehnula. 
ZAN. A já je postavil tamhle, a ted jsou - To co 

jsme byli pro stůl -
KOMORNÁ. Ale kdo, kdo- kdo by- Snad ten - huh-
2AN. Ten mrtvy klášterník. Ale není ještě půl noci. 
KOMORNÁ. Pojdte odtud, pojdte, hrůza mne tu 

obchází. 
IVAN (z hluboká vzdychne). 
KOMORNÁ. Slyšel jste? (Chytne Zana ruku.) Pojd-

te, prosím vás, pojdte. (Táhne Zana s sebou ke dveřím.) 
ŽAN. Ale, Teréz, to snad bylo mámen - (stane 

u dveří, ohlídne se). 
IVAN (na posleánim schoáu na levo, stoji strnule, mlíky, 

s očima hroziví vyjevenýma). 
ZAN. Oh I (Be^díky se pokřikuje.) 
KOMORNÁ ( t y křikne a vskočl do vnitř). 
ZAN (zan0-
Dvéře bouchnou. Je slyíetijak rychle, rozčilení otálejí 

klič v zámku. 

IVAN. Snad už dají pokoj. (Jáe k balustradi; na ni 
polosedl vytáhne áýmčičku za pasem, %akřesá, v tom se 



vychýlí dolů a vyhlíží.) Světlo! Pod stromy v černu -
rovně se nese (vyhlíží ke schodům v právo). Dva jdou 
a rovnou sem. Plemeno závistné. (Rychle přejde na 
levo a po schodech dolů.) 

Výstup /. 

MLYNÁŘ, KNĚŽNA. 

KNĚŽNA (na schodech v právo. Jesté jí nevidéti.) Sem 
posviťte - tak ah - všecko, jak jsem si myslila. Ba-
lustrády, staré schody rozpukané -

MLYNÁŘ (stane na nejhořejším schodu v právo, dr$e 
hořící lucernu). 

KNĚŽNA (vystoupí, stane). A tady - (prohlíží si 
stavbu) ah, divná, zajímavá stavba zapomenutá -
A duch je v ní, v celku, v ozdobách. O zašlých věků 
řeči - (Obrdtí se do poradí.) A tam! (Chvdtd k halu-
strddéy zpdtod se ^IČky, pak.) Tu zase jiné umění. To 
báseň, hudba tichá. Jezero, jak by usnulo v měsíční 
Záři - Co tajemného kouzla - (náhle se obrátí). Byl 
jste tu již někdy? 

MLYNÁŘ. V tuto noční chvíli nikdá. 
KNĚŽNA. Líbí se vám tu? 
MLYNÁŘ (srdečné). Krásná noc. 
KNĚŽNA. Jak to řekli Za takové noci vloudí se 

v srdce krásný sen. (K mlynáři.) Ta samota! 
MLYNÁŘ. Nebudete se tu, paní kněžno, bát? 
KNĚŽNA. Bát? (Upře na néj na okamžik %rak 

myšlené, pak se vytrhne). Proč tu lucernu držíte? 



MLYNÁŘ. Abych nezapomněl -
KNĚŽNA. Nač? 
MLYNÁŘ (vdhdokamžik). Na svou povinnost. (Po-

staví lucernu na balustradu, u ní% Růstané.) 
KNĚŽNA. Vykonal jste víc, nežli svou povinnost. 

Jsem vám vděčna. Ale odpočiňte si, nežli se vydáte 
na zpáteční cestu. Nepospícháte, to jste řekl, a vaši 
doma -

MLYNÁŘ. O chvilku nebude. 
KNĚŽNA. A řekněte mně upřímně, mrzí-li vás, že 

jste musil se mnou jít. 
MLYNÁŘ (kvapní). Ne, paní kněžno. 
KNĚŽNA. Ale šel jste nerad. 
MLYNÁŘ. Já soudil podle vašich služebníků. 
KNĚŽNA. Vy jste také jiný, nežli jsem slyšela. 

Klíc ve dveřích zarachotí. 

KNĚŽNA (nemile tlm překvapena). 

Výstup 6. 

ZAN, PŘEDEŠLÍ. 

ZAN (otevřev dvéře, vyhlédne opatrné). Chvála Bohu! 
(Vyjde, obraciolipo schodech na levo.) 

KNĚŽNA. Ah, starý Zan. Nechci ještě nic. 
ZAN. Jasnosti, já - (hledína levo). 
KNĚŽNA. Kde je Terez -
ZAN. V nejzadnějším pokoji. Bojí se. 



KNĚŽNA. A vy také. Tedy se tam taky schovejte 
a čekejte, až zavolám. 

ZAN (váhá, pošilhávaje na levo). Jasnosti, já bych 
přece -

KNĚŽNA (netrpélivé). Jen jděte. 
ZAN (odcházeje). Ale přijde-li na ni to mámení (za-

jde v právo). 
Výstup 7. 

KNĚŽNA, MLYNÁŘ. 

KNĚŽNA. Mají strach. A není divu. Ta pozdní chví-
le, svědo měsíce i černé stíny v samotě tak tajemné -
(Tišeji.) To čas i místo tajuplných zjevů i - (vdbné 
k mlynáři) pohádky. Ted byste mohl povídati. (Lá-
kavé.) Vypravujte. (Přistoupík nému blí%.) 

MLYNÁŘ (%atíná podléhat ^matku). Paní kněžno -
co povídat - já - Snad o tom -

KNĚŽNA. Jak jste řekl. 
MLYNÁŘ. Budu tedy povídat -

(Krátké áuetto lesních robů ZP^KPI Z ^esaJ 

KNĚŽNA. Ah, ten měkký hlas I Jako pozdrav krásné 
noci dojemný. 

MLYNÁŘ. Snad se hledají tam ti -
KNĚŽNA (rychle). Ne, ne, nejmenujte nikoho. Ne-

chci znát ni ruku ani ret, jež tu harmonii probudily. 
Chci jen naslouchat. Slyšíte - (Zase krátké áuetto.) Jak 
se nese lesů temnou tišinou - Jak v ní v dálce slastně 



umírá. A ještč ve svém skonu oživuje tichou ozvě-
nou - (Stojíc zrovna u nibo, kloní se k nému.) Slyšíte -

MLYNÁŘ maten). Za takových nocí jsem slýchal 
od starých -

KNĚŽNA. Ach co minulost! Za takových nocí se 
srdce probouzí -

MLYNÁŘ (temné/i). Paní - kněž -
KNĚŽNA (vpadne). Dost! Ne titulu. Někdy jen slo-

víčko je mráz, jenž spálí citu náhlý puk. Neplašte 
ptáče, kteréž zpívat začalo. 

MLYNÁŘ (braní se). Jak je možná, že jednáte tak 
se mnou -

KNĚŽNA (vpadne). Mám k vám důvěru. 
MLYNÁŘ. Jsem proti vám -
KNĚŽNA. O ne, už ne! A nesmíte být! Se mnou 

půjdete. 
MLYNÁŘ. Kam? (Jak překvapen sebou hnul, ^TFIW/7 

loktem o lucernu.) Ah, lucerna, ta -
KNĚŽNA. CO na ní, ta vám už nebude překážet. 

Pojedete se mnou do města, do paláce -
MLYNÁŘ. DO města - já! Do paláce -
KNĚŽNA. Vás je tu škoda, jste k něčemu jinému, 

chci vás tam mít. Bude vám lip, tam jiný svět -
MLYNÁŘ. A tu všeho nechat, opustit svůj lán, své 

(lekne se tobo pomyšlení; ndble). Paní kněžno, pro-
pusťte mne I 

KNĚŽNA (tiše, licbotnl). Bojíte se? 
MLYNÁŘ. Bojím, vás se bojím. 
KNĚŽNA (mimi). Za to, že vás chci vytrhnout z té 



nížiny, abyste žil jiný, lepší život? Budete povznesen 
úřadem -

MLYNÁŘ. TO budu sloužit ještě víc nežli tu tou 
lucernou. 

KNĚŽNA. Od té osvobodím mlýn, půjdete-li. 
MLYNÁŘ. A starou lípu necháte na zkázu -
KNĚŽNA. CO starý strom vám přežitý. 
MLYNÁŘ. A Hanička! -
KNĚŽNA. Takové děvče prostinké by vás mohlo 

zadržet, pro ně byste se mohl zříci povznesení, moci, 
pro ně byste mohl zmařiti svou skvělou budoucnost? 

MLYNÁŘ. Netoužím po moci -
KNĚŽNA. Ale budete-li ji mít, prospějete svým. 
MLYNÁŘ (oslnln). Svým prospěti! Těm ubohým, 

kteří vzdychají po právu - Ale jak bych mohl, jak 
by bylo možná -

KNĚŽNA. Nevěříte mně? 
MLYNÁŘ. Ted věřím, ale dřív bych musil - doma -
KNĚŽNA. N E ; váhat nesmíte, hned se rozhodněte 

(lákavé). Půjdete, že půjdete -
MLYNÁŘ (poddávaje se). Paní kněžno -

V právo poá schoáy náhle hlas Kláskové. 

KLÁSKOVÁ. I ty obludo! Chyťte ho! 

Smés hlasu Sejtkova, Zimová, Klásková, pak fylunknuti 
vody a zařehtání. 

IVAN (kmitne se po horním schodu y nahléáne přes ba-
lustrádu). 



KLÁSKOVÁ. Mlynáři! Mlynáři! Jste tu? 
MLYNÁŘ (obraceje se po hlase). Jsem. Co se děje? 
KLÁSKOVÁ. Nesu vám novinu. 
MLYNÁŘ (^amávd lucernou). Tu, tu jsem - (Pak 

lucernu ndhle postaví na balustradu, sestoupí na schod.) 
Co se stalo? 

Výstup 8. 

KLÁSKOVÁ, PŘEDEŠLÍ, p a k ZAN. 

KLÁSKOVÁ (vystupujepo schodech, ale jelténe nahoře). 
Je tu Hanička? 

MLYNÁŘ. Hanička? Jak by tu byla? Co se stalo? 
KNĚŽNA (před se). To hrabě něco -
KLÁSKOVÁ. Běžela za vámi. 
KNĚŽNA. A H ! 
MLYNÁŘ foarafyn). A já tady -
KLÁSKOVÁ (vystoupí, Růstané u dveří). A když odběh-

la, přišli pro ni do mlýna. 
MLYNÁŘ (prudce). Kdo? 
KLÁSKOVÁ. Vrchní. 
MLYNÁŘ (obrdtí se po knéfyl). Slyšíte? 
KLÁSKOVÁ (S úsmlíhem). Ale přišli po všem. Ha-

nička pryč - A tak se otočili, a rovnou na lípu. 
KNĚŽNA. Není možná! 
MLYNÁŘ. Jak to víte? 
KLÁSKOVÁ. Pověděl mi to ten hastrman hastrman-

ská. Váš hastrman, od vašeho mlejna. Číhal na Ha-
ničku na palouku pod starou lipou a tam jsem ho 
chytla. Chytla, jsem krkavec ženská, krkavec, jak jste 



mne uctil; ale krkavec užitečný pták. Zobla jsem 
hastrmana, skrotila a hnala před sebou po suchu, jeh-
ličím až sem, a byla bych vám ho i přivedla, ale tu 
jsem vrazila dole na tři krále, smutné dopilkuby, ztra-
til se jim čtvrtý, primarius, učitelský. Jen jsem se 
s nimi omrkla, vodní panáček se mně vyškub', a jak 
ucítil jezero, hned měl větší sílu, vyškub se a žbluňk 
do vody -

MLYNÁŘ. Kde je Hanička? 
KLÁSKOVÁ. TO nevím. 
MLYNÁŘ. A co lípa -
KLÁSKOVÁ. Jak jsem řekla, na tu už šli. 
MLYNÁŘ (kuknVfyl). Slyšíte, paní kněžno? O han-

ba, hanba, že jste mohla tomu pomáhat, že jste mne 
sem zavedla a mne tu zdržela. Proto jste mne lákala 
do města, proto jste slibovala, aby mohli ukrást Ha-
ničku, aby mohli podupat mé právo, lípu porazit, po-
smívat se jí a nám -

KNĚŽNA. Křivdíte mi, nevěděla jsem o ničem. 
MLYNÁŘ. Ted zapíráte, ale běda vašim pomaha-

čům! (Odkvapípo schodech v právo.) 
KLÁSKOVÁ (je% stojíc n f i f y ve schodech vše překva-

peni pozorovala, bledí za mlynářem, pak %ačne kývat dolů 
íumařům, ale nesestoupí docela. Tlumeni volá:) Klásku I 
Zimo! 

KNĚŽNA (Spovzdechem). To klid tajůplné samoty! 
Můj sen! O srdce lidské, neklid jsi. Mír prchá všude, 
jak se ozve jen tvůj tep. Ta cesta měla být mu zkouš-
kou, trestem, a já sama jsem trestána. Co si o mně 



myslil Do čeho mne ti služební horlivci zavedliI 
Abych byla v nenávisti. To za ten sen - (Odejde 
dveřmi na levo.) 

ZAN (ve^me lucernu a odejde ní). 

Výstup p. 
KLÁSKOVÁ, IVAN, ZIMA, KLÁSEK, SEJTKO. 

KLÁSKOVÁ (je% sestoupila %atim dolů, vrací se kývajíc, 
ale pořdd jeltl do schodů obrdcend. Pojednou, jak se po-
staví na nejhořejšlm schodu a obrdti se do terrasy, ýeví 
se proti ni na nejhořejíim schodu na levo) 

IVAN. (Stoji %trnule; hrů^u pouítlje jako prve na Zana 
a na komornou.) 

KLÁSKOVÁ fokrdtka se uplivne). To jsem se lekla! 
A tak ty tak? Měnit podoby? Nebo jseš Miklův strejc! 
Sereda jseš na to dost. No pojd! Pojd! (Pojednou.) 
Lidičky, kde jste kdo, Klásku, Sejtko, jejich Milosti 
a všichni drabanti, kde jste kdo, na něj, na ohavu! 
(Zene se po ním.) 

IVAN (^MHTF). 
KLÁSEK (vyblbne nahoru). Bože, mámo! 
SEJTKO 1 foa nim). Co se děje? 
ZIMA J foa nim). Klásková! 
KLÁSKOVÁ. Byl tu on, hastrman -
SEJTKO (skddlivl). Ten, co jste se s ním po lese 

toulala? 
KLÁSKOVÁ. A co jsem ho vzala okolo krku. A nebo 

jiný. Ale já si toho mýho, víte, Sejtko, toho mýho 



zas chytnu, chytnu a přidám mu za vás, Sejtko, to na 
víc, co bych vám ted namlela, kdybych času měla; 
kněžna mně odešla a musím za mlynářem. (Odejde 
v právo po schodech.) 

KLÁSEK. Bože, naše máma, to ona vždycky tak 
láskavě -

ZIMA. Já bych čet 2 četu - (na odchodu). 
SEJTKO. Ze tu nejsme nic platni (odejde). 
KLÁSEK (%a nimi). Bože, máma, jak ona mne hle-

dala, a jakou starost o mne měla 1 (Odejde.) 

Okamžik jevišti prázdno. 

Výstup 10. 

IVAN, p a k MICHAL. 

IVAN (vystupuje ^ leva po schodech). Ta saň už pryč 
a ti (ukdfy na dvéře) půjdou jistě také. Ale ten tu! 
(Nahne se přes \dbradli.) Mikli! Mikli! ( Ustoupla u nej-
hořejítho schodu v právo okamžik lekd.) 

MICHAL (stane opatrní, bázliví JÍ nejhořejíiho schodu 
v levo. Ustrašeni). Ivane! Je pryč ta dračice! 

IVAN. Je. Ah, tak jsme se brzo sešli. Co jsem ti řek'! 
A ne mlynář tě zmoh", ale ženská. A slyšels, co ti 
udělá. 

MICHAL. Slyšel. 
IVAN. Já bych tam nešel. 
MICHAL. Já tam už nepůjdu. 
IVAN. Chytila by tě a -



MICHAL. A já, já bych se - tam - utrápil. 
IVAN. Hlupáku I Ještě jsi zamilován? A kam ted 

půjdeš? 
MICHAL (ztrápeni). Do světa, hledat jinou vodu. 

Ale dnes mne tu nech. 
IVAN. Jen na dnešní noc, ale ne déle. A ne vzdychat 

a ne vrněti. Chci mít pokoj. (Oáejáe.) 
MICHAL (postoupiv do terrasy, hledí smutni před se, 

pak vytáhne ruce na právo pln toufybnosti). O mé slu-
níčko! 



J E D N A N Í Č T V R T É . 

Scéna jako počátkem třetího jednání. Mčsíc svítí. 

Výstup I. 

HANIČKA, p a k ZAJÍČEK. 

HANIČKA (vystoupí ^ prava; rychle přejde kameny a 
stane pobiti^ l í p y j . Zdalis mu, stará lípo, připome-
nula -

ZAJÍČEK (z leva z lesa; lekne se> pak radostni): Ha-
ničko I Já se lek*, že to je lesní panna. 

HANIČKA. O, tady bývají. Ale co tu děláte, kde 
jsou ostatní. 

ZAJÍČEK. Sli k zámečku. Já se musil vrátit. Ztratil 
jsem, ach, tu rejmovanou suppliku a nejspíš, a myslím 
na jisto, že tady, jak nás to tu (ohlíží se bázliví) pře-
strašilo. 

HANIČKA. CO -
ZAJÍČEK. Ne, ne, bojím se tady o tom mluvit. Ale 

co ty, kam jdeš. 
HANIČKA. Za Liborem; vede kněžnu na zámeček. 
ZAJÍČEK. O N ! Mlynář! Ale jen kdybych našel sup-

pliku, (^alne hledat) bez ní není možná kasací. 
HANIČKA. Půjdeme spolu. 
ZAJÍČEK. Hned - vždyť tady přec - (klekne a hledd 

ddl) jsem ji čet — Nic - nikde nic -

Z lesa zaviní tichd hudba. 



ZAJÍČEK (nechav hledáni, naslouchá klete). Bože, Ha-
ničko, slyšíš? 

HANIČKA. Slyším. 

(Z lesa se ozye tlumený zpév lesních panen.) 

Po mezi, po stráni, 
u ohně pastevců, 
na sadu, u krbu, 
po hradu ssutinách, 
po hrobech plemene, 
po Šíru, daleku 
zavívá sladký dech 
mateří doušky. -

HANIČKA (tiše). Rozumíš? 
ZAJÍČEK (vyrušen, tlumeni). O , rozumím. 

Tichá huába z lesa. 

ZAJÍČEK (jako u vytrženi). Tak to sladce zní a jako 
z temna dávných nocí vane, jako z dálky, z dětství 
tiše zvoní. Jak bych se sestrou zas naslouchal a hleděl 
v zrak nebožky matky, jenž do hloubi srdce hřál a vy-
zářil tak jako paprslek až na dno lesní studánky -

U břrz se zjeví lesní panna, v tom povystoupí dví z lesa 
v pozadí, na právo jiné, jako plaché lané povyhléánou a zase 

zmizliy hneá se jiné zjeví, z* stromy, v paloučku. 

ZAJÍČEK. Můj bože, to je sen, to je sen - Haničko -

Tichá hudba náhle přestane, lesní panny z^i^eji. 



HANIČKA (vyrušené). Jdou! 
ZAJÍČEK. Kdo? 
HADIČKA. Jdou pro mne, chtějí mne odvést -
ZAJÍČEK. Utec, utec, tady do lesa. 
HANIČKA. UŽ je pozdě. Slyšíte? 

Výstup 2. 

MUŠKETÝR, PAN FRANC, PŘEDEŠLÍ. 

FRANC (%a scénou, ^pokraje lesa na levo). Jen se ne-
bojte. 

MUŠKETÝR. CO pak se bojím? ( Vystoupl, bd^livé se 
ro%bM$i.) Už je to pryč, myslím. 

FRANC (vystoupl%a nimy dr%ise ho bázliví). 

V tom vyrojí se všech stran lesní panny, chytnou se 
ruce a utvoří kruh holém lípy. Tichd hudba. 

MUŠKETÝR (trna). To je - to je - pane kanca -
FRANC (utele %plt). 
MUŠKETÝR. Pane kanca-lářský I (Zmi^i nim do 

lesa.) 
Lípa se otevře. 

HANIČKA (do ni vstoupl). 
ZAJÍČEK. Bojím se o tebe. 
HANIČKA. Chraň mne! 

V tom se seíeři, hudba % tichne. 



LESNÍ PANNY (ZMI^ÝJL) • 

Kdy% misie jasni zase vysvítí, stojí pod lipou 

ZAJÍČEK (sám, užaslý. Pojednou se obrdtik lípl). Ha-
ničko ! Haničko! 

Výstup^ 

VRCHNÍ, NĚKOLIK PACHOLKŮ NESOUCÍCH SEKERY A 
PILU, BRAHA MEZI KIMI SPOUTÁN PROVAZEM NA RU-

KOU. ZAJÍČEK. 

VRCHNÍ fa pravá). Tu je, tu jistě je; a to je ta lípa 
proklatá. Aj, hle pan učitelský mládenec. Co on tu 
dělá-

ZAJÍČEK. Prosím, chtěli jsme hrát kasací. 
VRCHNÍ (posmlínl). Tady a kasací! Komu pak no I 

šelmo, on - (náhle % prudká). Kde je to děvče ze 
mlýna. 

ZAJÍČEK (polekán). Hanička -
VRCHNÍ (ostře uhoáijako na jisto). Byla tu. 
ZAJÍČEK (ve ^matku). Byla - to jest -
VRCHNÍ. Kde je, kam šla? 
ZAJÍČEK. Prosím, to nevím. 
VRCHNÍ. Schovala se tu. 
ZAJÍČEK. Prosím, to nevím. 
VRCHNÍ. Neví, on neví I Jak by nevěděl, když má 

s mlynářem spolky. On jistě ví, že tu mají skrýš. Ven 
s tím. 

ZAJÍČEK. Já o skrejši nevím. 



VRCHNÍ. Ani o té holce. Tak I To je učitelský, ten 
má vést mládež k poslušnosti! Rebellant je. 

ZAJÍČEK (se lekne). Prosím ne, to nejsem, urozený 
jemnostpane direktor -

VRCHNÍ. Je a jaký poťouchlý a zatvrzelý. Školu 
v městečku by chtěl, kantorem být a regentem 
chori, to ano, mít hodný sobotales a deputát, kolik 
sáhů drev a koledy, to ano a k tomu velkou štolu, 
to ano -

ZAJÍČEK (temni). Bože, bože! 
VRCHNÍ. Ale být při vrchnosti, říct, kde to děvče 

je, to ne. 
ZAJÍČEK. Jejich urozenosti, jemnostpane direktor, 

smilujou se -
VRCHNÍ. Smiloval se on! Nad svou Dorničkou se 

smiloval. Ta čeká, čeká, ráda by se vdala a ted, kdyby 
mohla, kdyby on mohl dostat v městečku školu -
A dostal by ji - ale musil by říct, kde je ten nalezenec, 
jenž patří vlastně vrchnosti. Pamatoval na Dor-
ničku-

ZAJÍČEK (temnipřed se). Dorničku mít, za varha-
nami sedat -

BRAHA. Byl byste churota v příkopě nicoty vy-
válená-

VRCHNÍ (se na nlj oboří). Mlčet 1 (K Zajilkovi.) 
Tedy - Poví-li, nastoupí hned zejtra na místo kan-
tora. 

ZAJÍČEK. Milosti - bože - A co bude s Haničkou 
kdybych řek* - Co se s ní stane -



VRCHNÍ. Jak je právo a moc: půjde do dvora za 
děvku. 

ZAJÍČEK (se a rozhodni, prudce zyold). Ne, to 
ne I Nepovím! 

BRAHA (radostni). Pane učitelský! 
VRCHNÍ (vytekle). Takhle, takhle se opovažuje hla-

dový učitelský? Spomocníček? Ale už jím není, od 
této chvíle jím není: propouštím ho ze služby. 

ZAJÍČEK. Bez místa! 
VRCHNÍ. Propouštím ho a na vojnu ho dám odvést, 

nepoví-li. 
ZAJÍČEK (míli). 
VRCHNÍ. Tedy nepoví. 
ZAJÍČEK. Ne. Nežli připustit takové násilí, aby 

Hanička byla ponížena, zneuctěna -
BRAHA. Pán Bůh zaplať! 
VRCHNÍ. Tedy ne. (Kpacholkům.) Tak na lípu. Po-

razíte ji hned, bez okolků. 
ZAJÍČEK (se lekne a be^dlky se opře o lípu). Pora-

zit ji -
VRCHNÍ. Honem, pospěšte si! 
p R V N f i 
DRUHÝ I P A C H O L E K ( s e sekerami jdou k lípl). 

TŘETÍ PACHOLEK (Spilou). 
ZAJÍČEK (vzpomene si be^dlky na Hanillinu píseň a 

řikd si ustraienl). Když ponejprv ťali, dřevo zavzdy-
chalo. 

PRVNÍ PACHOLEK (naZajllka). Pryč! 
ZAJÍČEK (stoji). 



DRUHÝ PACHOLEK ( j e j odstřít). Pryč, povídám. 
VRCHNÍ. Začněte, sekejte! 
ZAJÍČEK (třesa se říká si). Krev se vyprýštila (po-

jednou) . Počkejte! 
PACHOLEK (spustínapřaženou sekeru). 
ZAJÍČEK (sepne ruce, k vrchnímu). Milost - Pro bůh, 

ať toho nechají! 
VRCHNÍ. Tak, jemu jde i o lípu! Nebo - ah (svitne 

mu). Tam tedy jel (prudce k pacholkům.) Zasekněte, 
sekejte a pak pilu, rychle. 

UČITELSKÝ (dere se k lipl). Ne, nezatnete, nesmíte, 
protože -

Výstup 4. 

MLYNÁŘ, PŘEDEŠLÍ. 

MLYNÁŘ (Z leva, vyrazí Z lesa)- Opovážíte-li se -
(udeří na pacholky). Pryč 1 (Jednomu vytrhne sekeru.) 

ZAJÍČEK. Bože! 
BRAHA (proáere se k mlynáři, v^tyluje svávaní ruce). 

Pane otče! Já vám pomožu - Ale vidíte, (ukazuje ruce) 
ty churoty mne -

MLYNÁŘ (přesekne provazy postaví sepřeá lípu. K vrch-
nímu). Pojdte, pojdte, pane vrchní. (K pacholkům.) 
Kdo z vás se hne. 

BRAHA (postaví se veále mlynáře). Kdo se opo-
váží -

ZAJÍČEK (k mlynáři). Hanička je zachráněna. (Po-
staví se veále nžho.) Je tu, v lípě. 

VRCHNÍ. Rebelliel (Napacholky.) Baby, na ně! 



Výstup j . 

DVOŘAN, PŘEDEŠLÍ, SLUHA DVOŘANŮV. 

DVOŘAN (vyjde z leva, z lesa). Kde je to děvče ze 
mlýna I 

VRCHNÍ. Zmizela nám; byla už pryč, když jsme 
přišli do mlýna. 

DVOŘAN. Tak? Děvče pryč a lípa stojí dosud. Pane 
vrchní, vy jim nadržujete. 

VRCHNÍ. Já, pane hrabě? (Ukd^e na mlyndře.) Tu 
je vidět. 

DVOŘAN (teprve ted shlédnuv mlyndře). Vy tu! A kde 
je paní kněžna. 

MLYNÁŘ. CO se ptáte. Však vy dobře víte o všem. 
DVOŘAN. Vy se sekerou v ruce -
MLYNÁŘ. Tomu snad rozumíte, a ne-li, srozumíte, 

hnou-li se, aby ťali do mé lípy. 
DVOŘAN. Blázníte I (S úsméskem.) Vy sám a proti 

vám, spočtěte si, kdo proti vám. Neustoupíte-li po 
dobrém, nepoddáte-li se -

MLYNÁŘ. Ne. Jsem sám, ale vydržím, nevydám 
Haničku, aby byla ponížena; bránit budu své právo 
proti všem a nevzdám se ho, ne, nikdy, kdybych tu 
i paď -

DVOŘAN (zlostné). Tedy na něj! 
BRAHA (kpacholkům). Mohli byste cizí poslouchat 

a na své jít? 
PACHOLCI (kteří se chystali, vdhaji). 
DVOŘAN. N a n ě 1 



Výstup 6. 

KLÁSKOVÁ, KLÁSEK, ZIMA, SEJTKO, PŘEDEŠLÍ. 

KLÁSKOVÁ (vyrašivši z lesa). Aha - takhle! Mlynáři 
nedejte se! 

VRCHNÍ. Mlčte! 
KLÁSKOVÁ. Nebudu a i pomožu, bude-li potřeba. 

(Kpacholkům.) A vy, snad byste nešli na starou lípu. 
Nebojíte se? 

DVOŘAN (S úsméskem). Čeho! Snad božích zname-
ní! Jděte do mlýna pro tu Sibyllu, aby uviděla zá-
zraky. (Vytasíkord.) Pojdte! 

VRCHNÍ. Za ním! Nic se nebojte, nic není pravda. 
MLYNÁŘ (sekeru v ruce,pokročí proti nim). Zpátky! 

V tom se setmi, koruna však staré l í p y ndhle %a%dřl. Svitla 
v ni vzplanou a s týle se o^ve vdfyd hudba, jako hlas dale-

kých varhan. 

PACHOLCI (se dají na úték v právo). 

V R C H I ^ } omrc*Zenl> ustoupí %matené v právo). 
KLÁSKOVÁ 
KLÁSEK 
ZIMA 
SEJTKO 
MLYNÁŘ (stojí, jakpokrolil, st sekerou v ruce). 
ZAJÍČEK (U samé l í p y stojí v nadšeném vytržení). 
BRAHA (padlpod lipou na kolena). 

Lípa se otevře a % ní vystoupl 

(padnou na kolena). 



HANIČKA. Ty jsi se ke mně vrátil! Našels mne! 
MLYNÁŘ. Zrak se mně zkalil, bloudil jsem. Ale 

mám tě zas, Haničko, má duše, má sílo! 
ZAJÍČEK (pohnuti). Mateří douško! 

Zatím se ji\ s výše o^val %pév mužských hlasů. 

Duch rodu čistý přepevný štít 
v zápase věkův a síly zdroj. 
V něm žije otců dílo i sen, 
dědictví svaté i starý boj. 

Výstup 7. 
KNĚŽNA, ZAN NESA MLYNÁŘOVU LUCERNU, KOMORNÁ, 

PŘEDEŠLÍ bez PACHOLKŮ. 

KNĚŽNA (vyjde % lesa v levo). 

V lípl \basínd, %plv domnívá. 
DVOŘAN (v nesnázích). 
VRCHNÍ maten chce postoupiti ke knéfyié, ale ne-

troufá si). 
KNĚŽNA (k vrchnímu a dvořanu). Již chápu, roz-

umím, co vy jste měli znát a neznali, neb znali a přece 
nešetrně rušili. Ten strom tu je city lidu, jeho úctou 
a věrností posvěcený. Nikdo se ho ve zlé vůli už ani 
nedotkniž! Co jste hodlali, byla svévole, a mně jste 
jen zle posloužili. (K mlynáři, ukazujíc na lipu.) To 
vaše právo a právem zůstane. Zůstal jste mu věrný. 
Mně však jste nevěřil. (Ve^me od Zana lucernu.) Hle, 



jak tuto lucernu rozbíjím a tím na věčné časy ruším 
vaši poddanost, tak pravda je, že jsem o těch úkladech 
nic nevěděla. (Uhodí o %emi lucernou, která se rozbije.) 

MLYNÁŘ. Ted věřím, paní kněžno, a vděčně budu 
vzpomínat. 

KNĚŽNA (S trpkým usmívem). A máte své štěstí -
MLYNÁŘ (chytne Haniíku ruku). Ano, jen s Ha-

ničkou budu šťastný. 
ZAJÍČEK hluboká se uklánije, nesmíle se b l f i ý ) . 

Jasnosti -
KNĚŽNA. TO snad je -
MLYNÁŘ. TO je učitelský. 
ZAJÍČEK (vpadne). Učitelský mládenec, prosím, 

anobrž dokonce na dvou školách spomocník, to jest 
byl, ale už není. Tady pan vrchní mne složil -

KNĚŽNA. TO abyste mohl být v městečku kanto-
rem. Znám vaši suppliku. 

ZAJÍČEK. O bože I 
KNĚŽNA. Zítra můžete hned nastoupit. 
ZAJÍČEK. Ach, Jasnosti! (Najednou si vzpomene.) 

Ale kasací -
KNĚŽNA. AŽ sem zas někdy přijedu. (K vrchnímu.) 

Možná tudy do zámku? (Ukáfy na levo áopopřeáí.) 
VRCHNÍ. K službám, ano, tudy, tady. 
KNĚŽNA (k nímu a dvořanu). Tudy přijdu za vámi. 
VRCHNÍ (odejde na levo áo popřeáí). 
DVOŘAN (odcházeje nim, temní před se:) Ale bez 

Dafnisa. 
KNĚŽNA (k mlynáři a Haniíce). S bohem! Ted bu-



dcte mít klid. (Odcházejíc.) A já sc vrátím z krátkého 
snu do zlaté nudy. (Odejde z* dvořanem.) 

Výstup 8. 

MLYNÁŘ, HANIČKA, BRAHA, KLÁSEK, KLÁSKOVÁ, 
SEJTKO, ZIMA, ZAJÍČEK. 

ZAJÍČEK (radostni vybuchne). NebesaI Dorničko, 
svatby! Svatby 1 A jsem regenschori! 

BRAHA. Však jste byl hrdina. 
HANIČKA (ukazujíc na lucernu). Skleněný zámek roz-

bitý, konec pohádky. (K mlynáři.) Ale už nebudeš 
sloužit a lípa zůstane. 

MLYNÁŘ. A ty se mnou. (K lipl.) Bud požehnána! 
Dosud mně zní a pořád bude znít, co zpívala. 

HANIČKA (íetrnl). Babička čeká ve straších. 
MLYNÁŘ. Pojdme! (Odchází vzav Hanilku kolem 

pasu a obrací se po lípl). Bud požehnána a stůj na věky! 
HANIČKA (odejde s ním). 
KLÁSKOVÁ (pohrozí v tu stranu za vrchním). Před 

těmihle muškatýry bude pokoj. 
BRAHA (na odchodu za mlynářem). Ale co s tou chu-

rotou, s hastrmanem. 
ZIMA. Já bych čet a četu -
KLÁSEK. Ze se už nevrátí. 
KLÁSKOVÁ. A vrátí-li se, očima ho odrazím. 
SEJTKO. TO věřím, ale co karty, ty -



KLÁSKOVÁ (rychle). Ty jsem ztratila, když jsem se 
prala s hastrmanem. 

KLÁSEK. Bože, to je Škoda, to ona vždycky kartičky 
ze samýho strachu o mne -

KLÁSKOVÁ. I pojd- (Odchází) 
ZAJÍČEK. A ted, lidičky, pojdte a zahrajeme kasací 

ve mlýně. (Odejáe v právo ) 

KLÁSEK. A pak naší mámě! (Zej de za ostatními 
v právo.) 

Konec. 


