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.Wsfc-f i Všecky zvony kláštera 
Polického se rozezvu-

Na „Hvszdé." fiely, a za hřbitovem 
houkaly rány hmoždí-

řové. V tom na kůru klášterského kostela ozval se 
temný, rychlý, vířivý hlahol vlaských bubnů, v jejich 
hlas vpadly třeskné trouby, a hřmotná, jásavá intráda 
zvučela kostelem, až se okna třásla. Zvučela, rázem 
pak umlkla; ale temný rachot bubnů znél dál, až zase 
trouby na novo vpadly, po druhé i po třetí. 



Všecek zardělý stál Drozanských Honzíček nad 
kotly sehnutý, bubnuje trojnásobnou intrádu. Ruce 
se mu jen kmitaly, paličky sotva bylo viděti, leda 
když z jednoho bubnu na druhý přeskakovaly k moc-
nějším rázům. V tom nejlepším zašlehl na kůr papr-
sek májového slunce a vymaloval na bilé zadní stěně 
Honzíčkův stín divný a pitvorný: hrbatého mužika 
s tenkýma nohama, kteréž, jak se zdálo, zrovna ně-
kde u prsou počínaly. 

Fanfara pojednou dozněla, ještě dva údery Hon-
zíčkových paliček a již dole u hlavního oltáře zazpí-
vali kněži konventuálové radostně a hlasem velikým: 
„Te Deum laudamus!" 

Bylo 12. máje 1743. dopoledne, v tu chvíli, kdy 
v Praze korunovali českou královnu Marii Terezii, 
kdy po všech zemích českých jako v Polici z toho se 
radovali a Pánu Bohu děkovali, že ta velebná koruna 
svatováclavská, až na ztracený drahokam slezský, za-
chráněna před tolika nebezpečnými a hltavými sou 
sedy, kteři se o ni juž juž dělili. 

Proto ten hlahol zvonů a hmoždířů houkáni, 
proto Honzíček si dal tak na intrádě záležeti, až 
zrudl a čelo zpotil. Věděli, co je, věcem rozuměl a 
opravdu se radoval, už k vůli těm hrabivým souse-
dům Prusům, kterých tu na hranicích do nedávná 
tolik užili. Nebylo tedy hudebníkům a zpěvákům, když 
po zpívané, hrubé mši s kruchty se ubírali, pranic 
divno, že Honzíček dnes byl zvláště veselé mysli a 
šprýmoval. Smáli se mu dost, ale zachechtali se, když 
dole před kostelem se zastavili a Honzíček stoje upro-
střed nich pojednou pověděl: 

„Dnes jsme dělali intrádu naši královně — co 
nevidět zatroubíte a zabubnujete mně!" 

Na to mu mistr Vočičko, jenž pískal na klarinet, 
ě pověděl: 



„Zabubnujeme —44 a svůj hloupý nápad domlu-
vil nápadným pohledem, kterým změřil Honzíčkova 
vyvstalá záda. Honzíček nedbaje nového smíchu, jenž 
se na Vočičkův pohled strhl, pohledl z jednoho na 
druhého. V očích mu nějak zasvitlo, jako tajná ra-
dost. Vypjav se ubožák jako by cítil, že roste tím, 
co tajil, usmál se a sebevědomě pravil: 

„0 mých ohláškách mně přece uděláte intráduP!" 
Zase iako by něco nesmyslného řekl. — Úsměškem 
jej odbyli, ba soused Mytýska skoro rozmrzele mu 
řekl: 

„Šašku bláznivá, pak aby se ti lidé nesmáli!4 

Ačkoliv se zdálo, že má Honzíček něco na ja-
zyku, přece ani slovem na to neodpověděl, a jen 
nějak podivně se usmál. Ostatně si žádný z hudcův 
a zpěváků kostelních těchto jeho slov nepovšiml ani, 
když ještě pohromadě stáli, ani pak, když se rozešli. 
Každý to měl za obyčejný Honzíčkův šprým, jenž se 
přečasto milováni a ženidla týkal. Než každé jeho slovo 
0 tom sladkém a sladkohořkém předmětu byla jako 
pleva, jež zmizí bez žádoucího účinku, leda že roze-
smálo. Jak pak také! Byt mluvil Honzíček jako kniha, 
co plátno — když utkvěl dívčí zrak také na jeho po-
nížené postavě, již nepomohl ani obličej dosti sou-
měrný a sličný, ani oči, pěkné zvláště výrazem bystrosti 
a upřímnosti. 

Ted ho vyvstalá jeho záda i netvorné, tenké nohy 
už nehnětly ani nekormoutily. Navyklí — a otupěl. 
Byly ovšem doby, kdy se v zrcadle patera Athanáše, 
1 v potoku a studánce tajně prohlížel, a sobě na-
mlouval, že to tak hrozné není s tou jeho postavou, 
byly i chvíle, kdy sobě škaredějším, ošklivějším při-
padal nežli byl, kdy večer jda od patera Athanaše 
klášterní chodbou, svůj pitvorný, směšný stín přehlížel 
a před nim utíkal, kdy každé slovíčko o jeho postavě 



se ho doteklo a bolelo; ale tomu již dávno. Tenkráte 
ještě si myslil na Johanku kostelníkovu, děvčátko 
urostlé a svěží jako mladý stromek, tenkráte se ještě 
červenal, když ji viděl, a kolena se mu třásla, když 
ji potkal. 

Ale Johanka se vdala. — O tom se pak nikdo 
nedověděl, co se v Honzíčkových prsou dálo, co zku-
sil, nežli to dovedl jako teď už, aby se klidně měři1, 
divné vtipy o sobě poslouchal, aby děvčata u muziky 
plašil a škádlil, aby se nehněval, když výskajíce zdě-
šením pred nim utíkala, nebo když jedna druhou se 
smíchem do předu strkala, jak některou o taneček 
žádal. 

A při všem tom mysl se mu neroztrpčila a ve 
srdci svém se na lidi nezatvrdil. Také jej měli všude 
rádi, a zvláště děti, poněvadž by byl malému dítěti 
každému všecko udělal, aby mu potěšeni způsobil. 
Teď mu, o korunovaci české královny, bylo dobrých 
třicet let a pořád mu ještě říkali Honzíček. 

Otec jeho byl krejčí a Honzíček také. Starý a 
mladý Drozanšti měli práce dost, a šili nejvíce, jak 
to tenkráte bývalo, po domech, ve městě i po ves-
nicích okolních. Kam přišli šit, tam byl svátek malých. 
V každém staveni děti zajásaly, když viděly přicházet! 
Honzíčka, a sotva se pak od stolu hnuly, když k dílu 
zasedl. Uměltě písniček bez konce, a co pohádek a 
divného říkání i povídaček. Když děti byly v nejlep-
éím posloucháni, z nenadáni se zamlkl a v tom již 
zakukala kukačka, jako by někde za stolem nebo na 
okně seděla. Jak se pak hrbatý krejčík chechtal tomu 
překvapeni dětskému i tomu, když poznavše kde ta 
kukačka, žaronily: 

„Ještě kukačku !w 

Však i staří ho rádi poslouchali divíce se, jak 
k nerozeznáni hlasy napodobuje, zvláště když z večera 



vyšel ven, tam zakokrhal, křidly zatřepal a tak všecky 
kohouty probudil, když celým sousedstvem pak ko-
krhal jeden kohout přes druhého, kde jaký byl. A což 
teprve se nasmáli, když uvázav dva čipy šátku na oba 
ukazováčky večer jimi na stěnu vrhal stíny dvou židů 
ve velikých čepicích a divné jejich, směšné a pitvorné 
pohyby židovským brebencenim provázel! 

A ještě divných věcí uměl. Když bylo chvilku 
pokdy, juž měl kus dřeva v ruce, a nežli se kdo na-
dál, stál tu vyřezaný pejsek nebo kočka nebo rozto-
milé sáňky. Hodiny rozebral, složil a spravil jako 
vyučený hodinář a měl-li kde nějakou porouchanou 
figurku, přidělal ji nový nos nebo prsty, jak bylo po-
třeba. a to tak, že žádný ani správku nepoznal. 

A jako uměl pěkně zpívat, umě) také pěkně hrát 
na housle a na flétnu pískal jako kos. Měl tedy darů 
dost, a rozvážnější sousedé mluvíce o něm nejednou 
řekli: „Skoda těch vtipů do takové nádoby. Ale tak 
už bývá: „Kde Pán Bůh ubere, tam zase jinak na-
hradí a přidá —• 

O té slavnosti korunovační prohodil Honzíček, 
že teď dělali intrádu královně a že co nejdříve jemu 
zabubnuji a zahraji. — Šašků bláznivých mu za to 
přezdili — a třetí neděli před svatým Petrem a Pa-
vlem se ta fanfára stala. 

Měltě Drozanských Honzíček první ohlášku. — 
Všecko pohorské městečko bylo vzhůru, a když šli 
lidé z hrubé, a městem i do vsi se rozcházeli, nebylo 
o jiném řeči, nežli o tom Honzíčkově ženěni. Větši-
nou o tom až do ohlášky ani slova nevěděli, jak 
všecko pěkně potají bylo navlečeno. Smáli se, smáli, 
a pak přece řekli: 

„Dobře má. Vida, jaký je chytrák. — Tak se 
opatří. Beztoho dá tatik všecko staršímu a Honzíček 
by do smrti tovaryšil. Takhle zdědi chalupu.14 



Ženské se po chalupě neptaly, ale po nevěstě. 
„Je z Hlavfiova, jediná dcera a tatíka má sta-

rého, stonavého. — Není tuze hezká, ale škaredá 
také ne." 

„A kdyby byla, nevím jaká! Honzíčka bych si 
pfece nevzala lu mínilo každé děvče. „Jak si jen jej 
mohlo oblíbit —• 

Však starší tomu spíše rozuměli, že krása ještě 
není všechno, že řeč, nápady Honzíčkovy a jeho obrat-
nost řemeslná také něco váží. 

Však co do řeči, když se už stalo. Kamarádi a 
známi z kůru udělali Honzíčkovi, jak byl žertem před-
pověděl, při každé ohlášce slavnou intrádu a za týden 
po sv. Petru a Pavlu odstěhoval se mladý Drozanský 
ke své mladé manželce. — Za půl léta pak mu umřel 
tchán a H jnziček začal nyní samostatně hospodařit. 

Do města přicházíval skoro každou neděli, oby-
čejně se ženou, s niž se dobře snášel. Za rok, tak 
přede žněmi, přišel do města se společnosti: s kmo-
trem, kmotrou a s bábou nesoucí nejmladšiho Drc-
zanského, Honzíčkova prvorozeného synáčka. — Lidé 
běželi k oknům i na síň a přede dvéře, aby viděli 
ten průvod ubírající se ke kostelu. Smáli se dost 
i vtipkovali, mnozí také postřehli, že Honzíček si py-
šně vykračuje a hlavu vzhůru nese, všichni pak, že 
se usmívá a blaženosti záři Dodatně zvědělo město, 
a zdá se prostředkem samé báby, že, když se to 
klouče narodilo, Honzíček radosti plakal, skákal, a 
kolem staveni běhal a tancoval jako divý. 

Rozumí se, že dobré duše lidské hned se také 
ptaly, jaké to děcko je, zdravé-li, či hrbaté nebo jinak 
snad ponížené, a dost jim to bylo divné, když bába 
každého ujistila, že je jako výlupek, čiperné a rovné 
jako svíčka. 



Ale pak přestali o něm i jeho (atíkovi pojednou 
mluvit a o ně se starat. Mir, jenž ještě nedlouho trval, 
náhle zrušen, a nad krajinou Poličkou a veškerým po-
horským okolím, sotva že si oddechly od svizelů právě 
minulých, vznesla se opět hrozná černava zuřivé války. 

Vojsko Fridricha krále překročilo tu hranice a 
valilo se po několik dnů v nekonečných řadách dále 
do země jako zhoubný příval. 

II. 

Asi hodinu cesty za Policí jest vesnička Hlavňov 
na samém úpatí srázných, pískovcových Stěn, jež 
obrovskou závorou vypínají se na piíč u Broumov-
ského výběžku až přes hranice našeho království. 

Stranou této vesnice stála o samotě chalupa dosti 
úhledná, střechy doškové, lomenice pěkně obílené a 
latěmi černě natřenými ozdobené. Jedním bokem se 
opírala chalupa o travnatý břeh a v tu stranu byla 
okna její zrovna u země. Před nimi hrčela tu opodál 
stroužka čisté vody, pramenící se výše ve skalách a 
kvapící dolů do potoka, vesnicí se vinoucího. Druhá 
stěna podélná osamělé té chaloupky byla značně vyšší 
a tu také vznášela se nebílená pavlač se sloupky vy-
řezávanými a juž červotočivými. 

Staveni to, nad nimž starý jasan rozkládal svou 
šumnou korunu, vyženil Drozanských Honzíček. V Hlav-
ňov ě nejednou šil a znali jej tam tuze dobře, i na 
samotě, kde měl starý Kalous, vdovec, jedinou dceru, 
pro niž žádný nešel a kterou by rád viděl vdánu. 

Tak mu konečně napadlo, že by Drozanských Hon-
zíček nebyl tak vybíravým jako hoši ze vsi. Nejprve 
promluvil se starým, ten se synem, a nežli by se kdo 
nadál, dohodli se všichni i dcera. Nebylo tu sice žádné 



velké a bláznivé lásky, ale také žádného nuceni ani 
hrozeb ani pláče. 

Když Honzíček Drozanských měl už před svatbou, 
a ještě to lidem tajil, dost se někdy zamyslil, jak tam 
na vsi a zvláště na té samotě zvykne. Zvykl pak a 
se ženou také dobře vycházel, zvláště co se mu ten 
klučina narodil. Z domova byl zvyklý na sousedství, 
ria kamarády muzikanty, na žerty, šprýmy a všelijaké 
rozprávky — teď ani na ně nevzpomenul, neřku-li, aby 
po městě zatoužil. Osamělá chalupa stala se mu malým 
světem, co pod jejim krovem o/.ýval se pláč a hlas 
jeho Vašíčka. Co rozradostněný tatik vyváděl, když se 
hošek narodil, už bába vyzradila. Všem to bylo k smíchu, 
i to, jak Honzíček ty dny, co Drozanská ležela, ho-
spodařil a kuchařil, jak slepici zabil a oškubal, jak 
nudli nadělal a vše výborně připravil, jak sama bába 
doznala, řkouc, že umí zrovna tak kuchařit, jako by 
nějakou pohádku vypravoval. 

Žádná žena ve vsi nemela takového ulehčeni a 
takové pomoci jako Drozanská. Honzíček k vůli sy-
náčkovi svému udělal matce jeho co mohl. Pomáhal 
ditě chovati ve dne i v nocí, kolébku sám mu natřel 
a pěkné květy a růže i ptáčky na ni namaloval, sám 
kolébal, za ženu do lesa na dřiví chodil a když Va-
šíček někdy v noci zlobil, i tu tatik nelenil. Také 
kloučka nejspíše upokojil. — Kde pak by to Drozan-
ská dovedla, co on dítěti všecko dělal: houpal je, 
nosil, na kolenou kolébal, pískal, zpíval mu i často 
zakukal, hýbal koží na čele i ušima, ústy špulil a 
mlaskal — 

Nebylo tedy divu, že samo nemluvně se nad tím 
rozveselilo a se do opravdy usmálo. — Jakou to měl 
hrbatý Honzíček nevýslovnou radost, když boubelatá 
chlapcova tvář se všecka pohnula, když dítě, hledíc 
naň velkýma černýma očima poprvé se naň usmálo! 



Pak už mu sháněl také všelijaké hračky, nic neuva-
žuje, že jsouc toho útlého věku, ještě pro ně smyslu 
nemá. Až si o tom ve vsi povídali a tatikovi láskou 
a radosti potrhlému se smáli. Honzíček si však ze 
všeho nic nedělal, ničeho nedbal. Jemu bylo nejlépe 
na jeho samotě, kde štěstí jeho odpočívalo v malo-
vané kolébce. 

V tom přivalila se ta nešťastná vojna. 

Bylo zrovna po žitných žnéch, ovsy ještě stály, 
když Prušáci z Broumovska k Polici se valili hlavním 
proudem silnici a menšími stezkami přes hory. V Po-
lici slavili zrovna pouf. Drozanská byla ve městě na 
ranni. Honzíček jak byl jen v košili a v brslenkách 
po kolena sahajících, seděl venku na záspi na sluníčku 
a choval svého kloučka. Bylo krásné srpnové jitro. 
Všecko kolem jen vonělo. Nad veškerým krajem po-
horským uložilo se svátečni ticho. Šedivé, obrovské 
skály nedalekého pohoří jasně se rýsovaly nad tma-
vými, tichými lesy, nad něž vysoko vynikaly. 

Honzíček chlapci pohvizdoval jako kos a hleděl 
ku vsi, odkud ženu čekal. — Ale najednou rychle vstal 
a jak byl, s dítětem, vyběhl nad chalupu na břeh, aby 
se mohl lépe rozhlédnouti. Bylí ze záspi něco divného 
zahlédl. — U vsi se hemžilo lidem, ze skal steznikem 
hvězdeckým valil se tmavý houf zrovna do vsi a ble-
sky obraně se míhaly nad nim — Vojsko, Prušáci 1 Jen 
chvilku to pozoroval, pak ihned sběhl do staveni a 
položiv děcko do kolébky, jal se, chudák, uklizeti své 
bohatství: několik stříbrných dvacetníků pro hocha 
zašetřených, hrnek másla, něco obili, co měl na půdě 
a všecko to snášel poklopem v siní dolů do sklepa, 
kdež nebožtík tchán si udělal už za první návštěvy 
pruské tajnou přihradu, a všecko tam do ní ukládal, 
i lepši peřiny. 



Běhal svýma tenkýma nohama na schody, se 
schodů, ze světnice do sklepa a zase vzhůru jako 
pavouk nohatý, až se spotil — a v toni, když napo-
sled vyběhne ze sklepa na síň, vrazila tam jeho žena 
bledá, vyděšená. Bez dechu, třesouc se sklesla na 
špalek, na němž len potloukali, a nemohla ani slova 
ze sebe vypraviti. 

Děcko zatím zavřelo očka a usnulo. Hebounké 
líčko jeho rdělo se jako jablíčko. Otevřeným oknem 
proudilo sam zlato slunečné a chvějíc se na hliněně 
tmavé podlaze posouvalo se dál, až zamihotalo se 
u samé kolébky na blankytné její půdě a jejich kvě-
tech a ptácích. Lahodný vánek se skal sem vanoucí 
zachvival na okně vonným muškátem a kvetoucí bal-
saminkou. 

Ve světnici milo a ticho, svatý klid, jako by tu 
anděl strážný rozepjal své peruti, aby nic nerušilo 
sladký, dětský den. 

A venku na síni hleděl otec na matku zrakem 
ulekaným, jako by opravdu viděl strašnou postavuy 

která za ženou do sině jako mlhavý stín se vhoupla 
a za ni stanula, jako by opravdu hleděl do strnulé, 
ledové tváře neúprosné smrti. — 

„Co je ti?" 

Teď teprve vydral se ubohé ženě hluboký po-
vzdech z prsou. Nabyla řeči: „Lekla jsem se na smrt. 
Bála jsem se o ditě, že tu všecko zničí. Zahledla 
jsem je z daleka. Dala jsem se do běhu — v jednom 
kuse — u vsi na mne jeden křičel — pak po mně 
střelil — kde je Vašíček?" 

Pohled na spící dítě jí mysl upokojil. Srdce ji 
však dosud hlasitě bilo; byla však ochablá po tom 
divém, dalekém běhu a smrtelném strachu, zrovna 
jako schvácená. 



Prušáci přišli až sem, ani chudé samoty nevy-
nechali a vzali tu, co se jim jen dost málo hodilo. 
I jedinou krávu z chléva vyvedli a nechali tam jen 
strakatou kozu, pro niž, když i tu Burkušové chtěli 
odvésti, Honzíček na kolena padl a pro Bůh prosil, 
aby mu ji nechali pro to malé ditě — a zalitýma 
očima obrátil se po svém Vašíčkovi, jejž bledá žena 
k sobě tulila. 

Vojáci se smáli hrbatému prosebniku — ale kozu 
přece nevzali. 

Drozanský Honzíček utrpěl toho dne mnoho. — 
Značnou část jeho jmění mu Braniboři pobrali. Než 
což do toho — všecko by se s pomoci Boží za lep-
ších časů spravilo — ze všeho by si nic nedělal — 
ale jedno jej děsilo. Žena začala mu chřadnouti a se 
tratit vůčihledě. Dělal co mohl, sháněl lék, kde jaký 
kdo poradil a kde jaký byl, ve skalách, na stráních, 
u bab kořenářek, u Polického felčara, ale všecko nic 
nespomohlo. „Té neděle, té nešfastné pouti Polické! 
Uhnala se, chudák!11 četl Honzíček a nemýlil se. 

Byl to těžký čas, smutný podzimek a ještě smut-
nější zima! „Venku" byla vojna, Prušáci pronikli až 
do vnitř království Českého, pak zase je císařské 
vojsko odtud vypudilo; a zase brali se hrabivi Bra-
niborci zpět Poličkou krajinou. 

Honzíček valně nedbal. Vyšel ze své chalupy, 
když nezbytně musil. Ošetřoval ženu, která již ulehla, 
opatroval své nejmilejší dítě. V něm měl jedinou ra-
dost a potěšení za svou všecku klopotu zvláště pak, 
když mu žena zemřela. 

Honzíček byl vdovcem, a sám a sám v osamělé 
chaloupce se svým broučkem sirotkem. 



III. 

Toto neštěstí stihlo Honzíčka na jaře r. 1745, 
kdy pohorskou krajinou každé chvíle přihnal se ne-
přátelský zástup jako mrak a nikdy, tot se vi, beze 
škody. Všude ozývalo se stýskání ubohých obyvatelův 
i hlasitý nářek, nebot nepřítel nešetřil nikoho, ani 
bohatých ani chudých. 

Honzíček tíseň doby nejvíce cítil. Práce teď žádné 
nebylo, a ten drobet obilí, co ukryl, na jak dlouho 
stačil? Aby se na krávu zmohl, nebylo ani pomyšleni. 
Jindy byli by mu sousedé pomohli, ale teď každý sám 
s sebou měl dost a dost starosti. Jindy měl také s dí-
tětem ulehčení a sousedky ve vsi byly by mu lecčim 
přispěly — ale s tou vojnou zapomínaly pro strach 
a starosti na samotu, že tam žije ubožák vdovec 
s malým dítětem. 

Honzíčkovi nezbylo často, než aby je dobře za-
oděl a šel s nim do města ke starému otci, jenž sy-
novi vypomáhal jak jen mohl. Kolikrátkoli do města 
přišel, přišla k němu sousedka Hložková a ta mu 
Vašíčka vykoupala, pěkně zavila a ještě mu často 
dala plénky, krupičku a všelicos, co takovému broučku 
dobře se hodi. Bylat srdce citelného, a sama také 
měla děcko, malou hezkou holčičku. Hložková také 
Honzíčka udobřila s paterem Athanášem, jehož byla 
příbuznou. — Athanáš Honzíčkovi přával a za malé 
služby, jež mu krejčík, jsa ještě chlapcem, konal, 
štědře jej odměňoval. Ale když Honzíček pojednou 
měl ohlášky, tu se P. Athanáš na něj rozhněval, a 
to proto, že „hoch" byl tak neupřímný a nic jemu 
neřekl; ostatně také minii, že takový člověk, jaký je 
Honzíček, nemá se ženiti. — Darmo šel ho ženich 
odprošovat. 



„To je P. Satanáš!* řekl, ven vycházeje, jak už 
to často jsa chlapcem říkával, když mu kněz podivín 
v klášterní celle buď pěkně do péra pověděl nebo 
pačesy vycuchal. 

Teď po dvou letech šel známou chodbou klá-
šterní, kterou přečasto radostně s nějakým dárkem od 
svého příznivce utíkal, nesa v šátku své ditko zaba-
lené, a nějak skroušeně stanul v pokoji před knězem 
vysoké postavy v černé klerice, jenž měl malou kula-
tou čepičku z černého sametu na temeni hlavy. 

P. Athanáš hleděl nějak zachmuřeně před se a 
husté černé obočí jeho bylo staženo — ale jak hrba-
tého krejčíka spatřil, an ve pruhovaném táči nese 
kloučka v červené karkulce, tu zamračený kněz se 
úsměvu neubránil. 

Dost sice pak Honzíčkovi pověděl, ale ten všeho 
nedbal a jen se radoval, když P. Athanáš si malého 
Vašíčka prohlížel, když si jej dal na stůl položití a za 
chvilku s nim hrál, maje radost, že čiperné děcko se 
ho nic nebojí, ale na něj se směje. 

Pak se na vyzvání svého příznivce ještě několi-
kráte stavil v klášteře a vždycky si nějaký dárek od-
tud odnesl. Všecko, co dostal a co sehnal, všecko 
bylo pro malého Vašíčka. Sám si od úst utrhoval a 
hubeněl. Jiný muž by si zoufal, ale Honzíček jako 
nejpečlivějši matka si vedl. Měl soužení ovšem dost, 
a již jej to někdy přemáhalo, zvláště poslední čas 
před smrtí ženinou, ale teď čím děcko bylo starší, 
tím to bylo snesitelnější. 

Také krejčíkovy vtipy, které za ten smutný čas 
jako pod ledein byly, začaly pučeti. Dlouho to ne-
trvalo a vymyslil si velikou úlevu. Vašíček byl navyklý 
na kolébáni. To teď jeho tatikovi nejvíce vadilo, když 
byl ve staveni na všecku práci sám a sám. 



Jednou v neděli odpoledne, když kolébaje hleděl 
zamyšleně otevřeným oknem přes hrčíci potůček dále 
k lesu, najednou vyskočil, vyběhl ven k vodě, měřil, 
pak zase vběhl do světniee a ještě té chvíle jal se 
nápad svůj prováděti. Druhého dne byl proveden. — 
Na potůček vynesl jakýsi stroj, hřídel a kolečka, vše-
cko tam upevnil a spojil to s pevným okrajkem ze 
světnice oknem protaženým. Pak přiběhl do světnice, 
a hle, kolébka u okna stojící sama se pohybuje — 
houpy, houpy — docela pravidelně, stejnoměrně. — 
Honzíček zazářil radostí. Voda, potůček, mu Vašíčka 
kolébala. 

To bylo krejčíkovi velikou úlevou. Za to mu pak 
vyschly ostatní pomocné praménky, jež mu dosud 
v městě prýštily. 

Prušáci jako v okolí tak i ve městě tak hospo-
dařili, že tam nastal obecný nedostatek. Ani otec, 
ani sousedka Hložková nemohli pak Honzíčkovi ničim 
přispěti, a také v klášteře nastala nouze. Každé chvíle 
vymáhali tam nepřátelé dávky na penězích i na obilí, 
a tak to daleko došlo, že kněži ani nebyli jisti před 
jejich násilím. Však se o tom Honzíček očitě pře-
svědčil, když jednou časně z rána za šera, an ještě 
u chlapce podřimoval, zatloukl mu někdo na okno. 
Vyskočí, vyběhne; před chalupou stál — P. Athanáš, 
a za nim opodál několik velebných pánů z kláštera. 

„Prušáci. vojsko i ta záškodná chasa, co s nimi 
přitáhla, chtěli nás utlouci, když jsme neměli co dát. 
Utíkáme. Ty znáš, Honzíčku, skály, dovědí nás tam, 
kde by nás nenašli — u 

Mžikem byl ve stavení, navlhčil jeden ze přichy-
staných cumlů, které teď už jen z Černého chleba 
dělal, strčil jej Vašíčkovi do úst a ochotně vedl kněze 
do pustého labyrintu skal, v němž byl Honzíček jako 
doma. 



Ubohý Vašíček, jak se teď měl! Dostával cumle 
z černého, těžkého chleba, kozí mléko, a zase cumel 
a zase mléko. Tatik jiného neměl. Poslední dvacetník 
z ušetřených peněz už vydal. Často byl teď ve sta-
vení nedostatek chleba, pro něj totiž, pro Honzíčka. 
Pro dítě ještě vždycky sehnal, třeba sám hladověl. 
Než bylo i na dítěti znáti, že je zle. Boubelaté, za-
rdělé tváře se vpadly a bledly, tělíčko hubenělo, ručky 
byly jako hůlčičky. 

To bylo zrovna v tu dobu, kdy Vašíček začal 
se stavětí na nožky, kdy obcházel lavici podél stěny, 
když zažvatlal první pravidelné zvuky: „baba" a pak 
„ta ta-. 

Slzy Honzíčka polily, když s dětských rtů, jeho 
návodem, splynulo poprvé: „mama—41 

„Ba, červíčku ubohý, jinak by s tebou bylo, kdyby 
nám tu byla zůstala —" 

Pojednou počalo kloučka stáni i cupání přemá-
hali, a nejraději se zase choval. 

„Slábneš, chudáčku," smutně si otec pomyslil a 
jak mohl. dítě kolébal a nosil. Sedal s nim na slu-
níčku, mluvil mu i zpíval, snažil se všemožně a jak 
jen uměl, aby je povyrazil. Ale chlapeček, jindy ta-
kový čipera a smíšek, zřídka kdy se teď rozveselil, a 
úsměv, ten milý úsměv, jenž otce těšival, stával se 
vic a více vzácným na drobných těch ústeckách. — 
Když pak už cumliček nechtěl, lekl se Krejčík. „Vě-
řím, že ti nechutná," v duchu zavzdychal, „ale co 
pro Boha bych ti dal, když nic není,14 a znova se 
vydal do vsi i do města, aby něco vyžebral. Ale co 
naplat, že jednou za čas přinesl trochu mouky a 
krupice — jakmile ten drobet došel, nastala stará 
bida. Honzíček vidě), že už děcku ani to mléko ne-
slouží, že ho nestráví. Dříve pořád ještě myslil, že se 
to zase spraví, ale teci ho napadal strach. Vašíček 



se mu již ani na nožkách neudržel, a kdy jej měl 
v rukou, slabosti klesal. 

Honzíček ho všecken zoufalý přehlížel. Viděl to 
hubené tilko a hlavičku jako pěst už malou, viděl 
ty černé oči trpícího broučka, jež se tak smutně po 
něm obracely a k němu vzhlížely, jako by prosily, 
aby pomohl. Ta němá bolest nemocného dítěte, ne-
mohoucího si požalovati, Honzíčka div rozumu ne-
zbavila. — 

Často, když tak v noci u Vašíčkovy kolébky se-
dal a bděl, pozoruje každé jeho hnuti, napadalo mu, 
že jest to trest od Pána Boha na něj, že se tak do 
toho ženění hnal, že nezůstal svobodným, jak se jemu 
slušelo. Nebo si zase vyčítal, že když se mu Vašíček 
narodil, že sobě tak přílišně žádal, ahy to dítě bylo 
rovné a zdravé a ne jako on ponížené — a teď že 
jej Pán Bůh za to vybírání a předpisování trestá. — 
„Trestá, ale na tom ubohém, nevinném broučku, který 
za nic nemůže!41 a tu při tom pomyšleni dal se do 
pláče, nebo klekl na kolena a jal se vroucně, zoufale 
modliti. Co venku se dálo, to pozoroval tupě a jako 
omráčený. 

Často slýchal ve dne i v noci střelné rány, jed-
notlivě i hromadně, když se menši oddělení císař-
ských blíž i dále srážela s pruskými, často pozoro-
val, že je všecka ves vzhůru, a v noci několikráte, 
když se modlil nebo u kolébky seděl, uviděl zlo-
věstnou na nebi záplavu i sám oheň často Prušáky 
zanícený, jenž stravoval a ničil ne střechy vesni-
čanů, ale na stráních chudý chléb jejich — zralé 
obili stojící. 

Hleděl na to živé jezero horoucích, zářících vln, 
slyšel pak stesky a nářek. — To vše se dá spraviti, 
to vše bude nahrazeno — ale život, život jeho dítěte! 



Bylo počátkem září jednou ráno, na úsvitě, kdy 
Vašíčkův pohled naposledy utkvěl na tváři utrápe-
ného otce. Když první paprsky ranního slunce padly 
do světnice, klečel hrbatý krejčík u kolébky, maje 
hlavu položenu na židli, a plakal, až mu srdce use-
dalo. Kolébka stála nehnuté. Okrajek byl utržen a 
stroj na potoce už několik dnů hrčel na prázdno. — 
Paprsky sluneční padly až do kolébky na zsinalé líčko 
Vašíčkovo, na studené jeho bílé čilko, na němž spo-
čívala kadeř tmavých vlasů. Dítko jako by spalo. 

Venku byl slunečný, podzimní den. Na polích 
pracovali lidé. Jen kolem Drozanského samoty pa-
novalo hluboké ticho. Hospodáře nebylo po celý den 
venku viděti, ani krokem nepřišel přes práh. Také 
kouř nevznesl se od rána do večera nad jeho cha-
lupou, jež byla jako vymřelá. — Jen hladová koza 
v chlévě se občas ozvala, mekotem svým se hlásič, 
že na ni hospodář dnes zapomněl. 

IV. 

Když druhého dne po smrti Vašíčkově Drozan-
ský ze vsi se ubíral nesa pod paždí dětskou rak-
vičku a již se své chalupě blížil, zaslechl za sebou 
hluk, rachot bubnů a směs hlasů. Stanuv bezděky se 
ohlédl. Hvězdeckým steznikem hrnul se se skal dolů 
do vsi houf vojáků. Zbraň jejich blýskala se ve světle 
zapadajícího slunce; také červené pláště jejich bylo 
dobře rozeznati. 

Vzpomněl si ted, že prve ve vsi zaslechl něco 
o vojsku mluviti. Povídali, že císařští jsou na Brou-
movsku a že přijdou také na Poličko, že to jsou ti 
v červených pláštích, panduři, kterých se Prušáci 
tolik boji. 



Jindy by tu byl déle postál, až by přešli, ale 
dnes sotva že se podíval, již se opět obrátil a za-
měřil ku své chaloupce: mělt tam ještě smutnou po-
vinnost: uložiti svého Vašíčka do rakve. Nemohl se 
však k tomu hned odhodlatí. Jak s kolébky plínu 
sdělal, kterou děcko své byl přikryl, dal se opět do 
pláče, a nedbal ani, že venku se ozvaly hlasy. Teprve 
když na síni zavzněiy kroky a zařinčela zbraň, ohlédl 
se, a v tom už také vstupovali do světnice dva vojáci 
v plné zbroji. Přední a menší ve třírohém kloboučku, 
druhý jako hora ve vysoké čepici, kterou v boji vzal 
pruskému gardistovi nějakému. Oba však byli v čer-
vených pláštích. 

Menší, důstojník, postoupil až k samému Honzí-
čkovi. Postavy byl vychrtlé, štíhlé, obličeje osmahlého, 
bez vousův a tváři zapadlých. Vlasy jeho silně plavé, 
byly nade spánky stočeny ve dvě kadeře a hezky vy-
soko v týle spleteny v cop. Pod hustým, zrzavým 
obočím vyzíraly zapadlé, světlošedé oči. — Všecken 
výraz tváře setníkovy byl vážný, zachmuřený, ano 
přísný. Mlčky se rozhlédl světnici, pak upřel své šedé 
oči zpytavě na Honzíčka a tu teprve promluvil. Řeč 
jeho byla volná, slov málo. Ozval se nejprve po ně-
mecku a když viděl, že krejčík dostatečně mu ne-
rozumí, vzal na pomoc jazyk chorvátský. Ptal se, je-li 
on, Honzíček, sám hospodář toho stavení. Najednou 
se otázal i ukázal: 

„Tys plakal. Co se ti stalo?" 
Honzíček místo aby odpověděl, obrátil se po ko-

lébce. kterou byl dosud zasláněl. Pandurský důstojník 
pohlédl na mrtvé dítko a zase na otce, jemuž znova 
se počaly oči kaliti. 

„Kolik máš dětí?" ozval se důstojník. Když usly-
šel, že to mrtvé bylo jedináček, svitlo nějak v setní-
kově přísné tváři. Položiv ruku na Honzíčkovo rameno 



obrátil se ku dveřím a chorvátsky poručil pandurovi 
tam stojícímu, aby přistoupil. Tu teprve si Honzíček 
všiml, že osmahlý ten voják černých, dlouhých knírů 
chová na ruce pod pláštěm děcko tvrdě špici. Setník 
je vzal a položil na vedlejší postel opodál stojící. 
Děcko, chlapeček asi čtyřletý, sebou sotva hnulo, a 
obrátivši se spalo dále. Všichni upřeli na ně své zraky 
a za okamžik zavládlo světnici ticho. Jen z věnči bylo 
slyšeti rachot bubnu provázející oddělení pandurů 
červenopláštniků, kolem táhnoucích. 

„Nech si to dítě. Tvé ti umřelo, Pán Bůh ti jiné 
posýlá. Necháš si je?u řekl setník. 

Honzíček byl jako u vidění. 
„Nebude to na vždycky. Já si pro ně jednou při-

jdu, nebo pošlu. Necháš-li?u 

Honzíček bezděky přikývl hlavou. 
.Ale dobře s nim zacházej, to ti ukládám. A tu 

ti dávám na přilepšenou." 
Vytáhnuv z náprsní kapsy váček, vyňal z něho 

pět dukátův a pravil: 
.Šetři a přej tomu ubohému dítěti. Je to sirotek, 

jmenuje se Pavel.-

V tom naklonil hlavu jako by naslouchal. Rachot 
bubnu bylo již sotva sl)šeti. 

„Možná, že se tu zejtra ještě zastavím — " do-
dal chvatněji jako by pospichal. „Jak se jmenuje ta 
ves?" a vyňav tobolku zapsal si její jméno i Hon-
zíčkovo, na které se byl také optal. Pak se ještě 
jednou podiva! na spícího chlapečka, a znova důtklivě 
krejčíkovi připomenul, aby se ho dobře ujal. Po té 
vyšel ven a pandur jeho za nim. 

Oba kráčeli rychlým krokem, aby dohonili od-
děleni pandurské, které nebylo to, na něž se Hon-
zíček prve díval. Mířilo také ku vsi, než nezastavilo 
se tam, ubírajíc se dále k výšině v tu stranu, kde 



bylo město Police. Honzíček vyšed před chalupu dí-
val se za nimi. Ze směru, kterým přišli, ovšem ihned 
uhodl, že nepřišli Hvězdeckým stezníkem. ale že při-
byli přes Stěny jiným, tajnějším, „Pánovou cestou" 
a tak že se dostali na blízko jeho chalupy. 

Slunce zatím zapadlo. Na dolině uložily se již 
hluboké stiny, a také* na labyrint obrovských skal pí-
skovcových na Stěnách ukládala se hebounká rouška 
podvečerní. Panduři zanikli ve stínu lesa Klučku, bu-
ben jejich umlkl docela. Kolem Drozanského samoty 
nastalo zase hluboké ticho jako před tím. Vše při-
padalo jejímu hospodáři jako divný sen, a neuvěřil by, 
že to pravda, kdyby byl, jak do světnice vstoupil, ne 
spatřil na své posteli cizího chlapečka dosud spícího. 

Bylo to dítě pěkných, plavých vlasů, přibledlé a 
hubeného lička, ale sličné a milé. Když se Honzíček 
na ně a pak na svého mrtvého jedináčka podíval, pal-
čivá lítost sevřela mu srdce. Proč ten sirotek bez otce 
a bez matky zůstal, proč byl zachráněn a proč musilo 
jeho dítě, jeho radost skonat? 

Závistná myšlénka zmizela, když se chlapeček 
probudil, velké své oči plaše, bázlivě na něj upřel a 
moldánky strojil jako by se lekal, co se s nim stane. 
Honzíček sehnuv se k němu, mluvil na něj laskavě. 
Nejprve se přesvědčil, že hošík je českých rodičů dítě, 
po druhé, že má hlad. Když jej nasytil mlékem, vy-
zvěděl na něm, že se jmenuje Pavel. Pak jej již ne-
chal — a jal se Vašíčka svého ukiádati — naposled — 
do rakvičky. — 

Příštího dne se s ním rozloučil na věky. Několik 
sousedek je doprovodilo do města. Jedna z nich však 
na prosbu Honzíčkovu zůstala na samotě, k vůli tomu 
cizímu chlapci. Ve městě bylo plno vojska, samých 
pandurů. Byli tam ti, kteří přišli přes hory stezníkem, 
i ti, — a těch bylo několik tisíc — kteří přitáhli hlavní 



silnici přes Hutberk vedoucí: pěší červenopláštnici pan-
duři i jízdní serežáni. V pohorském městečku bylo jako 
v oule. Sotva že se Hlavňovští na hřbitov dostali. Ubo-
hému krejčíkovi skákalo vše před očima a vše měl 
jako v mlze. Vojska si ani valně nevšiml, ani toho, že 
všude slyšel jmenovati jeho vůdce, pověstného Trenka, 
jenž právě byl přijel a v klášteře se ubytoval. 

Teprve když Honzíček byl už za městem, vzpo-
mněl na důstojníka pandurského, jenž mu včera toho 
chlapce přinesl. Ale kde by jej našel mezi tisíci? Snad 
ještě přijde sám, jak povídal. Důstojník však nepřišel; 
snad ani nemohl pro službu. Druhého dne zaslechl 
Honzíček, že všecko vojsko, panduři i serežáni i s tím 
divokým generálem odtáhlo z Police k Verneřovicům, 
kdež na ně čekalo jiné císařské oddělení. Tam že se 
spoji a že potáhnou na pruského krále, jenž stoji 
s armádou někde u Trutnova. 

Když Honzíček sousedům o tom pandurském ofi-
círu pověděl, kroutili hlavou a mínili: 

„Kdož ví, co v tom je a jaké to dítě! Divná hi-
storie!44 — „Ale to je jisto, Honzíčku, že ti víc ten 
oficír nepřijde, ani se nepřihlásí. Je rád, že se hocha 
zbavil. Tobě zůstane na krku." 

„Bohu poručeno! Aspoň mám nějakou náhradu. 
Pravda —w v tom se zajikl a nedomluvil. Oči měl 
plny slzí. 

V. 

Kdykoliv se jindy Honzíček z města vracel na svou 
samotu, jak pospíchal a jak pak ještě zrychloval krok, 
když zahlédl rozložitou korunu starého jasanu a pod 
ní pak svou chaloupku! Teď, co Vašíčka pochoval, 
chodil zvolna, nikdy domů nechvátal, byl-li přes pole, 
a píchlo jej, když vstupoval pod svou střechu, když 



upřel zrak na kolébku — tichou, opuštěnou. Také ji 
pak na půdu vynesl. Vynesl ji, ale vzpomínky a trudné 
myšlénky s ni nezmizely. Ve světnici zdálo se mu, že je 
pusto, jako v ratejně; vycházel často ven, ale ani tu ho 
nic netěšilo, nikde. Nemohlt zapomenouti. Ale hůře by 
mu ještě bývalo, kdyby toho cizího chlapce neměl. 

Tak aspoň měl nějaké zaměstnání, nějakou práci, 
které přes všechnu nechut a malátnost, jak se ho po 
těch velikých ranách zmocnila, nemohl nechati. Staral 
se o chlapce nalezence a tak měl práci, zaměstnáni, 
kteréž v takovém stavu, v jakém byl, dalo ne-li útěchu, 
aspoň uleveni. Ostatně ta starost jeho nebyla malá. 
Dost jej to stálo, aby živobytí sehnal, nebof po krajině 
i dále v širém okolí uhostil se všude nedostatek, jenž 
rostl s nastávající zimou. 

Dobře, že Pavel byl už vyrostlejší, že snesl chudou 
a často těžkou stravu, kteréž, jak Honzíček se domníval, 
jeho jedináček podlehl, ač mu to Hanuška stará ve vsi 
vymlouvala, dokládajíc, že sta dětí uživí se cumlem 
z černého chleba. — Nejvíce však krejčíkovi prospělo, 
že ten ofícir pandurský mu nechal těch pét dukátů na 
chlapce. Jindy, kdyby byl měl tolik zlata v hrsti, byl 
by se radosti smál a na zlaté kanárky ušima zastřihal 
a směje se čelní koží zahýbal. Ale teď, když se na ně 
podíval, any se mu na dlani svítily, pomyslil si, že 
kdyby jich jen polovičku byl míval před několika tého-
dny, že tu Vašíček mohl dosud býti. 

Co jich ten oficir asi měl, když takovou sumu 
obětoval na cizí díté — beztoho cizí! — Vždyf sám 
neuměl česky, mluvil jen „krobotsky" a německy. — 
A to dítě mluví česky. Kde je vzal ? Snad našel. Tof, 
nač by je někomu bral a kradl? 

Bylo to dost divno a záhadno. Malý Pavel sám 
nic nevěděl. Honzíček se ho všelijak vyptával, ale co 
dítě jednou řeklo, o tom podruhé nic nevědělo, nebo 



i popřelo. Mluvilo o vojácích, o mamince, o tatínkovi, 
mnoho nevědouc, nebo zase záporně odpovídalo. Mnoho 
také vadilo, že se Pavel s počátku bál a ostýchal. 
Sumou všeho vyzvídání Honzíčkova bylo, že Pavel 
dle všeho byl buď vojanské dítě, nebo vojskem unesen, 
že matku a tatínka jeho stihlo neštěstí a že dle všeho 
byli zastřeleni nebo zemřeli, a to v černém nějakém 
lese, kdež se vzpomínky chlapcovy ztrácely. Honzíček 
se dost po vsích i v okolích vyptával, než nikdo se 
k ubohému nalezenci nehlásil. Ani té nejmenši stopy 
nebylo po jeho příbuzných nebo známých aneb o tom, 
jak se k pandurům dostal. 

Honzíček došel také do Police, aby ukázal nového 
„syna" starému otci svému a pak sousedce Hložkové. 
Ta div se nad sirotkem nerozplakala, jak jej litovala. 
Hladila jeho hebounké zlaté vlasy, pěkně kadeřavé, a 
dala mu z malé zásoby křížal, kterou měla pro svou 
malou Rozárku. Pater Athanáš, jenž byl ze skalního 
úkrytu se do kláštera navrátil, hned jak Prušáci od-
táhli před pandury, Honzíčka pochválil, že se chlapce 
ujal a slíbil mu podporu. Sám také nalezence s kaza-
telny ohlásil a přičiněním jeho stalo se tak nejen ve 
všech klášterských farách, ale i dále v okoli. Všecko 
však marno. 

Nikdo si pro Pavla nepřišel, nikdo se nepřihlásil. 
Zatím už zima nastala a když vánoce minuly, přišly 
veselé noviny, že je po vojně, že královna smluvila se 
s pruským králem o mír ve Drážďanech. Slezska ovšem 
nenabyla — ale ta země byla juž oželena. Nastal aspoň 
svatý pokoj a toho si lidé, zvláště v pohorských kraji-
nách na hranicích především žádali. Zůstala ovšem 
zlá památka po vojně: drahota, ale jak na jaře lidé 
mohli pokojně role vzdělávati s tou jistotou, že oseni 
nebude zapáleno, v tom byla veliká úleva a útěcha. 

Také v Drozanského chalupě počalo se jasniti. 



Sám čas umírftoval krejčíků v zármutek, nad to pak 
stichlou a smutnou chaloupku oživoval jasný hlas a 
veselý smich malého Pavla. Čím dále tim více si na 
něj Honzíček zvykal a byl-li mu chlapec s počátku ně-
kdy obtížným, teď už si to nikdy nepomyslil. Ba, již 
by mu to nebylo jedno, kdyby ten pandurský oficir 
znenadání přišed, řekl: „Jdu si pro chlapce. Vydej 
mně ho." 

Pavel první dny se hrbatého mužika, tehdy ne-
mluvného a zasmušilého, bál, ale čím dále tim stával 
se k němu důvěrnějším a přítulnějšim, zvláště, když 
Honzíčka teď na jaře a v létě napadaly někdy vese-
lejší chvilky, když Pavlíčka rozesmál, a jemu leckterou 
hračku zrobil. Také juž nebyla v chalupě taková 
nouze. Honzíček ovšem nic z dukátů nezachoval, ale 
že se vůbec ulevilo, cítil i on. Už ho tu tam vzali na 
práci, a to bylo dobře nejen pro to živobytí, ale že 
přišel zase mezi lidi; také Pavel se na takové obchůzky 
nezlobil. Dostal se tak ze samoty mezi mládež do vsi 
a leccos vídal a poznával, což mu bylo neznámo. 

Také si Honzíček leccos už z města od patera 
Athanáše přinesl, a sousedka Hložková také mu při-
dala do uzlika všelijakou dobrou věc do domácnosti. 
Kdykoliv šel do města, vzal s sebou Pavlíčka, nebo 
pater Athanáš čiperného, hezkého chlapce rád vídal 
a také Hložková se vždycky po něm ptala. Na tyto 
cesty se malý Pavel tuze těšival, zvláště na dům pani 
Hložkové, která malého chlapce vždycky něčím uctila 
a pečivem nebo pekařským chlebem pěkně namaza-
ným neb ovocem. Také si tu hezky popáral (pohrál 
si) s Hložkovou Rozárkou buď ve světlé, prostorné 
světnici nebo v zadu na zahradě. 

Tak minul rok, a druhé juž jaro a léto meškal 
nalezenec na Drozanského samotě. Honzíček si chlapce 
už tak oblíbil, že jal se přemýšleti a se starati, jak by 



mu radost a zábavu způsobil. A v tom pomohl krej-
číkovi zase potůček, který mu kdysi Vašíčkovu kolébku 
„hnal". Navečer, kdy malý Pavel unaven usnul, nebo 
časně, kdy ještě dřímal, Honzíček dlabal, vyřezával a 
všelijaké strakaté kousky shledával a sešíval, až pak 
všecko tajně připraviv, vyzvai Pavla, aby s ním šel. 

Bylo v neděli odpoledne za pozdního léta, kdy 
v kraji už měli dávno po žních; ale tu po stráních 
stál ještě oves, a luka, meze i stromy zelenaly se co 
nejkrásněji. Krejčík zašel k potůčku a vedl chlapce 
proti vodě. Vesele hrčely jasné vlny přes kameny a 
pisek vlažíce bujnou trávu na březích i pomněnky 
hustě tu rostoucí i kořeny starých olší, které vrhaly 
dlouhé stíny na palouk jasně ozářený. Pavel hleděl 
.před se, jda po samém břehu ve stínu i v plné záři. 
až pojednou vykřiknuv se zastavil. Tam výše — tam 
vyskočil z vody nějaký panáček — už se schoval — a 
zase vyskočil — má modrý kabátek, červenou čepičku — 
už je pryč — a zase vynikla červená čepička nad vodu 
a trávu . . . 

Pavel stál tu jako vyjeven; za nim Honzíček se 
usmívaje vybízel jej, aby se šel podívat 

Jak se klučina divil, jak opět a opět úžasem i ra-
dosti vykřikoval, když přiblíživ se, celého panáčka 
uviděl, jenž vodním strojem hnán, neustále, ustavičné 
a bez únavy nad vodu vyskakoval! Pavlovi se zdál 
býti živým a ne bez jakési bázně hleděl z počátku 
na divného toho mužika ve strakatém oděvu a divné 
čepičce. Nechtělo se mu ani od něho, a teprve když 
„strýc" jej několikráte vyzval, šel dále, výše, aby po-
znovu vykřikl, aby znovu byl překvapen. U vody stála 
malá selka a tloukla v máselnici máslo, pořád, usta-
vičně, jako ten panáček níže tak vyskakoval. Kousek 
nad ní byl mlýnek a ten hrčel a vesele klapal. 

Pavel zapomněl na všecko kolem i na strýce, bě-



haje od jedné hračky ke druhé u radostném vytržení. 
Honzíček měl z chlapce velikou radost, ale pojednou, 
jako by mu stín do duše padl. Ta krajina ozářená, 
svátečni ticho kolem vládnoucí živě ho pfipamatovaly 
na ona nedělní odpoledne, kdy s nebožkou ženou tu 
chodíval podívat se na kus pole svého, výše ležícího, 
kdy tu pak sám chodíval, Vašíčka chovaje, kdy za 
teplých dnů mu nožky do jasné vody ponořoval, 
kdy klučina, jsa ještě zdráv, ručkou se ve vodě ve-
sele máchal. 

Bezděky se obrátil v tu stranu, kde bylo město, 
kde na jeho hřbitově u obruby Vašíček odpočíval. 
V zamyšleni svém stál tu pod olšemi, jimiž proudilo 
zlaté světlo, a hledě přes údolí pohorskou tichou kra-
jinou v onu stranu, neslyšel ani otázek Pavlových. To 
bylo také Pavlovo poslední veselí na vsi. 

Na podzim téhož léta zemřel ve městě Honzíčkův 
starší bratr, jemuž byl starý Drozanský domek postou-
pil. Bratr byl bezdětný vdovec. Domek jeho a všecko 
co v něm, připadlo nyní Honzíčkovi, jenž vyzván sta-
rým otcem, na zimu se tam odstěhoval. Učinil tak rád, 
nebot co byl vdovcem a bez dítětě, často jej samota 
tísnila a nejednou se mu v ní zastesklo. Teď se těšil, 
že se ve městě, mezi starými známými spíše obveselí. 
Pak byl také tomu rád k vůli Pavlovi. Co by z něho 
tam na samotě bylo, čemu by se naučil ? 

Kozu, kterou měl chlapec rád a kterou na mezi 
pásával, vzal Honzíček s sebou do města. Hůře bylo 
s potůčkem, s panákem, mlýnkem a se selkou ustavičně 
máslo tlukoucí — těch Pavel s sebou vžiti nemohl a 
těžko se loučil s milým místečkem na potůčku pod 
olšemi, jež mu tak tajemným připadalo pro ty po-
divné jako živé osůbky, jež nejednou se mu ve snách 
zjevily, o nichž teď také nejednou sousedčině dcerušce 
vypravoval. 



VI. 

Honzíčkovi ve městě svědčilo, a záhy vpravil se 
ve dřívější způsob života, jak býval za svobodna. Ře-
meslo teď provozoval pilně sám, nebo starý otec 
nebyl už do práce. V neděli chodíval zase do ko-
stela na kůr, hrál na housle, pískal na flétnu nebo 
bubnoval na kotly, jak kdy toho žádali potřeba a 
pater Athanáš, regenschori. Po práci pak všedního 
dne nejraději zašel si na toulku k sousedce Hlož-
kové, kdež vůbec bývaly pěkné schůzky ze soused-
stva. V létě sedali za teplých soumraků na lavičce 
před domem, na podzim a za zimních, dlouhých ve-
čerů ve světnici, kdež ženské předly nebo peři draly; 
tu míval Honzíček Drozanských obyčejně sólo, nebo 
dosud uměl kratochvilně pěkné povídačky vypravovati. 

I zažertoval, zasmál se a také i rozesmál ostatní; 
než to na něm pozorovali, že čtveráctvi jeho není už 
tak bujné jako bývalo, a že se podal jakési usedlosti. 

Také jeho „pandurek" brzo navykl na město a 
dobře se mu to líbilo. Přezdívka „pandurek* mu již 
zůstala. Prvně jej tak pater Athanáš žertem pojme-
noval. Kdo ví, jak to jméno z kláštera proniklo. Ale 
jen proklouzlo, a již se ujalo a hbitě rozšířilo, zvláště 
mezi školáky, kteří té přezdívky ani před Pavlem 
dlouho neutajili. Jej, když poprvé pro ni, ač slovu 
nerozuměl, rozhorlen a plačky domů přiběhl a si stě-
žoval, Honzíček potěšil a ukonejšil: 

„Nic si z toho nedělej, vždyf to jméno neni nic 
zlého. Jiné hochy vrána přinesla, tebe pandur, a proto 
ti tak říkaji." 

„A kdo je to?" 

„Veliký mužský, má Černé vousy pod nosem a 
nosí červený plást." 



To upokojeni bylo ovšem jenom do času. 

Honzíček měl ze svého Pavla čim dále tím větší 
potěšeni. Hoch rostl a sílil, byl podobný, rád chodil 
do školy a dobře se učil, měl pěkný hlas a v ko-
stele zpíval už altová sóla tak líbezně, že se lidé po 
kůru obraceli. A jak na housle hrál, to bylo až s po-
divením. — 

Nejprve Honzíček sám začal jej cvičit, pak si ho 
vzal na starost pater Athanáš. Bylit housle hlavním 
jeho potěšením a hrál na ně opravdu mistrovsky. 

Pavel stal se jeho žákem, ministrantem, poslu -
hou, poslíčkem v menších pochůzkách a pak milá-
čkem. U něho se měl „pandurek" pořád jako o po-
svíceni. Pater Athanáš vždycky si něco od jídla z re-
fektáře do své komnaty přinesl; nebylo to nikdy nic 
špatného neb obyčejného, a to všecko pro Pavla. Ten 
zase z toho, jak jen mohl, tajně do kapsy kus strčil — 
pro strýce Honzíčka nebo pro Rozárku. — Pater Athanáš 
to záhy zpozoroval, ale ani nehlesl. Vždycky ten veli-
kán v klerice, dost vážný a zamračený, sotva smich 
utajil, když pozoroval, jak ten knoflík pandurek jej 
chce ošidit nebo pozornost jeho ošálit, aby kus masa 
nebo buchty nebo koláč mohl ukryti v široké kapse 
své zelené kamizoly. 

„Má dobré srdce — u pomyslil kněz a pandur-
kovi to jen u něho prospělo. 

Věnoval mu dosti svého volného času: učil Pa-
vla nejen hře na housle, ale začal také s latinou. — 
Honzíček už ani jednou ted neřekl o svém příznivci, 
že to je pater Satanáš; bylt mu z toho srdce vděč-
ným za to, co jeho chlapci dobrého prokazoval. Ano 
jeho! Již neměl Drozanský Pavla za nalezence, za 
dítě cizí, již mu byl „pandurek* jeho vlastním, jeho 
potěšením. 



„Pán Bůh tě trestal a zkoušel, ale pak ti dal 
náhradou Pavla — u nejednou tak v duchu uvažoval 
a z toho si povinnosti ukládal, aby se také o toho 
chlapce staral. Že hoch se tak dobře učil a v latině 
prospíval, že i přísný pater Athanáš byl s nim spo-
kojen, z toho napadaly Honzíčka smělé myšlénky. 
Nejprve bylo to jeho snem a přáním, pak touhou a 
vůli, aby Pavel studoval, aby se stal takovým pánem, 
jaký mu připadal, že je nejvznešenějši — aby se stal 
knězem benediktinem, členem konventu Polického a 
tak členem milostivé vrchnosti. 

A když už jednou až sem se odvážil, když v my-
šlénkách navštěvoval pandurka v pokojíku mnišském, 
což divu, že i pak dále zabloudil až ku prelatuře? 
Ale to jen někdy, když vzpomínal, že i synové pra-
chudých rodičů stali se opaty, když nadáni Pavlovo 
příliš vysoko cenil. Však o tom nikdo se nedověděl. 
Byly to smělé myšlénky, pro které by se mu snad lidé 
vysmáli, on se jich však nespouštěl. 

Někdy mu také napadlo: „Jak pak, kdyby teď 
z nenadání přišel ten pandurský oficír a řekl: „Vrat 
mi toho chlapce, chci její" tu vždycky bez rozmý-
šleni a rozhodné mu Honzíček v duchu odpověděl: 
„Ne, nedám ho, nechtě mně ho!* 

Pak už nastal čas, aby Honzíček nejenom pře-
mýšlel. než i také jednal. Pavel dospíval a bylo třeba 
se rozhodnouti. Proto zašel krejčík k největšímu pří-
znivci chlapcovu, k pateru Athanáši. Dlouhý sivý ten 
kněz čelo chmuřil a jeho šedivé oči hleděly upřeně 
z pod hustého oboči na hrbatého krejčíka, jenž úzko-
stlivě čekal, jak se rozhodne osud jeho Pavla. 

„Más-li peníze?" pojednou se kněz ozval. „Do 
škol je třeba peněz." 

„Co mám, to dám, Velebnosti. Sám mnoho ne-



potřebuji!. Ale vím, že by to ještě nestačilo — tu 
jsem si myslil —41 

„2e já — není-li pravdař Já toho mám!" 
„Kdybyste, Velebnosti, jen se přimluvil, ráčíte 

mít známé — a kdjby pan prelát —11 

„A co chceš z pandurka mít?4 

„Já jsem si myslil, kdyby tak — u a podíval se 
na dlouhého, zamračeného kněze. 

„Aha, ty šelmo krejčovská — kněze bys chtěl 
z něho, není li pravda, takhle převora, nebo docela 
prelatař" 

Honzíček až sebou trhl, že ten podivín uhodl 
jeho nejtajnějši myšlénky; pak odvětil: 

„Co Pán Bůh dá — jen aby to bylo pro Pavla 
štěstím. Vždyt to myslím pro něj dobře a ne pro 
sebe —u 

„Takhle mluv!" a pravice knězova spustila se 
na Honzíčkovo rameno, že se nachýlilo. 

Pater Athanáš nic neslíbil, aniž co určitého řekl. 
Ale jak jej Honzíček znal, věděl, že nadarmo nešel. 
Proto konal všecky přípravy: ušil Pavlovi dvoje nové 
šaty (jedny byly z brusu nové, druhé ze starého), 
plášt s límcem, čepici zimní s ušima (místní kožešník 
by lepší neudělal). Několik nových košil a punčochy 
přidala sousedka Hložková. To všecko měl nastáva-
jící student v pořádku, jen peněz se ještě nedostá-
valo. Honzíček byl jako na trní. Nastávalt čas, aby 
Pavla zavezl do škol, a pater Athanáš, na nějž tak 
spoléhal, pořád nic. Až tu dva dny před samým za-
čátkem zavolal si svého bývalého ministranta. Krejčík 
přiběhl pak za chvíli z kláštera všecek rozradován a 
chvatně vyhledal Pavla. 

„Máš přijít, ale hned, do kláštera, k panu pateru 
Athanáši." 



Sám pak radostně sem tam pobíhal a pak, když 
hoch odešel, přepočítával na stole bělostné tolary 
líbezně cvakající. Přepočítav a shrábnuv je, zaběhl 
se svou radosti k sousedce Hložkové, aby pověděl, 
jak pan štrýček klášterský jednal velikomyslně a šle-
chetně, aby tam několikráte opakoval: 

„Vždyt jsem věděl! Vždyt jsem věděl!" 
Za to „pandurek" nevyběhl z kláštera tak ra-

dostně jako jeho strýc. Šel zvolna a na očích bylo 
mu znáti, že plakal. Ještě na chodbě a před samou 
branou klášterskou si oči rukávem utíral. Krejčík to 
na chlapci zpozoroval i to, že je nějak zaražen. Vy-
ptával se, co mu pater Athanáš řekl nebo udělal, ale 
pandurkovi nebylo nějak do řeči a jen to pověděl, 
že mu pater Athanáš domlouval a jej napomínal; ale 
jak, toho nevyjevil. 

A ještě jednou si Pavel zaplakal, to když ze 
strýcova domku vycházel, a ještě více, když sousedce 
Hložkové a její Rozárce dával s Pánem Bohem. Dobrá 
ta žena byla osiřelému chlapci druhou a jako pravou 
matkou. Na vlastni se malinko pamatoval Hloužková 
byla inu za ni náhradou. V jejím domě byl jako doma 
a jeho také tam neměl nikdo za cizího. S Rozárkou 
si hrával a jednal jako se sestrou. Proto také tak 
těžko z toho domu odcházel. Jen jedna útěcha šla 
s nim do ciziny, a to byly jeho housle. 

Tak se stal „pandurek" studentem. Čas ubíhal, 
a lidé se měnili. Pateru Athanáši vlasy víc a více 
bělely. Honzíček chodil sehnutěji a ve tváři patrně 
sestaral. Jen oči se mu nezměnily, Šestý rok už, co 
měl studenta, šestý rok, co se těšil na každý jeho 
příchod, na každé prázdniny. A rok co rok rostla ta 
jeho radost, rostla s Pavlem. Z malého pandurka se 
stal štíhlý, urostlý jonák ušlechtilé tváře. Když tak 
o vagacich jej viděl Honzíček mezi ostatními, tu mu 



radosti srdce poškočilo. Pavel ve tmavém kabátě, ve 
spodkách přiléhavých, v bílých punčochách a střeví-
cích s přeskami, s kordiskem studentským po boku 
a s třirohým kloboučkem na hlavě — ej, jako malo-
vaný, jako z panského rodu. Jak urostlý, všecko na 
něm jako ulito! Toho si Honzíček nejvíce vážil i jako 
hrbatv i jako krejčí. 

Čas ubíhal a lidé se měnili. Sousedce Hložkové 
vloudila se nejedna vráska do kulaté, vlídné tváře; 
za to však dceruščino ličko bylo svěži a zardělé jako 
růžový, mladistvý lístek. Rozárka vyspívala v pěknou 
panenku. To se tam u sousedů změnilo, jiného nic. 
Pavel to nejlépe pozoroval. Vždycky, kdykoliv domů 
přijel, byla první cesta jeho do sousedství a vždycky 
ho tam uvítali jak svého. 

Odtud do kláštera chvátal k pateru Athanáši. 
Ten vždycky na něj, jak práh překročil, latinsky, a 
student, chtěl-li se zachovati, rovněž tak odpovídal. 
První léta bývalo záhy po rozhovoru, za to korrektur 
starého kněze bylo dost a dost, ale čím dále tim 
hbitěji a déle se svým příznivcem podivínem roz-
mlouval jazykem Ciceronovým, až po každé ukončil 
pater Athanáš po česku: „Jak pak housle? Nezapo-
mněl jsi?" 

A hned se přesvědčoval. Vzal své ze skříně, vy-
ňal odtud druhé a již položil také na pultek k oknu 
partesy. Zkouška trvala obyčejně dlouho — tu pater 
Athanáš na čas zapomínal A jak by ne! Za celý boží 
rok si nepohrál tak pěkně ve dvou, jako když ten pan-
durek přišel. 

Když pak ustali konečně a Pavel se měl k odchodu, 
zaklepal mu P. Athanáš na rameno. 

„Bene, bene, to byla pochoutka! Jen přijď zejtra 
zas; mám ti tu nové duo od Salviattiho — je 
ti — mh!" 



V čas těchto hudebních zábav tvář kněze, jindy 
chmurná a často mrzutá, všecka se vyjasnila. Jednou 
si také pozval fratera Bedu, jenž hrál slušně na basu, 
a přibral také Honzíčka s flétnou. To bylo, když mu 
bývalý spolužák jeho poslal z Prahy něco vůbec z brusu 
nového, vpohorském městečku neslýchaného: kvarteto. 
Bylo to první Haydnovo do B-dur. Na ně zasedli 
sobě čtyři zvláštní hudebníci: bělovlasý, veliký pater 
Athanáš, jemuž na hraní tváře se rděly a oči svítily, 
malý a tlustý frater Beda, jenž flegmaticky hleděl do 
partesů, hrbatý Honzíček, kterého mezi nimi bylo sotva 
vidět, a urostlý, sličný Pavel vedle něho. 

Převor s paterem praesesem jdouce chodbou, 
rázem stanuli u pokoje Athanášova a naslouchali, 
a pod otevřeným oknem jeho hledícím do klášterské 
zahrady shromáždilo se za chvilku malé auditorium. 
Jeden bratr konventual po druhém, co jich ve velké 
zahradě meškalo, líbeznou hudbou upozorněn a vyvá-
ben, opustil svou osamělou stezičku v houštinách nebo 
svůj odlehlý koutek a přišed ze zvědavosti, zůstal ze 
záliby a naslouchal. 

Sousedka Hložková byla ze sestry Athanášovy 
dcera. Pan strýček klášterský ji časem navštívil, častěji 
jen tak se zastavil v krupařském jejim krámě, aby s ní 
několik slovíček promluvil, nebo poradil (bylaí vdovou), 
nebo aby se s ni trochu vyvadil a na ni zabroukal (to 
se stávalo dosti často). Proto přece jej měla Hložková 
ráda, vědouc, že nad něj lepšího přítele a pomocníka 
nemá. 

Také s patnáctiletou Rozárkou se někdy vyvadil 
(ač ne zle a jen pro malé příčiny), ale čiperné děvčátko 
se mu tak nedalo jako její maminka, zvláště když byla 
přesvědčena, že je v právu. Pěkně bystře hleděly jeji 
hnědé, jasné oči do tváře broukajícího strýce a nic se 
nelekala jejích chmur a hustého staženého obočí, až 



zmizely chmury a vrásky pevným jejím slovem a někdy 
zase lichotným úsměvem. 

„Ty kolčavo!" říkával j í v takovou chvíli a již se 
usmíval, jak k němu přiskočivši přítulně se na něj 
zavěsila a jej hladila, aby se nezlobil a nebroukal. 

Velmi si ji oblíbil. Kdykoli vstoupil do stavení a 
neviděl Rozárky, bylo jeho první, kde je? Když Hlož-
ková řekla, že je u té a u té kamarádky, už se mračil 
a broukal, že se dceruška panímámě roztoulá, proč jí 
tak nechává — hned však kázati přestal, když venku 
se ozvaly rychlé krůčky, když vběhla do světnice Ro-
zárka ve střevíčkách neb<#, jak tehdy bývalo, v panto-
íličkách. Kdykoli nastaly prázdniny, stalo se pateru 
Athanáši častěji, že Rozárku doma ve světnici nezastal. 
Tu se již obyčejně ani neptal a šel na zad, do zahrady. 
Vědělt, že ji tam zastane a ve společnosti. 

První čas bývala ta společnost dosti četná. Teď 
Čím dále, tím více řidla, až poslední čas jen Pavla 
u Rozárky zastával. To bylo již děvčeti na šestnáctý a 
panu studentovi sedmnáct. 

Pavel sem neměl daleko. Přeskočil plot a již byl 
u sousedů. Také to tak obyčejně dělával. Jak Rozárku 
na zahradě zahlédl, už byl u plotu, chvilku promlouval, 
pak hup — a stál už před ní. 

Dokud ještě byly dětmi a s jinými dětmi tu na 
zahradě se „páraly*, nic se jim P. Athanáš nedivil. 
Ale ted? Co sobě ti mladí blázni pořád povídají? 
Zasmál by se někdy těm hovorům, a nevěřil by, že 
ta mládež je při nich vážná a štastna, že si jiné spo-
lečnosti ani nepřeje. Ba Pavla již mrzivalo, když ně-
jaká kamarádka Rozárčina přišla a k nim si usedla. 
A Rozárce to také bylo skoro milejší, když odešla, ač 
někdy také přítelkyni zdržovala, a to jen proto, aby 
mohla Pavla poškádliti. Těšilo ji to, když tak na jevo 



dával, že o jinou společnost mu není, že ta její je mu 
nejmilejši. 

Když byli sami, pomáhal Rozárce na jejích záhon-
kách, zaléval s ni, květiny k hůlkám uvazoval, ranní 
hrušky klátil — a když se unavili takovou a podobnou 
„prací", při níž bylo více smíchu a žertu nežli namá-
háni, zasedli na lavičku pod starou jabloň. Tu byly ty 
jejich hovory, jimž se P. Athanáš divil, kde se jich 
naberou. Až jednou, když vstoupil do zahrady, a ta 
mládež pod jabloni ho ani nezpozorovala, ani si ho 
nevšimla, jak byla v hovor zabrána, napadlo mu, že 
v tom hlubší kořen, že tu na zahrádce klíči, ba snad 
už roste jiná květina a že jeji kořínky jsou v těch dvou 
mladých srdcích. 

A ona rostla, rostla a oba cítili jeji blaženou vůni, 
z niž se jim někdy až hlava zatáčela. Byli dosud jako 
bratr a sestra, ve všem si důvěřovali, všecko si svěřili, 
ale jen o té květině, jež jim duši štěstím a blahou 
úzkostí plnila, o té mlčeli. 

Pater Athanáš, jak se díval na ty děti, na něž 
pod jabloň svítilo světlo zapadajícího slunce, nemohl 
se zamračit ani hněvati. Jen ta myšlénka mu připadla, 
je-li tak dobře, je-li to jejich štěstí? 

Neozvav se, nepromluviv obrátil se a jak nepo-
zorovaně přišel, tak odešel. V předu, ve světnici se ani 
nezastaviv, zašel do sousedství, k Honzíčkovi. Bylo to 
zrovna v sobotu. Hrbatý krejčík došíval zrovna dlou-
hou vestu s krásnými květy konšelu Dolanskému, který 
by bez ni zítra ani nešel na hvězdecké processi. Hon-
zíček se návštěvy lekl. Jakživ pater Athanáš přes jeho 
práh nevkročil. Jaká to čest, nebo co se to stalo! Hon-
zíček vyskočil, vítal, stolici přinášel, prach utíral. 

„Poslouchej," začal kněz bez okolků, „čím chce 
být pandurek ?" 

Honzíček se lekl. 



„Já jsem si myslil —" 
„Nic co ty — ale řekl-li hoch co, nebo co's po-

zoroval — u 

„Ach, velebný pane, to je má jediná starost. Však 
jsem už chtěl, Velebnosti, poprosit o radu, abyste ráčil 
Pavlovi nějak domluvit — mně se zdá, že mu klerika — 
to jest — že nechce býti knězem —M 

„A já abych jej nutil a přemlouvalřla ostře pater 
Athanáš odpověděl. „Ty bvs rád prelata, vid? Haha! — 
A č m by tak chtěl být? Rekl-li co —tt 

„Ach, to je právě to! Kdyby už něco rozumného 
volil — ale on jen pořád fantazíruje o vojně; jak po-
zoru ju, byl by nejraději — u 

„Pandurem! Tot pandurská krev. A tak ho nech. 
Jen ne nutit —" Vida však, jak slovy svými krejčika 
zarmoutil a polekal, mirněji dodal: 

„Ostatně je to hoch — než dostuduje, vojna se mu 
z hlavy vykouří. Ale povídám, nic mu o tom neříkej, 
ani že jsem tu byl." 

„Proto on, ten mladý Hannibal, si pořád samou 
historii vypůjčuje, a Caesara, Nepota—tf pomyslil pater 
Athanáš vstupuje do svého pokoje. „Co z orla, holu-
bem nebude.tt 

V tu chvíli Honzíček došival konšelovu vestu ne-
věda jak. Myšlénky sem tam skákaly. Po dnešní den 
v blažených chvilkách vídal prelatský kočár, tažený 
čtyřmi a v něm Pavla, jenž u jeho domku zastaviti 
poroučí. Dnes prelatský kočár zmizel a místo něho 
viděl Honzíček v duchu svého pandurka, jak v čer-
veném kalpaku serežánském na koni uhání a šavli 
máchá. — 

To bylo zrovna v ten čas, kdy počaly městem i po 
všem okolí proskakovati divné pověsti. Podloudníci 
i kupci, kteři často přes hranice přecházeli, přinesli 
zprávy, že v Prusku všade opravuji cesty, silnice a 



mosty, pak že všude ve Slezsku i v Kladště verbuji a 
násilné k vojsku odvádějí. Kdo tomu neuvěřil, ten se 
záhy přesvědčil, nebo nejeden mladý muž, jenž nechtěl 
bojovati pod pruským praporem, utekl tajně přes 
hranice do Polička. 

Ttď už každý věřil, že se opět stahují mračna 
nesoucí hroznou bouřku zuřivé války. Strach napadal 
klidné občany, když opat dal ze svých klášterů poli-
ckého a broumovského odvézti kostelní náčiní, zlaté, 
stříbrné, i drahá náčiní stolní i jiné drahocenné věci. 

Pak už přišly spolehlivé zprávy, že císařské vojsko 
sbírá se u Kolína, druhé pak že stoji u Olomouce, a 
tam že je nejvyšším generálem Náchodský kníže Piccolc-
mini. Jak by se nestrachovali v Polici a v krajině kolem, 
když ty minulé vojny vždycky tu u nich se počaly, 
když roztomilý ten host pruský nejprve na jejich kra-
jinu si vždycky vzpomněl. A teď zrovna zase stoji se 
svým vojskem u Nisy a Svidnice. Sotva jedenácte let 
tomu, co Prušáci tu v Čechách hospodařili; všichni 
byli toho dobři pamětnici a mnohá rána se za tu dobu 
ještě ani nezahojila. Teď přijdou poznovu. Honzíčka 
také napadaly ještě jiné starosti. Lekalt se, aby mu 
ta vojna „syna" nevzala. Ta minulá vzala mu ženu, 
vzala mu dítě. Ano, kdyby .jí nebylo, jistě by teď oba 
neodpočívali pod drnem. 

Však mimo nadáni nepřitrhl král pruský do Čech 
přes Poličko, ale přes Náchod. To bylo hned na po-
čátku oné vojny, která po sedm let zuřila. 

VII. 

Minul rok první, a ve druhém vybojována bitva 
Kolínská, jež Prusy vypudila z Čech. Když vítězství 
to v Polici oslavovali, byl Honzíček zase při veliké 
intrádě. Všude jásali, všude se těšili, jak pruský král 



nyní v úzkých. Vypravovalit všude, že v Kladsku všude 
odvádějí násilně i čtrnáctileté hochy, i čtyřicetileté 
muže bez ohledu, maji-li děti, živi-li rodinu, čili nic. 
Smáli se, co s takovým vojskem, a hle — než rok 
uplynul. Fridrich král splatil císařským u Lysé u Leuthenu 
bitvu Kolínskou. Odtud císařští ve zmatku utíkali a 
četná odděleni jejich zastavovala se na Poličku. — 
Všecka krajina se teď císařským vojskem jen hemžila. 
Po vsich i ve městě leželi péši i jízdní, Němci, Češi, 
Chorváti i Uhři a všichni byli stejně obtížní. 

Pavel přijel domů na svátky vánoční, ale z domu 
nemohl pro vojsko a vojnu. Nehněval se. Jemu sa-
mému se ten hlučný život líbil. Všecko městečko 
bylo vzhůru, pořád bylo slyšeti pádný krok přechá-
zejících tlup nebo dusot koní, nebo rachot bubnův 
a hlasy polnic. V každém staveni měli několik vojáků. 
S těmi, kteří byli v domku Honzíčkově, i s těmi, 
kteří bydleli u sousedky, Pavel se záhy seznámil. — 
Byli to od německého pluku a bojovali také v bitvě 
u Lysé. Mladý student byl by je pořád poslouchal a 
vyptával se na život vojenský i na vojnu, kde se mu 
jen příležitost naskytla. 

Honzíček nerad to viděl a zaradoval se, když 
přišel rozkaz, aby se pluk vypravil na cestu. Němci 
odtáhli a počátkem ledna za ně přišli — Chorváti. 
Nepřivalili se v různých volných houfech jako za 
Trenka, ale pěkně po praporech jako pravidelné voj-
sko. Říkali jim «hraničáři* a ne již panduři, ač měli 
červené pláště jako mívali. 

Honzíčkem to trhlo, že přitáhli do města červeno-
plášfnici, bývalí panduři. Na rychlo oblékl kožíšek a 
již kvapil ven. Viděl pluk, jak přitrhnuv na náměstí 
se zastavil, jak se rozcházel po bytech Honzíček měl 
jen oči na důstojnicích. Vyhlížel, nespatři-li toho ofi-
círa, jenž mu Pavla přinesl. Bylo tu dost starších dů-



stojniků, ale mezi nimi žádný se nepodobal onomu, 
jehož tvář utkvěla v paměti krejčíkové. Doufal, že se 
snad přehlédl, pak mu také napadlo, že snad je jinde 
ten důstojník nebo že snad už dávno hnije, buď že 
zemřel nebo padl na bojišti. Však hned tenkráte, před 
třinácti lety, když z Police odtáhli, vedli je do ohně 
u Zárova. 

Honzíček se vracel s nepořízenou domů; „pan-
durek- jeho byl vytrvalejší. Také tu stál a bedlivě 
Chorváty přehlížel. Pavel už dávno věděl, jak se sem 
dostal — často přemýšlel a se trudil, kdo byli nebo 
jsou jeho rodiče, jakže se tak dostal do ciziny, a kde 
asi jeho vlastni domov. Dnes živěji nežli kdy jindy 
vzbudily se mu podobné myšlénky. Dychtivě, napjatě 
pozoroval chorvátské mužstvo. Dost starých vojáků 
mezi nimi viděl. Je-li tu ten, jenž ho na rukou při-
nesl do strýcovy chalupy, je-li tu ten důstojník, jenž 
se o něj, chlapce osiřelého, tak staral? 

Bledé vzpomínky na dojmy prvních let, prve nežli 
sem přišel, živěji se mu na mysli kmitaly — ten hluk 
válečný, řinkot zbraní a směs hlasů nepřipadaly mu 
nyní zcela cizí. — Tak si také pandury v červených 
pláštích představoval. 

Když se Pavel domů navrátil, zastal „strýcett, an 
s Chorvátem, jenž mu byl do bytu dán, živě hovořil. 
Voják německy neuměl a srozuměni prostředkem če-
štiny nebylo zcela jasné. Voják aspoň tolik vyroz-
uměl, že se ho ten hrbáček ptá na jakéhosi důstoj-
níka, kterého popsati všemožně se vynasnažuje. Nebyl 
však s,to, aby hostiteli svému vyhověl. 

„Ó že jsem se tenkráte toho oficira nezeptal, 
jak se jmenuje. — Ale koho by také v takové chvíli 
napadlo?" 

Honzíček ani teď se ještě nevzdal naděje. Po-
tloukal se městem celý den, pásl hlavně po důstoj-



nicích, ale tyto pochůzky byly marný. Namáhal se 
hlavně k vůli Pavlovi. Věděli, jak milého hocha souží, 
že neví, ěí je a odkud je, kdo jsou jeho rodiče. Hon-
zíček se nadál, že by ten důstojník aspoň něco věděl. 
Ze by teď chlapce zpět žádal, toho se krejčík ani 
nelekal. Ghorváti způsobili ve městě nemalé hnuti; 
větší však nastalo pro jejich novinu, kterou s sebou 
přinesli, že teď už tu zůstanou, že přibude ještě nové 
vojsko, a že budou zdejší krajiny hájiti, kdyby snad 
Prus pomýšlel na nový vpád. To byly smutné noviny. 

Ze Prus přijde, o tom nikdo nepochyboval, a tak 
se strhnou boje tu, u nich. 

Šlo do tuha. Ghorváti povídali, že tu v Polici 
bude štáb, vrchní komando, a hlavni generál že přijde 
co nevidět. Měli pravdu. Druhého dne se již blížil. 

Byl to general-mojor Gideon Laudon. Jel zasně-
ženou silnici na vysokém hnědáku vedle krytých sani, 
tažených párem vraníků. Za těini jely ještě dvoje 
sáně. Kolem saní a blíže generála tlupa důstojníků, 
před nimi pak a za nimi houf husarů, všichni, mužstvo 
i důstojnici v pláště zahrabáni. Až do té chvíle padal 
hustě sníh. Nyní tichá chumelice ustala a jen tu tam 
zaskvěla se pápěrka sněhová v paprsku jasného slunce, 
ze mraků proskočivšího. Vítr nevál; byl pěkný, zimní 
den. Každý hlavu skláněje strkal nos do pláště, jen 
generál pilně se rozhlížel, obzíraje a studuje krajinu, 
jak po svém zvyku všude činíval. 

Pojednou se přední sáně zastavily, a za nimi 
také ostatní. — Generál, jeda opodál, obrátil rychle 
koně a zajel ku saním, k nimž se nahnul. Zpod pří-
střešku jejich objevila se dámská hlava zahalená Čep-
cem a krásným šálem tak, že bylo viděti jen líce, jasně 
modré oči a jemný táhlý nosík. 

„Máme-li ještě daleko?" ozvala se dáma oči ku 
generálu pozvednuvši. 



„Už tam brzo budeme, má milá — • 
„Už — ah hrozná ta krajina konce nemá! Samý 

vršek, samý les!" 
„Výtečná —14 a generál se lehce usmál. „To je 

opevnění —M 

„Ah — u ozvalo se na saních a hlava zmizela pod 
zasněženým přístřeším. Koně zase trhli, zvonce za-
zvučely, a dále jely sáně a všecken jejich průvod. 
Generál však opět upřel zraky své ku Stěnám pnou-
cím se jako mohutná hradba k šedým nebesům, na 
něž prve ukázal, když si poličkou krajinu chválil. 

Tou dobou, když se generál Laudon se svým 
štábem blížil k Polici, bylo v tamějším klášteře ne-
obyčejně živo. Včera na večer obdržel převor zprávu, 
která ho valně nepotěšila a pro kterou se dnes klá-
šter, jindy tak tichý, všecken rozhlučel. — Chystalil 
mnoho pokojů, co jich zbývalo, pro nejpřednější dů-
stojníky a pro generála. Hůře bylo, že kromě oficírů 
také oficirky byly ohlášeny, a s generálem že přijede 
generálová. Ty vlastně nadělaly nejvíce starosti a 
na ně také pater Athanáš nejvice broukal, jaké to 
jsou ženské, že mají doma sedět a čekat, až se muž 
vrátí z vojny, a ne s nim všecky kouty prometati, že 
maji lidé dost na vojácích, na tož aby ještě takové 
vojačky... 

Vlastně jej hnětlo, že mu převor uložil, aby do-
hlédl v prelatuře při úpravě těch pokojů pro gene-
rála a generálovou; tím přišel o pěknou hodinku, 
na niž se již těšil a ku které si byl pozval Pavla, 
Honzíčka a fratera Bedu. 

Pavel stál ve svém tmavomodrém plášti u samé 
brány klášterské, u níž se valný houf zvědavých shro-
máždil. Jako všichni, tak i Honzíčkův student čekal 
tu na důstojníky a generála. Toužil více nežli kdo-
koliv ze přítomných, aby proslulého bojovníka a jeho 



družinu spatřil. Slýchal o něm, vojáci, kteři bojovali 
v Kolínské bitvě a ve Slezsku, vypravovali o jeho 
hrdinství, jaký to obratný vůdce. Pavel si ani nevzpo-
mněl, že má přijití k pateru Athanášovi, a jen vy-
hlížel. — 

Přicválali husaři, za nimi přijely troje sáně a 
zarazily před samou branou klášterskou. Pavel si 
jich nevšímal — oči jeho hledaly jen generála a jeho 
družinu. Bylo tu důstojníků různých zbraní! V tři-
rohých kloboučkách, v kolpaku drahém chocholatém, 
přilbách — šavle zvonily, ostruhy drnčely, koně frkali, 
hlavami pohazujíce. — Ah, jaký to živý, rozmanitý, 
krásný obraz! Oči Pavlovy záříce nemohly se ho ani 
nasytil. V tom utkvěl pohled jeho na dámě, ze Sani 
vystoupivší. Byla drobné, stihlé postavy, nevelká, v dra-
hém krásném kožíšku; k ni přibočila se její společ-
nice a ještě jedna dáma ze druhých sani. Tři jiné, 
patrně komorné, braly se za nimi. Dámy provázené 
generálem a několika důstojníky spěchaly do brány. 
Na schodišti čekal je převor s několikami bratřími, 
aby přibylé pozdravil a je uvítal. 

Laudon zkrátka poděkovav, ptal se, mluví-li s opa-
tem. Převor oznámil, že opat tou dobou je v mateř-
ském klášteře břevnovském, v jeho jménu že generála 
vitá a jeho pokoje mu nabízí. 

Venku tlačili se zvědavci až k samé bráně a byli 
by i tou pronikli, kdyby jich klášterský sluha a voják 
na stráž sem postavený neodháněl. Také Honzíček se 
tam tlačil; pro svou však nepatrnou postavu nemohl 
nikam proniknouti. Valný houf jím zmítal jako vlny 
skořápkou. Mnoho ani neuviděl a tak pomýšlel na 
zpáteční cestu. Jen se ještě po Pavlovi ohlížel. Ani 
památky po něm nebylo. Ten jako úhoř dostal se až 
ke bráně, kterou jej jediného sluha ze známosti pustil, 



a tak ještě jednou spatřil generála, důstojníky a dámy, 
beroucí se po schodech do svých bytů vykázaných. 

Pandurek druhými schody také nahoru chvátal. 
Ted teprve mu připadl pater Athanáš. Zastal jej na 
vedlejší chodbě s fraterem Bědou, právě jak mu po-
vídal: 

rCo nám je do generála a generálky. My si přece 
zahrajeme. To je něco jinšího nežli tahle muzika!* a 
pohodil hlavou upozorňuje na hluk a břinkot šavli a 
drnkot ostruh, jež z hlavni chodby až sem zaznívaly. 

„Pandurku, ty skoč pro strýce — frater Beda za-
tim přinese basu — t t 

A již byli od sebe. 
Za chvíli po té ubíral se k pokoji patera Atha-

náše tlustý frater nesa velikou basu. Byla na něj ve-
selá podívaná. — Po práci, jakou mu dal mohutný 
jeho nástroj, nezpozoroval, že ve výklenku okna, tam 
kde se chodby stýkaly, stojící dvě dámy naň upřeně 
hledí a se smějí. Byla to generálová Laudonová se 
svou družkou, manželkou plukovníka Jánuše. V tom za 
fraterem objevil se štíhlý Pavel, tváři od chvatu za-
rdělých, jenž svižným, lehkým krokem kolem kráčel, 
nesa pod paždi housle — a za nim hrbatý mužik v ko-
žíšku tenkých nohou, s flétnou v ruce. 

Obě dámy hleděly překvapeně před se. Chodbou 
zahořela zář pohasinajiciho dne a chvěla se na zčer-
nalých velkých obrazech zeď zdobících. Tím světlem 
kráčely ty divné postavy jedna za druhou; tlustý mnich 
s basou, za ním ušlechtilý mladík a v zadu hrbatý, 
bizarní mužik, a všichni s nástroji, všichni hudebníci! 

Obě dámy se ani nehnuly. Teprve když mužští 
zacházeli, nachýlila se generálová podívat se, kam 
miři. Když zmizeli v Athanášově pokojíku, postou-
pila dále. 

„Totě divný klášter!" ozvala se plukovníková. 



„Pěkně to začíná. Pojďte, rozmilá půjdeme po-
slechnout, jak sumáři. Snad studují nám nějaké pře-
kvapeni —• a usmála se ironicky. 

„Jen to ne l" hrozila se plukovniková tváříc ko-
micky hrůzu. „To raději houkáni děl, nežli nějaký 
skřípot — u 

„Jen pojďme — na chvilku, či je vám zima? Tam 
v těch dveřích to bylo. Všimla jste sobě toho mladíka? 
Roztomilá tvář. Tu to je, ano —11 a generálová hledíc 
na dvéře se zastavila. Obě dámy nachýlily hlavu na-
slouchajíce. 

„Ještě nezačali — u šeplala plukovniková smích 
tajíc. 

„Pst — t e ď—už ! -
Z pokoje patera Athanášova ozývala se stlumeně 

hudba. Nesla se líbezně stichlou chodbou, s jejíž zdi 
posouvala se zardělá záře niž a níže, až se již chvěla 
na kamenných dlážkách zanechavši zčernalé obrazy 
pološeru. 

Dámy se přestaly smáti, jen několik stlumených 
výkřiků jejich bylo slyšeti. Pak opět tiše naslouchaly, 
až po chvíli ozvalo se bezděčně opětované „bravo" 
pani plukovníkové. Generálová však hlavu nachylujíc 
napjatě poslouchala a nevědouc pohybovala volně pra-
vicí jako do taktu — až za chvíli probudilo ji druž-
čino: „Je tu zima — abychom se nenastudilylu 

Generálová poslechla. Usinávši se pravila: 
„Stálo by to za to. Hrajít slušně.14 

Obě dámy zašly. Na chodbě uložilo se šero i ticho; 
jen stlumené, libé zvuky Haydnovy skladby jím se 
nesly, vyznívajíce v odlehlých a tmavých koutech. 

VIII. 

Tmavý večer nastal. Vitr, jenž se byl odpoledne 
utišil, počal volrě váti. Vzdechy jeho ozývaly se'teskně 



dlouhými chodbami výstavného kláštera. Venku se 
chumelilo. 

Ve prohřátém pokoji patera Athanáše bylo ticho. 
Nástroje už dávno umlkly, hudebnici dávno se rozešli. 
Ředitel jejich, starý kněz regenschori, byl už také 
v refektáři povečeřel, a teď zasednuv ke stolku neda-
leko kamen, v nichž oheň vesele praskal, rozepisoval 
novou nějakou skladbu. Tichem ozývalo se škrtáni 
brkového péra, z jehož nožiček notové hlavičky jen 
vyskakovaly. Pater Athanáš v práci zabrán nedbal ani 
větru ani sněhu do okna šlehajícího. 

Pojednou hrozně se zamračiv, hlavu obrátil po 
dveřích, podíval se, kdo se opovažuje — ah—převor l 
Co zbývá nežli péro odložit a vstříc jiti. 

„Jdu od generála — u začal převor. 
„Co mně do toho — u Athanáš, ale jen v duchu 

mrzutě odvětil. 
„Tak dlouho trvala večeře —44 pokračoval převor. 

„Bude 4o potěšeni s nimi. Důstojníci nejsou zrovna 
nejskromnější, poroučejí si a vybírají jako ve svém. 
Generál je hodnější, mírný, až nemluva. Skoro až 
příliš vážný na svůj věk. Což, je-li mu pětačtyřicet, 
a kde by mu bylo! A sotva se ozval, bratře; hovoru 
důstojnického jako by pro něj nebylo. A přece není 
hrdý, velmi vlídně se mnon jednal. Voják od kosti. — 
Vyptával se jen na Prušáky, na jich generály, na kra-
jinu, na hory a skály, na cesty do Pruska — zrovna 
jako by zejtra chtěl někam vytrhnout. — A najednou, 
milý bratře, se ptá, tady že máme zajisté mnoho jahod. 
Vida, že jsem překvapen, hned doložil, že on jahody 
nesmírně rád, jmenovitě se smetanou.-

Pater Athanáš pokašlával; v duchu již soptil. 
„Generál, skály, hory a jahody se smetanou, 

u všech — co s tím j á ? Čo mně do toho?* tak měl 
na jazyku. Než ještě se přemohl. „Paní má také tuze 



hodnou,44 pokračoval převor. „Je asi o patnácte let 
mladší nežli generál, příjemná, veselá, ale ne tak jako 
ta plukovniková. To je nějaký diblík. A považ, milý 
bratře, generálová se ptala na tebe!" 

Pater Athanáš maje husté oboči staženo hleděl 
do země. Ale na poslední slova zvedl kvapně hlavu, 
oboči rázem pružně jako oblouk do výše se vyšinulo. 

„Na mne?!" 
„Ano. Pravila mně, že se našeho kláštera lekala, 

vlastně dlouhé chvíle, ale že už dnes se tu výborně 
bavila, že byla na koncertě — za dveřmi. Řekla mně 
vše a tu jsem hned poznal, že to tvoje kvarteto. Ná-
hodou vás poslouchala —14 

Na tváři patera Athanáše udál se za těchto slov 
náhlý a netušený přechod. Generálová počala se mu 
v jiném, lepším světle jeviti. 

„Je hudebnice, má hudbu ráda?a ptal se živě. 
„Je a má. Zpívá také, povídala mně, že se ve Vídni 

učila, že je žačkou Por-po-pro-* 
„Snad ne Porporovou?" 
„Ano — tak —u 

„Jak že, Nikolo Porpora jejím učitelem!41 

„A také na housle hraje.44 

„Generálka?!" 

„No, ano, dle všeho je taková muzikantka jako 
ty. Rozhovořila se, jak jste dnes hráli — " 

„Ona nás slyšela! No, medle, a co říkala?" 
„Byla spokojena, ale že skrze dvéře jak náleží ne-

slyšela, že by ráda zejtra —tt 

„Tak! — máme jí snad zahráti?" 
„Žádala mne o to, musíte." 
„Ale rozumí tomu? Kdyby snad jen z kratochvíle, 

to bych nehrál — a 

„Ale žačka toho Pro-por-pory—" 



„Inu, a n o . . . Tak ji zahrajeme!1 prudce se pater 
Athanáš rozhodl. 

Převor odešel. Pater Athanáš osamotněv, nedal 
se do své předešlé práce, než stál za chvili nehnuté 
a hleděl před se všecek zamyšlen. Pak jako by se 
rozhodl, otevřel velikou tmavou skříni v rohu a vyňav 
z ni balík not, jal se jej pilně přehlížeti. — 

Druhého dne dopoledne vyjel si generál Laudon 
z města provázen svým adjutantem Stipšičem. Z dů-
stojníků věděl každý, že generál rád vyjíždí sám na 
obhlídky a že tak činí, po jejich mínění, horlivě až na 
zbyt. Ze své dnešní objíždky navrátil se pak dost pozdě. 
Bylo již po poledni, když seskočil před branou klá-
šterskou s koně. Neodebral se však přímo do svého 
pokoje, než přímo zaměřil ku převorovi. Pobyv u něho 
chvili, vyšel s ním ven a kráčel směrem ku svému 
bytu. 

„Sem račte, pane generále!" pravil převor a uká-
zal na dvéře vedoucí do prostranného pokoje zrovna 
vedle prelatury. Tam Athanášovo kvarteto před dá-
mami koncertovalo. Právě dohrávali. Pater regens-
chori ve své horlivosti valně si ani nevšiml vstou-
pivšího generála; ostatní však hudebnici byli velmi 
překvapeni. Přítomnost Laudonova zvláště Pavla vy-
rušila a Honzíček pohlednuv naň se patrně lekl. Po-
prvé uzřel z blízka tak velikého pána vojenského, 
o kterém už tolik slyšel. Již včera dost se vynasnažil, 
aby se až k němu protlačil a jej uviděl, než nepořídil. 
Teď se ten pán v bílém, zlatem premovaném kabátě 
na něj podíval, a dívá se — Honzíček to cítil. Už, už 
byl by své společníky v hudbě ztratil a s nimi se leda 
až tou koruny" sešel, v toin pro štěstí dohráli. 

Dámy dávaly zálibu svou hlasitě na jevo. Generál 
však rnlčel, ani se neusmál, ani hlavou nepokynul. 
Honzíček nedbaje pochvaly, která by mu jindy zajisté 



byla velmi lahodila, musil zase pohlédnouti na gene-
rála. — Hledí na něj — a on — hlel kyne — Hon-
zíček se ohlížel. Zdálo se mu, že na něj. Teď také 
pan převor jemu, Honzíčkovi kyne, aby přece při-
stoupil k panu generálovi. Už je to tak! Ale pro Boha 
věčného, to snad není ani možná! 

„Znáš-li mne?" optal se generál. 
Krejčík hleděl mu teď zcela zblízka do oči. 
„Milosti — já už prve — ráčíte snad —14 

Bylo by možná! A přece! Totě ta štíhlá, suchá 
postava pandurského oíicíra, jeho obličej osmáhlý, bez 
vousův a tváří zapadlých, to husté, zrzavé obočí, a 
pod nim zapadlé světlošedé oči. Tak vážně, ano přísně 
tenkráte ten oficir také hleděl. A ten hlas a řeč 
úsečná! 

„Ano, milosti —" začal krejčík na novo, překonav 
zajiknutí. „Ráčite-Ii — ten pandurský oficir —tt 

„Před třinácti lety* jenž tě v chalupě navštívil, 
ano, ten jsem byl já,44 Laudon mu do řeči vpadl. Na 
vážné tváři jeho zamihl se zákmit slabého úsměvu. 

„Hejtman od sboru Trenkova odevzdal ti tenkráte 
malého chlapce. Kde ho máš?a 

„Tu, tu, milosti," odpodíval Honzíček a všecken 
se třesa, otáčel se po Pavlovi, jenž tu stál jako u vy-
jevení, bledna a se červenaje. 

Pavlíčku — to je ten pán — víš — jak jsme ho 
hledali —" Krejčík mluvě jedno přes druhé u velikém 
rozčilení chopil se ruky svého vychovance, na němž 
generálův pohled utkvěl patrně se zalíbením. Štíhlá, 
svěží postava, sličná tvář plná zdrávi, výrazné oči Pa-
vlovy se mu zalíbily. Na okamžik nastalo ticho. — 
Všichni plní překvapeni hleděli na generála, mladíka 
i rozčileného krejčíka hrbatého. Ten si ruce mnul, 
tu přešlápl, oči pak stále těkaly s Pavla na generála, 
na nějž hleděly ne bez úzkosti. 



„Pěkně jsi ho vychoval," promluvil Laudon, po-
loživ pravici na rameno Pavlovo. „Také jsem slyšel, 
že dobře studuje, že je hodný. Byl bych si dříve pro 
něj přišel, ale nemohl jsem —tt 

Honzíček sebou trhl. 
* Milosti!11 vyhrklo z jeho úst. Zděšení i prosba 

mluvily z jeho očí, jež teď kvapně po Pavlovi obrátil, 
nejde-li už, nebo co on řekne. 

„Aj, ty ho nemíníš vydat, jak vidím," pravil 
generál. — „A což ty, můj synu, ty bys nechtěl se 
mnou?" 

Pavel se ještě ze svého překvapení neprobral. Co 
se až do této chvíle natoužil, aby aspoň něco zvěděl 
o svých rodičích, zvláště těchto posledních dnů, co 
Chorváti přibyli, a teď hle — tu, kdež se ani nena-
dál, našel toho, jenž ho strýci před léty zanesl. Ten 
snad ví o jeho matce, o jeho otci. Na to Pavel teď 
myslil, to jej tak vzrušilo, tím se mu srdce roze-
chvělo. A v tom se generál otázal, šel-Ii by s nim. 
Pavel pohlédl na strýce, stihl úzkostný pohled toho, 
jenž se ho ujal a vychoval jako vlastni otec. 

„Excellenci — strýc — je můj otec, bez jeho 
vůle —" odvětil rozpačitě. 

„Bravo, můj synu!" zvolal Laudon a Honzíčkovi 
vyhrkly slze. 

„Prosím, Excellenci, račte mně říci, mám-li ro-
diče — kdo jsou — mám-li matku —" 

„Co vím, povím!" odvětil generál vlídně. „Pojďte 
se mnou a ty také —" a kynul Honzíčkovi. „Račte 
také, velebnosti!" dodal obraceje se k pateru Atha-
náši, o němž mu byl, jakožto příznivci a vychovateli 
Pavlově, převor před chvíli pověděl. Generál pak pro-
mluvil ještě několik slov se svou manželkou a uklo-
niv se dámám odešel. Honzíček s Pavlem a paterem 
Athanášem šli za nim do jeho pokoje. — 



Když dnes ráno Laudon vsedl na koně vydal se 
na divnou obhlídku. Vyjel městem ven ke Klučku 
lesu a dále ke Hlavňovu. O ves však jenom zavadiv 
dal se stranou k samotě ve sněhu zapadlé, kterou 
z daleka již označovala rozlehlá koruna starého ja-
sanu. Včera, když k Polici generál přijížděl, rozpo-
mněl se živěji na událost, jež se mu před třinácti 
lety sběhla. Tenkráte si zapsal jméno vesnice i toho 
hrbatého mužika, jenž se nalezence ujal. Tenkráte 
mínil, že se vrátí; nastávající bitva však jej odtud 
odvedla a válka pak daleko zanesla. Žil v zemích 
jiných, ve Vídni jako chudý, propuštěný důstojník, 
pak ve Vojenské Hranici, až zuřivá válka zanesla jej 
zase do těchto hornatých končin. Před lety odcházel 
odtud jsa setníkem nepravidelného vojska Trenkova, 
ted se vrátil generálem, samostatným velitelem, jemuž 
uloženo hájiti tento kout Českého království. Jak asi 
bude tam v té chalupě? Knížku, v niž jméno onoho 
hrbatého mužika si zapsal, dávno neměl, ale pro jeho 
význačnou postavu přece se tam v chalupě, když tam 
s cizími lidmi se setkal, na něj doptal a tolik vyzvě-
děl, že se odtud odstěhoval do města. Vrátiv se, po-
věděl vše převorovi a tak snadno nabyl zprávy o Honzí-
čkovi a jeho nalezenci. 

Toho dne odpoledne seděla sousedka Hložková 
u kolovratu a předla. Zarazivši kolo, ohlédla se ke 
stolu, kdež leželo Rozárčino vyšívání. Rozárka však 
sama stála u okna bedlivě vyhlížejíc. Sníh tiše padal, 
na ulici bylo pusto, 

„Koho tak bedlivě, Rozárko, vyhlížíš?14 

„Nejdou-li z kláštera — snad už se vrátili." 
„Však by nás neminuli. — Jen sedni a šij, ne-

dočkavá." 
„Ráda bych věděla, jak tam bylo, jaká je ta 

generálka a ty ostatní pani." — Rozárka sedala ku 



práci. Mluvila pravdu; toužebně očekávala Pavla. Šila 
dále, pres tu chvíli však hlavu k oknu obrátila. Již 
dala jehlu z ruky, když světlo ze světnice mizelo a 
časný soumrak zimní sem se vkrádal. V tom mihl se 
nějaký stín kolem oken. Rozárka rychle vstala od 
stolu a očekávajíc stanula prostřed světnice proti 
dveřím. Otevřely se — ale Pavel nevešel. Byl to strýc 
Honzíček. 

„To je dost, že jdete!" vítala ho Hložková. 
„A kde je Pavel?* ptala se Rozárka. 
„Doma —* odtušil krejčík. 
„Doma?!M v duchu se děvče divilo. Proč nepři-

šel? Matka její na toto jediné slovo bystře se podí-
vala na souseda. Pronesl je tak divně, a věru na 
tváři mu viděli, že se něco přihodilo. 

Hned se však neptala a jenom pozorovala Hon-
zíček usedl na své obvyklé místo na lavici u kainen, 
odkud jmenovitě za zimních večerů všecku přástvu 
u Hložkové nejednou rozesmál svým vypravováním 
nebo svými nápady. — Teď mlčel a klátil nohama; 
dlouho však nevydržel. Vstal rychle, přešel světnici, 
až se postavil před Hložkovou a rozčileně promluvil: 

„Jen si pomyslete — generál chce Pavla !tt 

Kdyby nevitu co byl řekl, jistě by tak sousedku 
a zvláště Rozárku nepřekvapil, jako touto novinou. 
Děvče bezděky vykřiklo. 

„To není možná!u zvolala Hložková. 
„Tak není; a jak pak, když ten hejtman, víte, 

ten pandur, je sám generál. Však mne to zrovna 
bodlo, jak jsem se dnes na něj podíval. Hned se mně 
mihly ty pandurovy oči a zrzavé obočí — a pak hlas! 
Také mne poznal, tot se ví —14 

Ale sousedka ještě nechápala a když Honzíček 
ji to pověděl a se doložil, tu nezbylo než věřiti. 

„A co Pavel?14 



Tu otázku z duše své dceři promluvila. 
„Pavel?" ozval se živěji krejčík a tónem jako 

nadšeným pokračoval: „Sousedko, to jste ho měla 
vidět — jak mu generál řekl — rozumíte generál 
v premovaném kabátě — aby šel s nim, jiný by bě-
žel — ne, to Pavel neudělal, obrátil se po mně, až 
co já, rozumíte, a přihlásil se přede všemi, že jsem 
jeho otec —• 

A tu hlas Honzíčkův jemněl a mírnil se pohnu-
tím. „Dobrá duše — a generál mu poklepal na ra-
meno, že tak dobře, a pak si nás pozval, aby pově-
děl, co a jak. Však ho Pavel hned o to prosil. Šli 
jsme do jeho pokoje, on, Pavel, já a pater Athanáš. 
Ah — teď už to Pavlíček všecko ví.a 

A již se ozývaly otázky ženských. 
„Já všemu dobře nerozuměl — až pak mně to 

pan strýček venku vysvětlil. — Chudák Pavel, to se 
dověděl! Před třinácti lety, vne, když generál byl 
ještě hejtmanem u těch pandurů, táhli někudy tam 
Broumovskem, když je čistili od Prušáků. A tu je-
dnou stihli jich houf na koních. Napadli zrovna ně-
kolik našich vozů. Na dvou byl dobrý náklad, na 
jednom sami císařští raněni. Vojáků s nimi jen málo 
a jeden felčar. Naši se bránili; ale co pak ta hrstka 
a Prušáci sekali bez milosrdenství. V tom jak bylo 
nejhůř, přitrhli panduři a rozprášili Prušáky. Vozy 
zachránili, ale několik životů neuchránili. Felčar, ten 
se také bránil, byl zastřelen u zadního vozu. — To 
byl Pavlův tatínek." 

„A matka?" vydechla Rozárka. 
„Ta skonávala na voze. — V té chumelici také 

ji koule trefila. — Generál, či hejtman ji našel ležící, 
jak patrně kryla tělem svým malého chlapečka. To 
byl Pavel — u 



„A byla bez sebe, nevzpamatovala se?u ptala se 
Hložková. 

„Jen na krátko. — Poznala císařské, vidéla, že 
hošík je zachráněn. Umřela brzo — rána byla smr-
telná." 

„A kde to bylo ?* 
„Jak myslím, někde u Březové, v lese. — Cí-

sařští asi, když viděli, že je za nimi Burkuš, dali se 
oni stranou od silnice, ale ti je tam přece vyslídili a 
napadli." 

„Že tenkráte nebylo nic slyšeti —* 
„Právě že těch bojův a šarvátek bylo tolik. Po 

té šarvátce vozy odjely pryč, panduři odešli i s ho-
chem. Němci zakopali mrtvé a bylo po všem. — Ge-
nerál, tenkráte ještě hejtman, slitoval se nad ubohým 
sirotkem. Nechtěl ho nechat vojákům, co jeli s vozy 
a mínil, že ho někde v městě někomu odevzdá. Ale 
v tom musil přes hory se svým houfem, a přišel tak 
až k mé chalupě. To už věděl, že potáhnou hned 
dál, do ohně proti nepříteli. Zastavil se u mne, a 
když viděl, že pláču pro Vašíčka a že dětí nemám, 
nechal mně dítě. Myslil, že jen na čas. Ale pak se 
juž nevrátil. A t e ď — a teď by ho chtěl!" 

„Poručil, abys mu ho vydal?" 
„Neporučil, ale hoch se mu líbí — a takový 

pán ! Bože, Bože !tt 

„Však ještě Pavel nejde. Kde je teď a co tomu 
tam říkal?" ptala se soucitně sousedka. 

„Ó, plakal, a jak by ne! On chudinka beztoho 
se tajně těšil, že aspoň někdo z rodičů je živ, nebo 
aspoň z příbuzenstva, a takhle, jako by se nic ne-
dověděl. Vojáci jeho otce neznali, nikdo, a tak ani 
neví, jak se jmenuje, leda křestným jménem. Jen to 
teď ví, že je hodných rodičů ditě. — Když generál 
vypravoval, jak se otec udatně bránil, jak matka na 



smrt raněná tělem svým synáčka chránila, tu jsme 
se rozplakali — Pavel i já. — Ted je doma; říkal 
jsem mu, aby se tu stavil, ale jako by neslyšel. Chce 
asi být sám —" Honzíček umlkl a v tom zachvěl se 
hlasitý Rozárčin povzdech. To všecko krejčík vypra-
voval stoje před sousedskou, trhaje sebou a živě roz-
kládal, jako by sám sobě: 

„Tot, ono by to pro Pavla bylol Generál! Ale 
j á ! Ó ta nešťastná vojna! Vždyf jsem věděl, vždyf 
mne to často napadalo. Nejdříve Vašíčka, a teď! — u 

Rozárka seděla tiše, nehnuté, hledíc před se zra-
kem do šera upřeným. Viděla ubohého chlapečka 
u matky umírající na voze vojskem obklopeném, vi-
děla, jak ho pandur v červeném plášti béře od mrtvoly 
a na rukou lesem nese. Tu si také vzpomněla, jak jí 
Pavel jednou, když s ní byl na hřbitově u hrobu je-
jího otce, si posteskl, jak mu je někdy smutno, že by 
aspoň rád věděl, kdo jeho rodiče byli a jsou-li mrtvi, 
kde odpočívají, aby aspoň na jejich hrob se mohl po-
dívati. Litovala ho tenkráte, že ani milého hrobu 
nemá. Teď jej viděla, jak sedí ve tmavé světnici sám, 
smuten, zamyšlen. Hluboká lítost úžila ji mladistvé 
srdce. 

Také tak tomu bylo, jak si myslila. 
„Pandurek41 Pavel seděl sám ve strýcově světnici, 

hledě ven do ulice, kde dosud padal sníh. Soumrak 
houstl. Mladík už neplakal, bylo mu však tíže nežli 
prve. Poslední naději pochoval. Do dnešního dne doufal, 
že jednou přece se doví nějaké zprávy o svých ro-
dičích a svém původu, že najde stopu ku svému vlast-
nímu domovu. Teď již má jistotu a ví určitě, že k ni-
komu jako ku svému nemůže se hlásiti, že nikoho nemá, 
že zůstane nalezencem. 

Jemná ruka dotekla se jeho hustých vlasů. Vy-
trhl se z hlubokého zamyšleni. Jak se ohlédl, spatřil 



v zášeři svěží Rozárčinu tvář, zářící, upřímné jeji oči 
jež plné soucitu tkvěly na jeho tváři. 

„Nermut se, Pavle!" 
Jak Rozárka těšivě hlavu i čelo mu pohladila, jak 

pohlédl do jeji tváře, jak promluvila těch několik slov 
tichým, srdečným hlasem, bylo mu, jako by tma zmi-
zela; všecken zármutek od něho odstoupil. 

„Ty už víš !tt 

„Strýc je u nás —M odvětila Rozárka, jež vzpo-
mínajíc doma, jak je Pavel sám ve svém zármutku, 
dala se soucitem tak unésti, že tiše, nic nerozvažujíc, 
šla sama svého druha potěšit. 

„Vím, že se rmoutíš pro rodiče,* pokračovala, 
„Také jsem jich litovala, když strýc o nich u nás vy-
pravoval. Chudáček, maminka I Ale ostatně se s tebou 
nic nezmění. Strýc tě má rád — a 

„Má, ano, já vím, ale právě proto!" Pavel živě 
odvětil. „Já jsem vždycky myslil, kdybych tak na-
šel své rodiče, že bych se mu snad spíše mohl od-
měnit.44 

„Však ty se mu odměníš; a on nic nežádá." 

„Odměním — ó ano! Já na to nezapomněl, co 
mně tvůj strýček řekl. Tenkráte, když jsem měl jit 
na studie, napomínal mne a vyložil mně všecko, jak 
mne strýc našel, jak se mne ujal, co pro mne zkusil, 
abych pilně studoval a na strýce vždycky pamatoval. 
Vím, že jsem tenkráte plakal. A na tu chvíli, na strýce 
jsem si vždy vzpomněl, když mne škola netěšila, když 
mne to studování přemáhalo a mrzelo —tt 

„Mrzelo!u zvolala Rozárka plna udivení. „Což tě 
to netěší?!" Slýchalat, že Pavel výborně studuje. 

„Těší, někdy — ale, Rozárko — žádnému jsem to 
ještě neřekl, mlč, prosím tě . . . Ale — přece by mne 
více těšilo, kdybych nemusil, kdybych mohl do 



světa — u Umlkl. Jak Rozárka blízko proti němu 
stála, spatřil v její tváři, že se zalekla. 

„Ty chceš odtud 1" zvolala. „Ty bys šel na vojnu 
s generálem!" 

Hlas ten byl hlas srdce. Proto zněl tak mocně. 
Pravdu vyřkla, horoucí přáni pandurkovo, jenž ze 
své studentské světnice často a často zatoužil po 
širém světě a poslední dobou zvláště o slávě vo-
jenské blouznil. A přece se nyní sám toho zalekl. Ne 
pro vojnu, ale pro Rozárku. Slova její plná vrouc-
nosti i výčitky zároveň ho dojala. Bezděky chopil se 
jeji rukou, přitáhl ji jemně k sobě. Zmlkla, dech se 
ji zatajil, nemohla v ten okamžik promluviti. Ale hned 
se mu vyvinula. Teď teprve se zalekla. Šlaf do sou-
sedství, jako jindy, k svému kamarádovi, kterého lito-
vala. Ted po tom objeti jako by mladá duše její pro-
hlédla. Bylo ji blaze a přece ji cos odtud pudilo, jako 
by se něčeho zlého dopustila. 

Obrátila se, ale Pavel stanul vedle ní, za ruku 
ji chopil. Dosud se také chvěl. Jak Rozárka hlavu 
pochýlila, naklonil se k ni. 

„Hněváš se, RozárkoP* Tichý hlas jeho zněl 
vroucně. Vzhlédla k němu místo odpovědi. Viděl její 
zářící oči, blažený úsměv, a „nehněvám" k němu za-
vanulo. 

„Když tě mám tak rád! t t zvolal vroucně. 
Mělo to býti omluvou a bylo vyznáním. Stáli 

okamžik beze slova. Neslyšeli ani, že venku za-
hučel vitr, že šlehl proud sněhový do oken. V tom 
se také kroky na síni ozvaly. Zamilovaný Pavel ani 
těch neslyšel. Rozárka však vyvinula ruku svou 
z jeho pravice. 

„Strýc jde!" zašeptala a byla ze dveří. Na síni 
potkala se s Honzíčkem; mihla se kolem něho a 
jako stín zmizela v šeru. On pak, vstoupiv do svět-



nice, pranic se nedivil, že Pavel nemluví. „Chudá-
ček!" znova ho litoval, lampičku rozžehuje. Netušil, 
že v tu chvíli jeho nalezenec nemysli na rodiče, 
ale blaženě rozechvěn na chvilku právě minulou a 
na sousedčinu Rozárku. 

IX. 

Záhy, ba hned, se rozneslo městečkem, že „pan-
durek" je nalezencem vlastně generála Laudona; po-
věst o tom mohutněla a rostla tou měrou, že na-
posledy tu tam tajemným šeptem sobě sdělovali, že 
v tom něco jiného vězí, že „pandurek" není gene-
rálovým nalezencem, ale vlastním synem. 

„To on má Honzíček radost!" 
„To on teď prsa vypne!" 
„Pane, takovému pánu syna vychovat! To věřím, 

to se vyplatí!" A mnozí šli se přesvědčit, jak Honzí-
ček prsa vypíná, jak je radostí všecek od sebe. Než 
kteří přišli ho vidět, zmýlili se. Honzíček nebyl ani 
tak vesel jako jindy, a „pandurek", jenž se pojednou 
stal každému onačejším a vzácnějším, ten se ani ne-
ukázal, ačkoliv by se každý rád podíval teď na to 
„generálské dítě". 

Druhého dne ráno po onom večeru, kterého Ro-
zárka byla sama Pavla potěšit a kdy slovem i polí-
bením jí pověděl, co ve srdci svém dávno cítil, strhla 
se v klášteře bouře, ne sice hlučná, ale prudká. Za-
čala v refektáři a roznesla se odtud do pokojů 
kněžských. 

Nejhůře bylo v cele převorově a u patera Atha-
náše. O tom by Honzíček, kdyby ho zrovna teď viděl, 
řekl, že zase je na chvíli pater Satanáš. Starý pater 
regenschori pokrucoval hlavou a nahlas sám k sobě 
mluvil, jak to míval ve zvyku, byl-li rozhněván. Zlobil 



se také sám na sebe, jak že se tak dal uchlácholit a 
začinal býti spokojen — s těmi ženskými! Vojačky! 
Nic jiného, třeba byly generálky! 

Pater regenschori ženskému pokolení tuze nepřál 
a všeho zlého začátek v něm hledal, jak už mu to 
také písmo dotvrzovalo. Vrtkavost ženám nejvíce vy-
týkal; a teď zase. „Hm, muziku! Tol jak by při ní 
ženské vydržel ! Aby je neomrzela! Jak by je mohl 
na dlouho těšit Salviatti, nebo Haydn! A kdyby jim 
třeba kůrové andělští hráli nebeský hymnus, ony bu-
dou chtít při něm tancovat. Tancovat! Tu v klášteře! 
Svatý Benedikte! Tady chtějí skákat, s těmi hejsky 
oficírskými! Svatý Prokop na ně, aby je vyhnal 
jako ty čerty a opata Němce! To by ani svatá 
Starosta neudělala! A poslední pantofel protanco-
vala! Ale to ta plukovnice! Ta Jánuška. Ta to 
pásmo upletla!" 

Převor pak nemálo rozčilený rozmlouval ve svém 
pokoji s paterem praesesem. 

„Myslíte-li, že generál?" pravil. „Chyba lávky! Ten 
myslí na jinší tanec! Na podlaze má ležeti ohromnou 
mapu a na té kleči a divá se, nebo po čtyřech leze 
a studuje. — Ale ženské mají dlouhou chvíli, zvláště 
plukovniková. Generálka ani ne, to je mírná pani, ale 
ten diblík! Plukovniková 1 Ona innoho zmůže u gene-
rálové, ta zas u generála, a tak to máte. Zůstal jsem, 
jako když do mne udeří, když mně to generál o tom 
tanci oznámil. Vymlouval jsem mu to dost, v dobrotě 
i rozhodně, ukázal na řeholi —44 

„A co on?" 
Klidně mne vyslechl, pak odbyl několika slovy, 

ale určité, až jsem toho měl dost, to že ani klášteru 
ani řeholi neublíží, on že toho pro sebe nechce, ale 
abychom to přáli důstojníkům, jimž třeba obveseleni, 
poněvadž beztoho co nevidět jim nastane tuhá práce. 



„Pozdrav Pán Bůh! Dvojí potěšení! A to by tady, 
u nás se to semlelo?" 

„Nevím nic. Generál o vojně nic nepoví ani dů-
stojníkům: jen pořád studuje a se vyptává." 

„Tak tanec bude — a 

Převor jen povzdychl. 
Jen frater Beda se nehněval a nevzdychal. Sedě 

ve své celie pěkně vylopené přimhuroval oči a snil. 
Měltě krásné vidění. Věděl, že bude u generála tabule 
a pak tanec v prelatské síni. Teď už v duchu viděl 
spoustu těch výborných, šřavnatých jídel, lesknoucí se 
sklenice, plné znamenitého piva a perlícího se vina; 
pak laškovný menuett inu lahodně v uších zněl; viděl 
ty dámy, na něž od basy své pošilhával, kdvž hráli 
u generálové Haydnovo kvartetto, viděl svěží plukov-
nici v šatech bledince modrých, hluboko vystřižených, 
jeji čiperný úsměv i krásné tmavé oči, jejichž obočí 
tak líbezně se klenulo, odrážejíc se trnavosti svou od 
bělostného čela i od napudrovaných vlasů Ó, kdyby 
převor dovolil, aby se aspoň podívali stněli, nebo 
kdyby tak směl zasednouti mezi hudebníky se svou 
basou! Očka jen na mžik se otetrírevše pohlédla na 
bachratý, milý nástroj v koutě stojící, pak opět se 
přivřela a frater Beda snil dál, až usnul, aby ve snách 
už zasedl za hojnou tabuli a zatancoval galantní, 
lehkokroký menuett s krásnou plukovnicí v napudro-
vaných vlasech a v šatech bledince modrých, hluboko 
vystřižených. 

• * 
* 

U Hložků měli sháňku a naháňku 
Nejprve se lekli, když k nim znenadání přišli dva 

mladí, hezcí důstojnici v premovaných, bílých kabátech 
a pani Hložkovou a jeji pannu dcerušku na bál pozvali 
ve jménu pana generál-majora Laudona; pak se jejich 



úžas a leknutí proměnily přirozeně v radost. O lom 
plese již něco zaslechly, ale myslily, že to bude jen 
pro důstojníky a jejich paničky. A hle, pan generál 
zve také z města. Ne všechny, ne každého, jen několik 
málo dcerek měšťanských. Jaká tedy čest! 

Ale s radosti přišly starosti. Mezi takové panstvo! 
Co tam, a jaké šaty. Jak se jen ustrojiti! 

Když právě o nastávajícím plesu a svých staro-
stech a plánech šatových u Hložků nejživěji hovořili, 
přišel pan strýček, pater Athanáš. Uslyšel, uviděl, a 
již se mu oči blyštěly, již se rozhněval. Živá, netajená 
radost ženských, zvláště Rozárčina, ta jej dohřála. 

„Vida mladou kolčavu, jak se pobláznila radosti, 
že s ní nějaký ten oficírek zatočí. To bude nebel 
A stará je Ještě horší Ale kde pak, ta čest!" zvolal 
ironicky. „O to je čest! Nemají dost tanečnic a tak 
si pozvali vás. Vida, vida, tetka Hložková s pani ge-
nerálovou! A nikam nepůjdete!" zvolal pojednou roz 
hodně a přísně. 

Když pak Rozárka jala se ho prosit a Hložková 
panu strýčkovi vysvětlovala a tentokráte dosti roz-
hodně, že to není možná, poněvadž by urazily gene-
rála, přestal broukat a mlčky odešel. Ženské měly 
vyhráno. 

Za to Pavel nejevil tentokráte žádného účasten-
ství v Rozárčině živé radosti; ba zdálo se, že je mu 
nemilá. Byl zrovna u Hložků, když tam ti dva oíiciri 
přišli zvát. Viděl, jak byly sousedka a dcera její mile 
překvapeny, jak samým úžasem Rozárka se zarděla a 
jak na první okamžik nemohla ani slova vypraviti. 
Díval se na ty napudrované pány v preniovaných ka-
bátcích s širokými výložky u rukávů, v úzkých noha-
vicích a vysokých, pěkných botách s ostruhami — 
díval se, jak galantně si vedou, jak vesele, lichotně 
s Rozárkou rozmlouvají. Zdáli se mu smělými, drzými. 



Zlobil se na ně, cítil odpor proti nim; i na Rozárku 
se v tu chvíli hněval, že poklony jejich přijímá, že 
jim vůbec odpovídá, že jich neodbývá, jak by on 
učinil a jak po jeho míněni bylo slušno a nutno. 
Zdálo se mu také, že přes příliš prodlévají; a když 
konečně vstali, odcházeli jako staří známí a jeho, 
rovněž jako prvé, sobě ani nepovšimli. Pálilo jej to, 
a zvláště teď, kdy viděl živou radost Rozárčinu. 

Rychle se ven vytratil a ani domů nešel. Ne-
bylo mu do řeči; šel a šel trapně uvažuje, a více 
nežli kdy jindy soužil ho jeho stav a až bez po-
třeby v duchu si často opakoval: „Co jsi proti nim? 
Jak by si tě kdo všiml, tebe, pandurka? Co se Ro-
zárce divíš?" 

Ale přece zase soužila jej ta její živá radost 
i pomyšlení, že bude po celý večer a po celou noc 
mezi těmi důstojníky, že s ni budou tančit, jí se 
dvořit a lichotit. Ovšem mu také napadl večer ne-
dávno minulý, kdy sama ho přišla těšit, kdy ji po-
líbil — kdy věřil, že také ona jej má láda. — Ale 
sama mu toho neřekla a od oné chvíle s ní samot-
nou nepromluvil. 

Když pak domů se vraceje kolem Hložkových 
kráčel, dost a dost ho to tam táhlo, abv se zastavil; 
než přemohl se a do oken, jako jindy, ani nepo-
hlednuv kvapil domů, do přUtěnku vedle velké strý-
covy světnice. Strýc nebyl doma. Zasedl za stůl ku 
knize tam rozevřené; nečetl však. Přemýšlel stále 
o sobě, o Rozárce. o strýci, a připadalo mu zase, jak 
se mu nyní přes tu chvíli dělo, co mu řekl generál 
Laudon, když byl mu pověděl o redičů jeho nebla-
hém osudu: 

„Neplačte, milý synu. Těšte se tím, že otec váš 
zemřel jako pravý, hodný muž. Doufám, že i vy bu-
dete hodný, protože vidím, že máte svého předního 



dobrodince rád. Buďte mu vděčen, zasluhuje toho. 
Já na vás také nezapomenu." 

„Já na vás také nezapomenu!" — ta slova pře-
často pandurka napadala a na nich stavěl své hrady, 
jež ihned se mu zbořily, jakmile mysli mu zakmitla 
slova téhož generála: „Buďte mu vděčen, zasluhuje 
toho!" Teď v tu chvíli nemyslil na ně a na strýce, 
na nějž se vytahovala, ale zase na generála a jeho 
slib. 

V tom z nenadáni se obrátil. Strýc stál na prahu 
a již ode dveři volal: 

RKde se pořád touláš! Co jsem se tě nasháněl, 
Pater Athanáš ti vzkazuje, abys si přehrál dvě svá 
nejlepši só a, že budeš brát pánům oficirům — víš, 
o bá le—" 

„Nebudu!" zvolal prudce pandurek, prve než 
strýc domluvil. tNebudu nic hrát těm oficirům — šu-
maře dělat—" 

„Ale pater Athanáš — a 

„Necht!" 
„Ale vždyt to má od generálky. Tato ho požádala, 

abys jim zahrál. To musíš, to jako by to sám gene-
rál poručil, považ!" 

Pavel už neodpověděl. Chmuřil čelo a hleděl za-
mračeně před se. Vzdal se. ale nerad a s odporem. 

X. 

Na tmavomodrém nebi jiskřily se hvězdy. Mrzlo, 
a přece houf lidí před branou kláštera Polického se 
nerozcházel. Stáli tu staří, mladí, sami zvědavci, ženy 
a děvčata většinou. Čekali juž dlouho a to ve sněhu, 
nebot cesta ku bráně vymetená jim nestačila. S po-
čátku hleděli na tmavé průčeli klášterní, jehož četná 
okna skoro všecka byla jasně ozářena. Již to bylo 



něco neobyčejného, nevídaného. Vypravovali si o tom 
i o přípravách, které se na dnešni večer v klášteře 
konaly. Mluvili o tanci a hudbě, o generálovi a dá-
mách — až konečně přišli ti, na které za řeči Jaké 
často vzpomněli a na něž vlastně čekali: pozvaní 
z města. — První šla sousedka Dolanská, konšelka, 
s dcerou, za ní v patách objeví) se purkmistr, pak 
š'a Hložková s Rozárkou a za nimi ještě čtyři mě-
.šfanky s dceruškami. Bylo hezky šero, a panenky le-
hounko ustrojené s matinkami dost pospíchaly. Be-
dlivé však oko pozorujících žen a děvčat přece postřehlo, 
jak pozvané jsou vystrojeny, a která z nich nejhezčí. 
Již se chtěli zvědaví rozejiti, poněvadž dobře* měli 
spočteno, kdo přijde, ale na okamžik se ještě zastavili, 
„Ještě někdo jde!" ozval se hlas, a zraky všech obrá-
tily se v tu stranu, odkud dva muži přicházeli. Po 
stínech na sníh padajících je mohli poznati: Hon-
zíčka a pandurka. Známi na ně pokřikovali. Honzíček 
vesele odpovídal; jen pandurek nepromluvil a šel 
s hlavou nachýlenou. Nevšiml si ani, že voják stráží 
před branou stojící jim salutoval, nevšiml si ani, že 
zástup se dal tomu do smíchu. 

Pak se rozcházeli, vtipkujíce o tom, jak granát-
nik vzdal Honzíčkovi zbrani čest, jak hrbatý krejčík 
povečeří teď s generálem a pak si zatancuje s gene-
rálkou. 

Před klášterem i kolem panovalo hluboké ticho 
zimní noci. Táhlá návrši za klášterem byla ve hlu-
bokém stínu a černé lesy jejich zanikaly ve tniách. 
Stavení rozlehlého kláštera splynula v jednu mohut-
nou, tmavou budovu, na jejíž průčelní římse odrážely 
se od nočního nebe temné, veliké sochy svatých a 
světic. Hvězdy mrkaly nad nimi. 

Městečko usnulo, všude ticho — z kláštera nesly 
se zvuky, ne varhan, ani vážný zpěv nočních hodinek. 



Vesele, laškovně zvučí. Tot kotillon! A tam v oknech 1 
Září přejasné a stíny se v nich kmitají, hlavy v tou-
petu a s copánky a teď také zamihl se vysoký účes 
dámský — a tam v tom okně mihly se společné, rychle, 
nyní zas; to v tanci. — A svatý Benedikt na klášterní 
římse stoji tiše a nehnuté, aniž pohrozí mohutnou 
berlou biskupskou, aby zkrotil tu veselou, nevázanou 
chasu vojenskou 

Laškovný kotillon slabě vyzníval ven do noci; 
za to jasněji zvučel vnitř, chodbami klášterskými. Ta, 
jež vedla k pokojům generálovým a k taneční teď 
síni, byla jasně ozářena. Také tu často kmitli se klá-
šterní sloužící a vojáci jim na výpomoc přidaní. Dále 
však v chodbách panovalo přítmí, jimž slabě svítila 
jediná svítilna; nejistá zář jeji míhala se na zčerna-
lých, velikých obrazech svatých mnichův a biskupů. 
Jinak tu jako by vyplákl. Jen chvílemi pootevřely se 
dveře některého pokojíku mnišského a jimi vnikaly 
zvuky neslýchané tu taneční hudby. 

Pater Athanáš vzal housle a hrál dlouho a živě; 
snad to činil proto, aby zapudil mrzuté myšlénky, 
nebo jako kanár, jenž se nechce dáti překřičeli. V tu 
chvili frater Beda, jenž měl celu ve přízemku, krutě 
s ďáblem zápasil. Každou skulinou dralo se pokušeni. 
Zvuky veselé hudby byly čím dále tím lahodnější a 
vábnější. — Frater Beda dlouho se bránil. Nejprve 
stál u okna ven hledě, pak se posiloval z korbele, 
jenž se blýštěl na stolku. Ale zlý duch přeměniv se 
v líbeznou hudbu vábil a loudil, až frater Beda po-
pošel od okna ke stolu, od stolu ke dveřím, a když 
je pootevřel, tu byl už ztracen. Zlý duch vyvedl ho 
ven, na chodbu a frater pak neodolal. Jako mocným 
magnetem přitahován šoural se zvolna do prvního 
patra, s druhé strany, temnou chodbou. V tom, jak 
byl už skoro nahoře na schodech, otevřely se z ne-



nadání v právo dvéře, proud jasného světla rozlil se 
ven na chodbu a frater Beda všecek překvapen spatřil 
před sebou na hořejším schodu panenku pěkně při-
strojenou, svěžího pěkného líčka, čipernou komornou 
pani plukovníkové. Držela v ruce konvici. Sama se 
nějak lekla. Ale již ji šelmovstvi svitlo v černých očích, 
jež fratera Bedu omámily. Stál nehnuté, neodvracuje 
zraku od libého mu zjevu. Pojednou ten rarášek 
chopil se cípu bílé své zástěrky a pěkně kolena sklonil 
v krátký a hbitý úklonek. 

„Je libo si zatančit?4 

Jen to dořekla, a již smějíc se kvapila po scho-
dech dolů kolem strnulého fratera. Hudba taneční 
zvučela dál, ale v ten okamžik slyšel nebohý zvěda-
vec jenom zvonivý smích veselé komorné, jejíž svěží, 
vnadný zjev nechtěl mu s oči. Požehnav se křížem, 
pospíchal, jak jen pro objemné tělo své mohl, zpět 
do celly. 'Zachránilo ho pomyšlení, že by se mu ještě 
něco horšího mohlo přihoditi. Když potkal z nena-
dáni komornou, mohl by se mu také tak převor zje-
viti, a ten by nebyl ani tak milým překvapením 

V opatové jídelně bylo živo a veselo. V čele 
dlouhé a bohatě pokryté tabule neseděl prelát, nýbrž 
generál Laudon se svou paní; kolem pak nebylo vi-
děti tmavobarevná roucha církevních hodnostářův a 
mnichů, jako vždy jindy, ale uniformy živých, rozma-
nitých barev plné blýsknavého premováni i zlatých 
šňůr. Mladí i stan důstojníci s kníry i hladkých tváři, 
ale všichni pudrovaných vlasů s copánky a s kade-
řemi dvěma nade spánky nebo v bílých vlásenkách 
chutě popíjeli, vesele hovoříce vespolek i s dámami, 
jež jako květiny pro ozdobu a okrasu po různu tu 
mezi nimi seděly, všecky vystrojeny. Mladí důstojníci 
zvláště se vynasnažili o své měšťanské hosty; chovali 
se k nim tak šetrně a galantně, že dceruškám za ne-



dlouho zmizela všecka tíseň a ostýchavost, s jakou 
přišly a s jakou k nádherné tabuli mezi vojenské 
panstvo zasedly* 

Se skleněného, mihotavého lustru i ze svíček ve 
zlacených svícnech dvouramených ve zdi zasazených 
proudilo jasné světlo na živou, pestrou společnost, a 
z vedlejší komnaty zvučela příjemná hudba. 

Tam na vyvýšeném místě seděli vojenští hudeb-
níci, jimž pomáhalo několik ochotníků z města. Mezi 
nimi byl také Honzíček, jenž na flétnu pískal. Stranou 
stál Pavel drže své housle v levici, jako by čekal, až 
na něj dojde řada. 

Všechno se kolem veselilo, všichni chutě hráli, 
jen on byl zasmušen. Nerad sem šel, a krušno mu 
bylo dnes hráti, tu před tou společností — Rozárka 
tu je, důstojníci u ni, šveholí jí sladká, lichotná slova. 
Ona tam mezi panstvem a on — pandurek — tu 
stranou v koutku jako nějaký najatý šumař. Bude 
jim hráti pro zábavu; až přehraje, pak si ho nikdo 
více nevšimne. Proč jsem chodil? Ó, nebýti strýce, 
nebýti generálové! — Hleděl otevřenými do kořán 
dveřmi do sousední jídelny, kterou částečně také pře-
hlídl. — Viděl tu skvělou společnost a také Rozárku 
zahlédl. Seděla vedle jednoho z těch důstojníků, kteří 
ji přišli pozvat. Jak jí všecku pozornost věnuje, jak 
ho Rozárka poslouchá a k němu svůj zrak upírá! Oh 
ano, takový hezký důstojník! Však by on — 

V tom jpj kapelník z myšlének vytrhl. Pokynul 
mu, že teď na něm. — Pavel jako stroj vystoupil mezi 
hudebníky, postavil se v popředí před partesy na 
malém pultu a jal se hráti. S počátku ne s velkou 
chuti: lhostejnost mu však za nedlouho zmizela a 
umění zvítězilo. Pojednou pocítil, že není jen bedný 
pandurek, že něco umí, čeho žádný til nedovede. 
Jiskra nadšeni zanícená mohutněla v plamen. Pavel 



hrál a zapomněl pak na společnost, na nepohodlného 
důstojníka i Rozárku i na své postaveni a poměry, 
které jej tak trudily. 

Strýc Honzíček se usmíval a pokyvuje hlavou 
rozhlížel se po hudebnicích, jako by chtěl fici: „Vi-
díte, není li pravda, to je chlapík, ten to umí!" A pak 
pozoroval společnost panskou. Ta tichla. Jen několik 
taktů Pavlových zavznělo, trhla sebou Rozárka. Bodlo 
ji. Ještě pak něco odpověděla důstojníkovi, pak už 
jen poslouchala. Dosud tu tam promlouvali i zasmáli 
se, ale jeden po druhém umlkal, nejprve paní gene-
rálová a plukovníkové, jež nachýlivši se ku své pří-
telkyni zeptala se, kdo to hraje. 

„Ten hezký student z kvarteta — a 

Laudon právě poslouchal výklad starého plukov-
níka Gaisbrucka vedle sedícího — ale teď také po-
zvedl vážnou svou hlavu a naslouchal napjatě jen 
pandurkově hře. — V opatské jídelně zavládlo hlu-
boké ticho, až Pavel přehrál, a tu živá pochvala za-
hlučela prostornou síni. Pani plukovniková první jala 
se živě tleskati. 

Všechno vzdávalo pochvalu i Laudon pokýval 
hlavou —jen Rozárka seděla tiše, všecka dojata. 

Než potlesk se utišil, hudebníci vedle spustili do 
tance. Generál s pani povstal a za nimi všichni ostatní. 
Většina odebrala se do vedlejší komnaty, kam je hudba 
zvala. Rozárka vstoupivši, hned se po Pavlovi ohlédla, 
a první, co plukovniková generálové pověděla, bylo : 

„Ale našeho hezkého virtuosa tu není — u 

Nebylo. Hned jak odehrál, rychle odešel. 
Hudba vesele hrála taneční rej za krátko živě 

se rozproudil. Mladá pani plukovniková jen zářila a 
krásné oči její leskly se vnitřní rozkoši. I vážnější 
generálová vyjasnila tvář a usmívajíc se přikývla hla-
vou, když veselá přítelkyně ji za tance řekla: 



„Jak jsem řekla. Neni-liž to znamenito v klášteře 
tančit? A srití-li se na nás posvátné ty zdi, bude to 
u veselé chvilce —M 

Mladé pani důstojnické za vzácné jim teď zá-
bavy zapomenuly na své manžely. Plukovnik Januš 
také nedbal. Seděltě u malého stolu v opatské jí-
delně a přemýšlel, kterou kartou by svého protivníka, 
starého Gaisbrucka, přemohl a z pole vytiskl. Kolem 
u menších stolů zuřilo několik takových soubojův a 
bitek a ve všech většinou bojovali stan, zkušení vyšSí 
důstojníci. — Bylo tu v jídelně teď jedno kartové bo-
jiště, kde živě zvučel cinkot stříbra a zlata, smích ví-
tězů i tajné a polohlasné kleuí poražených nebo pře-
lstěných Jen nejvyššího tu nebylo. Generál Laudon 
opustil své vyšší důstojníky. Bitky podobné ho netě-
šily. tak jakož ani o tanec nedbal. — V taneční síni 
byl, ale stál stranou, sám, pozoruje pestrý rej 

Nikdo si ho valně z důstojníků nevšímal; věděltě 
každý, že generál za takových příležitosti a zábav nej-
raději sám je, pozoruje, nebo přemýšlí Bůh sám ví 
o jakém plánu. 

Toho si však každý povšiml, že po skončeném 
prvním tanci zašel ku své manželce a chvíli s ni pro-
mlouval. 

„To byla pravá pochoutka — u pravil. 
Generálová zvyklá již jeho stručnému způsobu, 

hned mu porozuměla, 
.Bude hráti ještě jednou. Líbil se vám tedy? 

Ten mladík by pro své nadáni zasluhoval, aby se ho 
někdo ujal.w 

„Myslím na něj —M 

„Diky, chtěla jsem za něj prošiti. Líbí se mi a 
lito mi ho pro jeho neštastný osud. Na dnešek jsem 
jej schválně sem objednala; chtěla jsem vám ukázati, 
co umí.a 



„Chcete-li z něho muzikanta —" 
„Myslím, že by z něho byl pořádný virtuos a že 

by to bylo po jeho přání." 
„Výborně však studuje. — Ostatně, hudbě vy lépe 

rozumíte—• generál skromně dodal a laskavě se usmál. 
„A pak také, co by on . . . Proč teď nehraje ?" 

„Požádala jsem ho o dvě sola." 
„Dobrá. — A teď, má milá, bavte se dále." 
A zase přenechal manželku svou jejímu tanečniku. 

Sám pak navrátiv se na své místo, dal si z orchestru 
Honzíčka zavolati. To vzbudilo všeobecný ruch a po-
zornost. Zraky všech obrátily se na hrbatého krejčíka, 
jenž uctivě stál před generálem a na jeho otázku od-
pověděl, že Pavel jistě domů nezašel, ale že tu někde 
čeká ve vedlejším pokoji. 

„Máš-li rad toho svého studenta?0 zeptal se pak 
generál. 

„Jako svého vlastního." 
Honzíčkovy oči to dotvrdily, jak se zaleskly. 
„Čim bys ho chtěl mít? Řekni, máš právo jako 

otec,u 

„Milosti, pane generál — já — já co ráčíte — jen 
aby byl Pavel šfastným." 

„Má výborné vlohy k hudbě, aby se tomu vě-
noval. " 

„To, prosím, milosti, je tuze nejistý chléb." 
Laudon se usmál. 
„Pravda — tedy snad, aby dále studoval " 
„To, to, milosti," rychle a radostně Honzíček 

vpadl, „to já také říkám. Když už tolik škol má, at 
dostuduje, byl by to hřích. Já to už nějak vytknu. . . " 

„Nu dobře, dobře, a teď jdi, čekají na tebe." 
Honzíček se na ta slova uklonil a kvapil do or-

chestru, až to bylo k smíchu. Chopil se flétny, pískal, 
ale noty mu skákaly před očima; hlava se mu zato-



čila. Generál chce, aby Pavel dále studoval, nevezme 
si ho s sebou! 

To všecko také Rozárka viděla. Že Pav^l zmizel, 
znepokojilo ji, ačkoliv tušila, proč tak učinil. Ohlížela 
se po něm, nevrátil-li se. ale on nepřišel. Když pak 
zahlédla Honzíčka s generálem, tu byiy klid její a ve-
selost ty tam. Už ji ani tance netěšil. Kéž by mohla 
s Honzíčkem slovo promluviti! Jistě že jednal s gene-
rálem o Pavlovi. Tuhle soused jim pověděl, ze gene-
rál si chce Pavla vzít. Proto-li si teď dal Honzíčka za-
volat; o tom li s ním mluvil! Pfijde-li Pavel pryč! — 
A on půjde, vždyf sám chce, jak seji onehdy vyznal! 

Byla všecka roztržitá a jako na trní. Pavel pak 
seděl na židíi v koutku vedlejšího malého pokoje a 
nepomyslil ani, že by tam v té skvělé společnosti ně-
kdo si na něj vzpomněl, neřku li o nim promluvil. 
„Až přehraješ, pak si tebe nikdo více nevšimne,- prve 
si řekl. Teď však už na společnost nemyslil. Zase uva-
žoval, jako těchto dnů skoro ustavičně činil, o svém 
budoucím povoláni, a zase v nitru jeho zápasila vděč-
nost a láska s vroucí náklonností ku stavu vojenskemu 
a s nadšenými sny o slávě válečné. 

A hle! tu stanul před ním ten, od něhož pomoc 
doufal. Pandurek rychle vstal čekaje, a£ ho generál 
osloví. 

„Proč nehrajete?® začal Laudon, jenž sem přišel 
za pandurkem. 

„Budu ještě hráli, excellenci — u vyhýbavě Pavel 
odvětil. „V orchestru nehraju." 

„Ah, virtuos, jen sola! Chcete jim snad býti?a 

„Nikdy jsem na to nemyslil, excellenci." 
„Čím tedy?" ptal se dále generál, jako by věděl, 

na čem mladík právě sám se ustanovil, že půjde ku 
svému ochránci, že ho poprosí. Proto Pavel bez vá-
hání hbitě odvětil: 



„Vojákem, excellenci — to bych nejraději." 
„Aj! vida, vojna se ruu zalíbila. Jak dávno, mladý 

hrdino ?* 
„Od malička — a teď teprve — a 

Laudon se usmál. 
„Věřím. Lesklé uniformy, paráda, krásní koně, to 

je to, milý studente. Ale to není vojna." 
„Cítím, excellenci, že jsem k ní zrozen." 
„Příroda reků nerodí. Dá jen zdravé tělo. Ostatně 

jen vychováni, zdrženlivost a otužilost tvoří hrdinu. 
V tech slovech je mnoho trpkého, zač ani povrchní 
lesk vojenský nedá dosti náhrady. Litoval byste a 
pak — dnes vás vezmu, zejtra vám nohu nebo ruku 
ustřelí, nebo oči vypálí — co potom? A pak co váš 
opatrovník a jako otec, ten hodný krejčí? Pak aby 
na vás dále pracoval, když byste se mu měl od-
sloužit — a to je svatou vaší povinnosti. Jste ještě 
mlád. Má rada je: studujte, učte se — v tom vás budu 
podporovati. "Ta zimnice vojenská vás přejde —• 

Když pak generál do taneční síně se vrátil, přímo 
zaměřil ku své paní na pohovce odpočívající. 

„Druhou část koncertu jsem vám pokazil." 
„A jak?" 
Pověděv, o čem s pandurkein byl mluvil, dodal : 

„Byl všecek ohromen. Sotva by vám v tom stavu 
cos pořádného zahrál. Pro dnes mu již odpusfte, či 
vlastně mně —" 

„Ubohý hoch —1" 

„Nelitujte příliš. Je velmi živý, proto ho to také 
brzo přejde. Ta jeho vášeň vojenská je chvilkový 
plápol." 

Brzo po té, když Laudon odešel, přisedla k ge-
nerálové pani plukovniková. Generálová ji oslovila: 

„Víte-li, že dnes mám velikou nehodu. Orodovala 



jsem u generála za toho hezkého sólistu studenta. Chtěla 
jsem z něho miti virtuosa." 

„A pan generál nesvolil?* 
„Nikoliv, sám ten mladík. Hádejte, čím by chtěl 

být?" 
„Myslím, že by mu nejlépe svědčila uniforma. Byl 

by to oficírek jako malovaný." 
„Výborně! Tím byste se mu zavděčila, ale tu zase 

generál nesvolil. Chce, aby dále studoval." 
„Ubohý hoch!" 
Rozárka jak se z počátku těšila, pak už byla ráda, 

když se juž měly k odchodu. Věděla, že Pavel má dnes 
dvakráte zahřátí. Čekala pořád, kdy juž po druhé vy-
stoupí — ale on se již ani neukázal. Co se tu stalo? 
Odcházejíc, ohlížela se pilně po Pavlovi, a průvod 
mladého důstojníka, jenž s nimi šel až k domu, nic 
ji netěšil. Vedle u souseda bylo tma. Je li Pavel doma, 
spi-li, či snad se zase pro něco trudí? Lehajíc tou-
žebně pomyslila, by juž raději jitro svítalo., by mohla 
s Honzíčkem promluviti. 

Ten teprve za hodnou chvili domů se ubíral. Měl 
se tam v klášteře výborně; tolik vina jak živ neviděl 
a nevypil — trochu mu vstoupilo pod ušatou čepici. 
Ještě více však byl opojen radostí, že generál mu ne-
vezme pandurka. 

Ten stoje po tmě u okna, viděl prve Rozárku, 
jak se zkrátka s důstojníkem rozloučila, i teď strýce, 
an z ušlapané cestičky často do závěje nohu zabořil, 
a slyšel, jak ze sněhu se dobývaje, vesele si pohvi-
zduje jako kos. A jistě také při tom hýbe ušima 
i koží na čele. 

XI. 

Bylo po plesu, ale ne po řečich. Hned z rána roz-
běhla se děvčata ku svým družkám, které minulou noc 



tančily v klášteře, aby se dověděla, co a jak. Dvě za-
stavily se u Hložků. Bylo dosti záhy, ale Bozárka již 
přistrojená zabývala se v domácnosti jako jindy. Tváře 
jeji se rděly, byla svěží, usmívala se. než živě veselá 
a žertující, jak se družky nadály, to nebyla. Také tolik 
nevypravovala, jak očekávaly; to jim jeji matka spíše 
ještě více pověděla, jak byly oficírské paní ustrojeny, 
jak generál atd. 

V tom Honzíček vešel, s očima nevyspalýma, ale 
vesel a samý šprým. Škádlil děvčata, vypravoval jim, 
jak tančil a jak byl vzácným, že sama generálka mu 
řekla o tanec, pak jal se pokoušeli Rozárku s jejim 
tanečníkem, mladým důstojníkem, že bude také gene-
rálkou. Jindy by mu notovala, na šprým žertem od-
povídala, dnes však dosti brzo Honzíček to pořídil, 
že inladá kolčavinka začala se durditi, nechtic o svém 
galantním průvodci v uniformě ani slyšeli. Když pak 
kamarádky odešly, zeptala se sousedka Hložková na 
Pavla, vděk své dceři. 

„I měl jsem sto chutí, jak náleží mu povědět. 
Řekněte sama: generálka si ho pozve na dve sola. 
Jiný by ještě hrál s námi se všemi, až by se mu 
struny trhaly — a on, přehraje kousek a uteče 1 Je-li 
pak to — Takhle aby si to ještě pokazil! Ale líbil se, 
inu však také hrál —" 

„A co vám generál chtěl?" ptala se dychtivě 
Rozárka. 

„To je to, má milá, proč mám radost. Ptal se 
po Pavlovi; ve inně vám všecko hrkalo. Já čekal, že 
řekne: fHoch se mně líbí, půjde se mnou.4 A on chtěl 
z něho míti muzikanta! Já řku, to je tuze nejistý chléb, 
a tu on, že mám pravdu, at tedy studuje 1 Slyšíte? Ne, 
tedy, ,at jde se mnou na vojnu I' Já bych se byl dal 
radostí do tance. Generál šel pak za Pavlem a mluvil 
s ním.44 



„Co on?" ptala se Hložková. 
„I, kdo pak mu rozumí. Ptal jsern se ho; on mně 

jen pověděl, že mu generál mluvil o studiích, a to toho 
pandurka, myslím, netěší. Je nějak zaražený. Už vám 
to nějaký čas na něm pozoruju. Rožel jiný by si 
výskl; štěstí samo se mu nabízí. Takový pán o něj 
dbá a ten hoch — inu nerozum! Jen aby z nerozumu 
ještě něco nevyvedl !* 

„Honzíček ani netušil, jakou veselou novinu při-
nesl Rozárce. Ona nejlépe věděla, co Pavla tíži, nač 
mysli, že chce do světa, na vojnu; a když včera vi-
děla generála s Honzíčkem mluviti, lekala se myslíc, 
teď že se rozhoduje o jeho nalezence. Pro tu nejistotu 
také ji nic už tam netěšilo, a jak ráno procitla, nej-
prve pomyslila, jak asi bude s Pavlem. Teď to zvě-
děla a kámen ji spadl se srdce. 

Tu z nenadáni vstoupil pater Athanáš. 
„Musím pryč, jdu se rozloučit,- pravil a překva-

peným zkrátka pověděl, že přiběhl z Verniřovic (kde 
měl klášter svou faru) posel, že se tam farář, pater 
Anselm. těžce roznemohl. 

„Musím tam a hned, z Broumova pro mne 
vzkázali." 

„A zůsianete tam dlouho?" ptala se stará Hlož-
ková. 

„Dlouho, pater Anselm těžko se roznemohl. Hon-
zíčku, ty bys mne tam mohl doprovodit Sáně už če-
kají, na večer zas, nebo zejtra se vrátíš, jen co mně 
na faře trochu pomůžeš. Neznám tam nikoho." 

Honzíček byl ochota sama. 
„To se vám tam, pane strýčku, bude stýskat 

mezi těmi Němci," mínila Rozárka. 
„A ty budeš ráda, viď, že se mne zbavíš.* 
„Tof, však to uvidíte, až za vámi přiběhnu, ne-

přijdete-li vy brzo." 



Za chvíli po té loučil se Honzíček s Pavlem. Ještě 
mu ukázal, kde co v almaře a ve sklepe, pak naraziv 
vysokou beranici s ušima, pentličkami ozdobenou, 
hnal se ku klášteru, před kterým už sáně čekaly. Brzo 
po té vsedl do nich P. Athanáš ve veiikém modrém 
plášti límcovém a pozval Honzíčka k sobě. Okamžikem 
byli z města. Koně rychle ubíhali zasněženou silnici, 
sáně jen svištěly. Projeli vsí, první, druhou; v právo 
v levo lesnaté chlumy, pustá, zimní krajina. Silnice 
vstoupala výš a výše; koné, kteří prve cvalem ubíhali, 
kráčeli krokem. L?s zasáhal nyní až po samou silnici, 
vedoucí přes vrch Na něm se zastavili. Byli na nej-
vyšším místě průsmyku hutberského v pohoří Stěnách. 

„Tady už byl generál, jak jsem slyšel, snad 
docela dvakráte; všecko si tu prohlížel," ozval se 
Honzíček. 

„Věřím — tudy vždycky k nám Prušáci trefili. 
A tady se to asi semele, přijdou-li zas." 

„Jen abyste velebný pane, nemusil tam na faře 
dlouho být Tam jste tak na ráně, před horami —tt 

„A ty za horami budeš rovněž tak utíkat, jako 
bys byl před nimi.u 

„Generál k nám Prusa přes hory nepustí." 
J i m — dokáže-li to. — Kdyby to byl bál, ne-

řekl bych —M 

Honzíček, rozuměje mrzutosti patera Athanáše, 
ani iiž nepromluvil. S vrchu sjížděli rychle. Jeli za-
sněženým tichým lesem. Koně zmírnili prudký krok 
teprve, když odbočivše od hlavní silnice, do Brou-
mova vedoucí, jeli úzkou cestou k Verneřovicům, po-
řád ještě lesem. Tu teprve odvážil se Honzíček zase 
promluvili. 

„Velebný pane, tady v těch místech to někde bylo, 
kde Prušáci zastřelili Pavlovy rodiče?' 

„Myslím. Až s jara se podnáme. Budeme hledat." 



Pater Athanáš, který se svým pokojíkem, s ků-
rem kostelním a svými notami nerad se rozloučil, 
zase umlkl a nepromluvil, ani když dojeli na faru ně-
mecké vesnice osamělé a do sněhu zapadlé. Patera 
Anselma na živu nezastal. Skonalt kromě nadání 
rychle. 

Jak to Honzíček uslyšel, podíval se po očku na 
svého a pandurkova příznivce a v duchu pomyslil: 

„Myslím, že ty tady uvázneš. Škoda pro mne; 
ale kmotra Hložková se nebude zlobit. Aspoň pan 
strýček více zachová pro Rozárku.* 

Rozárka se teprve teď rozveselila, když uslyšela, 
že generál si Pavla vžiti nechce. Čekala ho každou 
chvilku. Jak dvéfe zavrzly, ohlédla se po nich, i k oknu 
častěji přistoupila. Než Pavel nepřišel a také se ani 
před stavením neukázal. To on doma sedí a zase 
o včerejšku přemýšil Jeho to jistě netěší, že generál 
tak rozhodl. Těšilt se tak na tu vojnu, mluvil o ni, 
jako by to bylo nevím co krásného a slastného. 

Ale že nejde! Je sám, nic mu nevadí — ah jistě 
je mrzut, zamyšlen jako teď častěji býval. To bylo 
také pro ples u generála a pro ty oíiciry. Však inu 
Rozárka dobře porozuměla. Bylo ji to k smíchu, ale 
měla v duchu radost z té Pavlovy žárlivosti. Roz-
uměla také. proč Pavel o plesu se stranil, proč ne-
rad hrál. Hrdost jeho ji těšila. 

Kdyby tak bylo možná, byla by tomu mnoho-
mluvnému důstojníku svému třeba utekla a Pavlovi 
řekla: „Mlč, mlč, můj hochu, vždyt tebe mám nejradši, 
třebas jim tu hrál. Podívej se, vždyt mne to tu 
také netěší — bez tebe." Ale teď se už počínala 
na něj mrzeti. Proč nejde? Poledne dávno minulo. 
Jindy tou dobou vždycky přišel. Jistě se rmoutí; než 
pro to by mohl přece přijití. — Na záspi kolem oken 
mihl se stin. Ah konečně! Rozárka hned poznala 



štíhlou postavu Pavlovu. Srdce ji zabušilo. — Zkou-
mavě upřela na něj zrak. Byl zdánlivě klidný, usmíval 
se. Žertovně se omlouval, že teď má všecko hospo-
dářství na starosti. Jen dosedl, zazvonili v krámku, a 
kmotra Hložková odešla ven. 

Rozárka pustila šiti do klínu a upřela zrak na 
Pavla mlčky, usmívajíc se. V ten okamžik slovo srde-
čné a laskavé rozumělo se samo sebou; a Pavel začal 
zrovna o tom generálském plesu. Pichlavě se naň vy-
ptával; jako by naschvál. 

Řeč ta Rozárku bodla. Úsměv ji zmizel ze rtů 
i z oči, kvapně se chopila zas šití a jak se Pavel 
ptal, tak začala odpovidati. Tón její byl čím dále tím 
úsečnější, štiplavější. Jen jednou se oba zamlčeli, to 
když vešla panímáma Hložková; začali však na novo 
ti mladí, zamilovaní škorpilové, jakmile ven odešla. 
Rozárka nejcitelněji bodla Pavla, když mu přisvěd-
čila, že o jeho hře mnoho neví, poněvadž její společ-
ník pořád jí něco vypravoval. To byl poslední šíp, 
víc jich neměla, dále už nemohla. Umlkla t pojednou, 
pak upřevši své pěkné oči na Pavla, jak všecek za-
rdělý po jejích slovech prudce vstal, hlasem změ-
něným, lehko se třesoucím řekla mu: 

„To jsem si nemyslela. Pavla, žes takový. Tak 
jsem na tebe čekala a těšil?, a tys přišel mne tak 
soužit —w 

Tu se ji hlas zachvěl, a bylo na něm znáti, že 
pláč nedaleko. Ale v tom už byl Pavel u ní, juž se 
chopil její ruky, juž dívčinu se odvracející k sobě 
přivinul. — 

To byla jarní bouřka za zimního odpoledne, kdy 
zlatý paprsek sluneční vnikl k nim do světnice a přes 
panímániin kolovrat a opentlený kužel hebkého Inu 
šlehl až na svěží, oblaženou Rozárku i Pavla, jenž 
ňechav veškeré hrdosti pěkně ji odpro*oval. Tu se ji 



také vyznal, jak byl těch dnů nešťasten svým osudem, 
jak se měl za nic, jak už také o její náklonnosti a 
lásce, zvláště ode včerejška, pochyboval, jak se pro 
všecko to soužil a tím více si přál, aby ze všeho unikl, 
jak zatoužil po vojně jak mu bylo o plese i pro ni, 
Rozárku, i pak, když se mu shroutila poslední naděje, 
kterouž v generála skládal. Pověděl jí také, jak v noci 
z kláštera domů uprchnuv, nespal, jak na ni čekal a 
zase o svém osudu dalším přemýšlel. Vyznal se ji, že 
celou noc bojoval, že myslil na strýce i na vděčnost, 
kterou mu také generál připomenul, ale přece na 
konec že se rozhodl, že prchne, že se dá sám na vojnu, 

Rozárka se lekla. 
„Proto jsem k vám nešel. Bál jsem se, že jak 

tebe uvidím — Chtěl jsem večer ujiti. Byl jsem rád, 
že strýc odejel. — Napsal jsem mu psaní — chodil 
jsem po stavení sem tam, až jsem konečně zašel až 
k vám, jak, nevím —44 

Rozárka žasla. 
„Všecko jsem ti řekl, zůstanu, k vůli tobě, po 

velikonocírh c.dj>du do Prahy. Budu studovat pro 
tebe, má Rozárkolu 

Chtěla se hněvati prve, že se jí vyhýbal, že chtěl 
prchnouti, ale zapomněla na všecko samou radosti, 
že jí zůstane, a že se nedá na vojnu. A zrovna v tu 
chvíli, kdy přestala se lekati všeho rozloučeni, vrátil 
se soused Honzíček. Právě byl před klášterem ze sani 
vylezl. Měřil rovnou cestou k sousedce Hložkové, již 
v krámku zastal. Pověděl jí, co bylo na aře, pověděl 
také, co mu hned napadlo, když za?'ecU 2e /ater 
Anselm skonal. 

„A vidíte mně to také sám pan strýček řekl. — 
,To juž tu asi zůstanu," povídá, ,pater převor jiného 
sem nedá.' Ostatně, kmotřičko, panu strýčkovi fara 
juž dávno patřila. No, a jak to řekl, zamyslil se, pak 



smekl sametovou čepičku, zatřepal ji. podívá se na 
mne a povídá: ,Co myslíš, Honzíčku, dobře by bylo, 
aby mně sem dala Hložková na čas Rozárku, aby mně 
domácnost trochu zavedla*.-

Hrbatý krejčík se zamlčel pozoruje, jak slova jeho 
účinkuji. Hložkf-vá byla velice překvapena. „Ale vždyt 
je to jťště samý nerozum," řekla. „Co by to devče 
spravilo — a 

„Inu, čiperná je a obratná; však ona by se pro-
dat nedala. Nějaký čas to tam vydrží. A víte, kmo-
třičko, je tu o to: pan strýček je starý pán, rá<l by 
měl na stará kolena někoho ze svých u sebe. Zvykl 
na vás. A ostatně, uškodí to Rozárce? Bude sice za 
horami, ale není to tak daleko." 

„Co bychom se, Honzíčku, starali. Však ještě o ni 
nepsal, ani neříkal.tf 

„Ale až řekne, kmotřičko, udélejte mu po vůli. 
Vzpomeňte na mne, že jsem vám dobře radil." 

Chtěl domů k Pavlovi, ale zastal jej u sousedky. 
Než Honzíček do světnice vešel, řekla mu Hložková, 
aby Rozárce nic nepovídal. Zastal ji veselou a štast-
nou s Pavlem živě rozmlouvající. 

XII. 

Laudonův ples odbýván 29 ledna. Tu bylo sněhu 
dost, i tuhy mráz; koncem druhého však téhodne 
měsíce února tak se pojednou oteplilo, že dalo se do 
táni a místo sněhu i déšt padal. Hospodáři zatáhli 
sáně do kolni a chystali vozy, ač tomu nenadálému 
jaru nikterak nevěřili, dobře vědouce, že je tu v horách 
chumelenice třeba v máji ještě ponavštívi. A kdyby to 
skutečného jara byla zvěst, j stě by se také netěšili. 
Jak se těšiti, když s jarem zádavy a hrůzu očekávali. 
V Polici a všude ve vsích dlouhou čarou od Žacléře 



až po Králíky, podél hranic vojska všude plno a nej-
více tu od Teplic podél pohoří Stěn na straně české, 
jež byly přirozenou hradbou proti nepříteli. — Do-
brých sedm tisíc mužů tvořilo dlouhý ten ochranný 
řetěz složený z článků nejrůznějšich. Více než pět tisíc 
chorvatských hraničárů několik set husarů uherských 
a ostatně pěši prapory české i německé očekávali Prusa, 
kdyby snad chtěl překročí ti hranice a dále do českého 
království. 

Toho se všecko obyvatelstvo nejvíce bálo. S voj-
skem královniným, jež měli po staveních, bylo sice 
dost potíže, ale to by ještě všechno snesli (vždyt to 
nebylo poprvé), jen kdyby se tu s nepřítelem nesra-
zilo! — Mnozí sobě oddychli, když přišla novina, že 
pruský král dal se ku Svidnici a že ji obléhá. TěšiliC 
se, že Laudon za ním vytrhne do Slezska — ale gene-
rálmajor ani jediným oddílem nehnul, ba zdálo se, 
jako by tu chtěl trvale zůstati 

Teď co sníh roztál, teprve nezahálel. Byl téměř 
po celý den na koni objížděje tu vesnice, tu zase 
prohlížeje hory a cesty. I ve skalách byl a tam jej 
a několik jeho důstojníků vedl Honzíček. Páni si pro-
hlédli hvězdecký steznik, a šli labyrintem obrovských 
skal, kudy žádné cestičky nebylo, za hrbatým krejčí-
kem. jenž tu byl doma jako jezovec Tak je zavedl 
na druhý a širší steznik, méně známý. Byla to „ pá-
nova cesta- vedoucí z Broumouvska přes hory do 
Polička, kterou také kdys utíkal opat broumovský 
Volfang Selander z Prošovic, když se proti němu 
zbouřili měštané Broumovští. Tu se Drozanský Hon-
zíček podivil generálovi, jenž nezeptav se ani, kde jsou, 
stanul na výšině strmé cesty v lese uprostřed příkrých 
skal a rozsedlin, za chvilku se rozhlížel a pak po-
jednou se obrátiv pravil: 

fTudy jsem šel před třinácti lety. To jsem byl, 



pánové, ještě u barona Trenka hejtmanem, a přinesl 
jsem tudy tomuto muži syna toho, kterého jste u mne 
slyšeli hráti na housle. Teď půjdeme v právo — cesta 
juž nebude tak namáhavá/ a obrátiv se k Honzíčkovi 
dodal, rukou ukazuje: „Tudy k Polici, není-li pravda?14 

Honzíček jen přikývl; žasl nad tou paměti ge-
nerálovou. 

Laudon i jeho důstojníci měli teď dost zaměst-
náni, a nebyla jim chvíle dlouhá. Za to paničky jejich 
třeba ještě jednu zábavu taneční, třeba i dvě byly by 
rády přijaly. 

Ubohým těm „klášternicimw čas líně utíkal. Paní 
generálová nemile nesla, že P. Athanáš musil z klá-
štera. B)lot tak po kvartetě a ji tím ušla milá zábava. 
Přítelkyně její plukovniková dlouho vzpomínala na ori-
ginelni ples v klášteře a dost se i po něm ještě nasmála, 
jaký to zločin vyvedla. 

Frateru Bedovi bylo však skoro tnilejši, že už 
v opatské síni víc netančeno. Dost měl na prvním 
pokušení. Vždyt ještě dlouho po plesu zněla mu ta la-
hodná, veselá hudba v uších, přes tu chvíli ho na-
padala, a nejednou nevěda v myšlénkách popěvoval 
si bručivýrn hlasem svým trátrátratatatá — opakuje 
si inenuett, jak mu v paměti utkvěl. — A tu také per 
idearum associationem zjevoval se mu ten anděl beze 
křídel a v bílé zástěrce, jenž ho tenkráte k tanci po-
zval a jenž nyní, kdykoliv negalantniho fratera potkal, 
šelinovsky se smál, svěžími rty i jiskrnýma očima. 
Také o tom, jak šel frater tajně na bál, jistě nesml-
čela. Převorovi sice neřekla nic, ale když Beda po-
tkal pani plukovníkovou, dobře viděl, jak na generá-
lovou mrkla, jak se zasmála, když se na něj podívaly, 
a že pani generálová úsměvu se neubránila. 

Dámy důstojnické vyjely si za svého pobytu v klá-
šteře několikráte na saních do okolí. Ted, když sníh 



stál a slunce mile hřálo, vycházely pěšky ven, do 
klášterské zahrady. Stromy i keře byly dosud holé, 
ale jasný a čistý vzduch, modrá nebesa i zlaté pa-
prsky sluneční věštily jara příští. Někdy si také na 
koních vyjely procházkou; plukovniková často také 
sama, jezdilat s větší zálibou nežli její přítelkyně. 
Když tak vídali ve městě mladou tu pani ujížděti na 
krásném koni, jenž měl ohon piiseknutý a hřívu pen-
tlemi propletenou, sbíhali se a divili, říkajíce, že měla 
býti oficírem a pobočníkem generála Laudona, ten že 
potřebuje takových čilých a větrných jezdců. 

Jednou pozdě odpoledne vracela se plukovniková 
sama jizdmo z procházky. Byla v tu stranu k horám 
na silnici k Hutberku vedoucí. Sluha její, uherský 
husar v beránčím kalpaku s rudým dýnkem volné 
splývajícím k copánkům, jež přes spánky ke dlouhým 
knírům padaly, jel značný kus za svou paní. Ta po-
jednou pod starým jeřábem u cesty koně zařadivši 
hleděla před se na silnici. Zastavili tam pojednou 
jakýs nekrytý kočárek jedním koněm tažený, jedoucí 
od Police. S vozu někdo seskočil, podal někomu do 
kočárku ruku a tak stál dobrou chvíli. Co to? Ta-
kové dlouhé loučeni? Hle, vůz se juž hnul, ale ten 
člověk jde ještě vedle něho a pořád hledí do vnitř — 
teď teprve odchází. Ale jak zvolna, jak se často 
ohlíží — již zachází, mizí v záhybu silničném. Jindy 
by si toho paní plukovniková ani nepovšimla, ale tady 
v tom nudném, osamělém zákoutí ve všem hledala 
si zabaveni. 

Koně nepobidla, čekala, až vozík sám dojede. 
Těžký okroč farářský, tažený vykrmeným koněm těž-
kým, a v okroči — aj hlel tof ten hrbatý krejčík, ten 
muzikant a proti němu děvčátko jako lusk. Zajela 
k nim. Jakmile Honzíček spatřil jezdkyni, vstal prudce, 



jako by ho někdo vymrštil, a smeknuv pentličkovou 
beranici jal se uctivě ukláněti se. 

Plukovníkové však hledíc na Rozárku zvolala: 
„Ah, nemohla jsem vás hned poznati, má sličná ta-
nečnice. Kam vás to veze váš průvodce?* 

Rozárka překvapena zarděla se. „K panu strý-
čkovi, k P. Athanášovi do Vernířovic — u 

„Je tam farářem, milosti," začal krejčík hbitě 
vykládati svou hroznou němčinou, „poslal pro ni ko-
čár a já abych ji tam dovezl." 

„A kdo vás doprovázel, mé ditě?" ptala se paní 
laskavě, pevně však a tázavě y.rak na dívku upírajíc. 

Ta se zapálila jako malina. Ještě dobře, že té 
otázce Honzíček porozuměl. Ochotně odpověděl, to 
že byl jeho syn Pavel, a dodal: ,Račte vědět, ten co 
hrál u generála na housle.* 

Plukovniková měla dvě odpovědi: němou Rozár-
činu a krejčikovu. Porozuměla jak náleží. Pozeptavši 
se ještě na patera Athanáše, přála Rozárce štastnou 
cestu a aby se ji na novém jejim stanovišti nestýskalo; 
pak pokynula laskavě a jela k Polici. Nejprve zvolna, 
pak koně pobídla, až zahlédla před sebou Pavla. — 

Šel krokem, s hlavou pochýlenou a byl tak v my-
šlénky zabrán, že nepozoroval jezdkyně, až když du-
sot koňský zvolna se za nim ozva). 

„Aj, pan virtuos galantně vyprovází a negalantně 
nechává paní generálovu čekat," oslovila jej plu-
kovniková. 

Pandurek se velmi zalekl. Ano, paní generálová 
požádala ho, aby dnes přišel s ni na housle hrát, jak 
už dvakráte učinil, a teď teprve na to vzpomněl, byv 
upomenut. 

Stál tu maje třírohý klobouk smeknutý, nevěda 
samými rozpaky, jak by se omluvil. Plukovniková hle-
děla okamžik naň usmívajíc se, pak pravila: 



„Nermutte se, já vás u paní generálové omluvím." 
A již pobídnuvši koně ujížděla k městu. Pavel 

hleděl za ni. Bylo mu velice nemilo, že ho tu po-
tkala, a jistě tam u kočáru také viděla. Jak ji znal, 
stropi mu ještě nějaký žert. Kdož by také nezapomněl 
jako on dnes! Nějaký den před tím zaslechl něco 
u Hložků, že pater Athanáš chtěl Rozárku na faru, 
ale že by to tak hned bylo, toho se nenadál. Dnes 
poslal pojednou kočár se vzkazem, aby mu Hložková 
poslala dceru, že on sám churavi: Honzíček at Ro-
zárku doprovodí. Nebylo odkladu a Rozárka sama 
pospíchala, uslyševši že pan strýček stůně. 

Jak by ji Pavel nevyprovodil! Kdož vi uvidí-li 
tak hned to milé děvče. Jaro nastává a po veliko-
nocích, bude-li jen trochu možná pro vojnu, musí on 
do Prahy na studie. 

Když do města vcházel, mluvila již o n*m plu-
kovniková se svou přítelkyni. Rozmarně ji líčila, jaké 
měla malé dobrodružství, jak viděla loučící se mi-
lence. „Jet jisto, že ten student je všecek zamilován.44 

dodala. Generálová se divila: „A chce na vojnu! To 
není možná." 

„Snad právě proto. Myslí, že tu spíše štěstí do-
jde, nežli ve zdlouhavém studiu. Já bych také tak 
volila, a býti generálem, nebránila bych mu.* 

XIII. 

V pohorském městečku až do té vojny měli po-
zor na zvony klášterské, jak kdy který, nebo li všechny 
se rozhlalolí; teď jich valně nedbáno pro samý polnic 
jek a bubnů víření. Všude již rozuměli signálům vo-
jenským. Dle hlasu jejich dobře věděli, jde-li oddíl 
na cvičeni, nebo vrací-li se, je-li to na pěší nebo na 
jízdné, přišel-li nový houf, nebo procházeje, dale-li se 



bére. Jak by se té řeči nenaučili, když ji slyšeli den 
co den od rána do večera a začasté i v noci! 

Až do prvního jara bylo všecko dosti klidno, ale 
jak sníh stál, nastalo hnutí ve všem vojsku Po vsích 
všude nic jiného nežli uniformy, zbraft a koně, cesty 
přicházejícími a zas odcházejícími houfy ani netrhly. 
A jestliže netáhlo vojsko, jela zase nekonečná řada 
selských vozů, na nichž z kraje sem dovážely zásoby, 
obrok a jiné potřeby. Honzíček Drozanský byl teď 
pořád v rozčilení. Zdálo se, jako by ho pořád něco 
bodalo. Nikde neměl náležitého stání. U práce, které 
teď ostatně mnoho nebylo, dlouho nevydržel. Jakmile 
chvíli šil, pojedncu přestal, vrtěl sebou, naslouchal, 
přiskočil k oknu, díval se na nějakou tlupu kolem 
táhnoucí, pak třeba zase usedl, než za chvíli chopil 
se čepice a byl ten tam. Nejčastěji zašel si k sousedce 
Hložkové. Tu si pohyblivý ten mužik slovem ulevoval. 

„Co pak teď, to teprve začíná. Nic bych si ze 
všeho nedělal, ale věřte mně, kmotřičko, já mám zlé 
tušeni. Ta první vojna mne tak přehnala — a když 
tahle začala, zrovna jako nějakým vnuknutím ozval 
se mně hlas: „To bude tvé neštěstí." — A já tomu 
věřím, už se to začíná vyplňovat. Teď, když by Pavel 
mohl beze všeho dále studovat, když sám generál se 
ho ujme — nemůže odtud. To je vám jako s velkou 
vodou. Člověk se chodi pořád dívat, opadává-li a já 
pořád také se ptám a vyzvídám, bude li tomu vojsku 
konec, bude-li cesta volna. Konec! — Bože! Čím dál 
do kraje, tím je ho prý ještě více a nikde ani hnutí 
pro samé vozy, koně, kanóny — a ten hoch mi zatim 
tady zdiví." 

A jindy opět si stěžoval: 
„On je vám jako u vyjevení. Knihy si teď ne-

všimne, na housle se nepodívá, ale jak uslyší zátrou-
bení nebo buben, už je u okna nebo ze dveří ven. 



Tuhle jsem si ho všiml. Stál u louky a díval se na 
vojáky; však to byli zrovna švališéři. Ani mne neviděl. 
Oči mu svitily a nespustil jich s oficíra, jenž před 
šyališery sem tam pojížděl. Stál tu j iko přibitý. Na 
vojáky se dívat, to by vydržel třeba několik hodin. 
A kde jen může s kterým, už se sleze — tu se vy-
ptává, tu pušku do ruky béře, Ui zas palašem máchá — 
tu zase poslouchá takového vousáče nějakého, jako 
malé dítě, když mu bába pohádku vypravuje. Veřte, 
kmotřičko, teď jsem vám jako na trní: ani spaní po-
řádného nemám. Neustále mne napadá, že se ta vo-
janská krev v něm vzbouří, a že mně něco vyvede." 

Pak už se Honzíček ku Híožkové jiti ostýchal. 
Panímáma ho pořád ještě těšila, ale teď začala také 
sama lamento. Lekala se o Rozárku. Honzíček to 
nerad poslouchal, protože sám sousedce tenkráte do-
mlouval, aby jen děvče panu strýčkovi dala. Teď je 
s nim tam před horami, zrovna na ráně, a kdyby se 
něco strhlo . . . Juž tam chtěla pro ni poslat, pak sama 
dojet, ale tu ji zas potěšili, že neni dosud tak zle, že 
na celém Broumovsku je císařské vojsko, Prus daleko, 
a ostatně, kdyby se něco strhlo, že z Verniřovic do 
Police neni tak daleko. 

Jednoho dne však Honzíček byl u sousedky Híož-
kové tolikrát, jako juž za dlouhý čas se tam neukázal. 
Přišel dopoledne, zeptat se, je-li tu Pavel, pak o sa-
mém poledni ho sháněl k obědu, a po každé měla 
sousedka stejnou odpověď, že Pavla ani neviděla. 
Honzíček přišel odpoledne a tu již bylo na něm sta-
rost viděti. 

„Od božího rána není doma. Ani nesnídal. Vy-
tratil se asi, když jsem ještě spal." 

A večer vstoupiv krejčík do světnice sousedčiny, 
sklesl na své místo obvyklé, na lavici u kamen, a 
všecek zoufalý povzdychl: 



„Už je to tak, Pavel mně útek'!" 
Marně mu to Hložková rozmlouvala, že se někam 

zatoulal. 
„Kam by šel? Ó, já ho dobře pozoroval, a viděl 

jsem na něm, že něco taji. Já vám to povím, kam šel: 
na vojnu.* 

Honzíček nezamhouřil ani oka té noci. Ulehl sice, 
ale pořád naslouchal, přemýšel a se staral. Jak něco 
klaplo, už sebou trhl, jak se venku kroky ozvaly, 
vyskočil a čekal, zaklepe-li kdo na dvéře. Bylo však 
ticho u jeho dveří od večera do rána. Bylo to dlouhá 
noc. Honzíčkovi živě se vracely na mysl strastné chvíle 
za první války s Prusem, jež plné muk probděl u ko-
lébky svého nemocného Vašíčka, i pak, když ho na 
věky ztratil. 

Ráno konečně zasvitlo, nový den nastal, ale pan-
durek se nevrátil. Krejčík zašel si k sousedce. Ta však 
mu nepopřála dnes velkého sluchu. Bylaf sama zase 
plna úzkosti o Rozárku. Zaslechla, že Prušák se ukázal 
na hranicích, že už jeden houf nepřátelský vtrhl k Brou-
movu. Byl z toho obecný poplach. Hložková nedala 
se potěšit ani udržeti. S velkým namáháním sehnala 
povoz a vydala se kvapně na cestu k Vernířovicům 
pro Rozárku. Krejčík byl dnes nedobrým hospodářem. 
Na nic nedohlédl, nikde neměl stáni. Byl brzo na 
dvorečku, brzo ve světnici u okna, zas vyšel ven na 
práh vyhlížet, co, nevěděl. Byl by nejraději utekl a 
dal se za Pavlem, jen kdyby věděl kaní, nebo aspoň 
v kterou stranu. 

Před polednem ještě zaslechl ve světnici hrčici 
vůz, a když ven vyběhl, spatřil kmotru Hložkovu. Pro 
Boha! Sama, s nepořizeneu, uplakaná. Teď se dala 
zase do pláče, a všecka neštastná jala se povídati, že 
dojeli stěží na Hutberk, tam že je zastavili a dále 
nepustili. 



„Lidu je tam jako kobylek, vojáků i z vesnic. 
Kopají tam v lese příkopy, dělají hradbu z hlíny a sta-
hují a navalují drva pokácená. Něco hrozného se bude 
dít Prosila jsem pro Boha, aby mne pustili, pověděla 
jsem proč a kam jedu, ale ten oficir chtěl pořád ně-
jaký lístek, a pak se i na mne obořil. Koně nám obrá-
tili — ó, Rozárko — mé dítě!" 

Honzíček v tu chvíli zapomněl na Pavla i na 
sebe. 

„Hm, což je už tak zle?" jako pro sebe řekl. 
„Ba že je, ó Bože! A má Rozárka za horami! 

Ó proč jsem ji tam jenom pouštěla! Jak se jen shle-
dáme, jak se jen sem dostane!* 

„Přes hory, kmotřičko, přes hory," vpadl ji krej-
čík do řeči, všecek rozčilen a sebou škubaje. RJá se 
tam sám podivám, já vám ji přivedu. A půjdu hned, 
hned. — Jen se ještě doma zastavím. A lístek, poví-
dáte, že chtěl ten oficir —" 

„Ano, od generála —" 
„Od generála, tak — to mně ho musí dát; však 

on dá, jen se netrapte a nemračte, kmotřičko. Já jsem 
Rozárku odvezl, tak ji zase přivezu, a kdyby tam bylo 
nepřátel jako mlhy!tf 

Honzíček mínil nejprve, že objednaný yůz kmotry 
Hložkové obrátí a že maje od generála lístek, do 
Vernířovic rychle zajede. Ale než se doma připravil 
na cestu, rozleželo se mu v hlavě, že bude lépe, aby 
se tam pustil pěšky. Bude to spiše bez překážek, Ro-
zárka doběhne sem také snadno. Což na tom, že si 
na faře nechá, co si tam s sebou vzala. Když to tak 
sousedce vyložil, chvátal do kláštera. 

Tam bylo živo a hlučno jako tenkráte před ple-
sem. Před branou klášterskou stáli dva upocení koně 
jako myš mokři, na nichž právě důstojníci se zprá-
vami přiharcovali. Jiný, čerstvý právě osedlaný, čekal 



nepokojně na svého jezdce, jenž ještě nahoře u ge-
nerála meškal. Stráž Honzíčka pustila beze všeho. Na 
chodbách stáli vojáci, ve přizemku procházelo se ně-
kolik důstojníků, několik jich také krejčík potkal na 
schodech i nahoře na chodbě u bytu generálova. Byli 
od rozmanitých pluků: Grun-Laudonova, dragounského 
Kolovratova, husaři Bethlenovi a j. 

Honzíček už zvykl na vojenské pány a proto směle 
bral se chodbou v před přímo ku dveřím bytu gene-
rálova, kdež ho však zastavil hraničár pluku Ogulifi-
ského. stráži tu stojící. Krejčík mu brzy porozuměl, 
že teď nikdo nesmi ku generálovi. Otočil se, bral se 
všecken jsa zklamán, zvolna zpět, ale tu mu připadla 
myšlénka. Ihned se obrátil a zašel k pateru převorovi, 
kterého snažně o pomoc prosil. 

„Ke generálovi teď nikdo nesmí," pravil Hon-
zíček, „ten vousáč mně to pověděl, ale já myslím, 
jemnostpane, že pani generálová by si směla troufat, 
a že by pan generál tu ceduličku ji k vůli zajisté 
napsal." 

Převor uznav ten nápad dobrým, požádal pani 
generálovou, aby byl předpuštěn. Vešed s Honzíčkem, 
zastal u ní pani plukovníkovou. Ta jak uslyšela, oč 
běží, horlivě se u generálové přimluvila. Toho však 
nebylo ani třeba. Pani Laudonová bez prodleni zašla 
do komnaty manželovy a vrátila se za chvilku, ne-
souc v ruce lístek opatřený podpisem a pečetí velite-
lovou. 

Honzíček pln radosti hnal se po jeji ruce, aby 
ji uctivě políbil, a rovněž také paní plukovníkové. Ta 
usmávši se pravila: 

„A proč pak nejde pro to děvčátko váš svěře-
nec, pan student, vždyt ji, myslím, má beztoho dosti 
rád —-



Honzíček až sebou škubl. 
„Ach — milosti — to je trápení — zmizel mně 

a je pryč a pryč,11 a pověděl všecko, jak se stalo i co 
si mysli, jaká je snad toho příčina. 

Převor mu pomáhal, tlumoče, kde Honzíček ne-
stačil. Obě dámy na sebe pohlédnuvše poslouchaly 
velmi pozorně. Generálová vidouc krejčíkův upřímný 
zármutek, potěšila ho: 

„Buďte bez starosti. Je-li u vojska, toho se do-
víme. Mne také osud jeho zajímá." 

„Anebo ho najdete u nevěsty," dodala vesele 
plukovniková. „A pak se ho ujmu já." 

Honzíček odcházel všecek popleten. Schovav 
generálův lístek do náprsní kapsy a rozloučiv se 
s Hložkovou, chvátal z města ven k horám, aby pře-
šel oklikou přes ně lesem dolů do Vernířovic. — Po-
řád mu cestou tanulo na mysli, co ta hezká pluko-
vnice řekla. „Anebo ho najdete u nevěsty." Co to 
myslí? I to by bylo! 

XIV. 

Rozárka stála na výstupku přede dveřmi fary 
Vernířovické. Zrak její tkvěl upřeně na nedalekém 
pásmu horském. Odtud, od fary, bylo nejlépe pozo-
rovati, že si jména „Stěny" zasloužilo. Skalnaté jeho 
svahy příkře, místem rovně jako zeď vystupovaly. 
Sráznost tu, jmenovitě při úpatí, mírnily husté lesy, 
jež z nížiny, ze samého údolí, rozkládaly se přes úpatí 
až po samý hřeben, kdež nad ně trčely jednotlivé 
balvany pískovcové jako obrovské bašty. 

Za vlhkého jitra toho časného jara (byl předpo-
slední den měsíce března), hnaly se přes tmavé lesy 
i jejich šedé obry pískovcové kvapící mraky; ze širého 
hřbetu rozlehlých hvozdů vystupovali sloupové bilé 



páry. V přírodě ticho; jen skřivanova píseň zvučela 
kdesi pod zataženým nebem nad mladým osením a 
nad navlhlými zaoranými lány tmavohnědé barvy. 

Ve vsi kolem také ticho. Lidé sic více než kdy 
jindy přecházeli, ale což to bylo proti včerejšímu ruchu 
a hluku, když mladí mužové a jonáci pryč utíkali, 
jakmile došla sem jistá zvěst, že Prus překročil hra-
nice, že co nevidět udeří na Broumov a zaplaví všecku 
krajinu. — Mladší utíkali přes hory dále do Čech, 
starší pak odvedli skoro všechen dobytek do okolních 
nedalekých lesů. Proto dnes vládlo po veškeré dědině 
poměrné ticho. 

Rozárka smutně a toužebně hleděla k horám. 
Tam, za nimi nedaleko, tam by jí bylo lépe, nežli tu 
mezi lidmi cizími. Dávno by tu již nebyla, ale mňže-li 
právě v tento čas cizim lidem ponechati nemocného, 
starého strýce ? Ale že sem nikdo k nim už tak dlouho 
nepřišel, že je tu tak nechávají? — Ach, nevědí snad, 
jak tu je, co se děje. Ó, té vojny! A Pavel ještě o ní 
blouzni! 

Pojednou sebou škubla. Líce její, ne již tak za-
rdělé jako v Polici bývalo, zbledlo. Temná, dunivá 
rána zdaleka zahučela — a teď zas — Rozárka kvapně 
se obrátivši chtěla do fary. V tom zahlédla starého 
vesnického kostelníka, jenž k ní mířil. 

„Ah, milá panno Rozárko —" volal ještě nedošed, 
„je zle. Slyšíte-li? Střelba! Je od Broumova, tam se 
potýkají.* 

Umlkl. Okamžik oba naslouchali. Vlhkým vzduchem 
hučel temný rachot a chvílemi bylo rozeznati mocné, 
dunivé výstřely děl. 

„ Všecko to utíká, panno Rozárko — i vojsko naše. 
Na silnici k Hutberku je boží dopuštěni. Kohler Bene 
(Kahler Benedikt) odtud přiběhl. Velební páni juž 
včera utekli, teď hrnou se ostatní, všecko vojsko 



z Hejtmánkovic, z Dittersbachu a vozy mezi tim, se 
senem, obilím, s lidmi, neni ani hnuti. — Ach, milá 
panno Maria, rač nás ochránit I" 

„A přijdou sem k nám?" 
„Jak by ne! Panno Rozárko, prchněte, dokud je 

čas, já u pana faráře zůstanu. Mně starému člověku, 
co by udělali, ale vy, dokud je čas, naši mají na 
Hutberku a Bodašině hrozné záseky; dnes oni ještě 
pouštějí, ale až se Prušák přiblíží, zatarasí cestu a 
ani myš neproklouzne. I přes hory všecky stezky jsou 
obsazeny, všude samý Chorvát Jděte, milá panno, já 
vám někoho zjednám, aby vás dovedl jen co se přes 
hory dostanete." 

Rozárka stála tu mlčky ustrašená, v nitru svém 
zápasíc. — Má li toho starocha poslechnouti, má-li 
strýčka opustiti? Pojednou upřela zrak před se, pak 
vykřikla a dvěma skoky byla se schodů. Tam, kolem 
plotu mihla se postava; jde sem, ku faře. 0, je to 
pravda, j e . . . Rozárka v záchvatu své radosti běžela 
naproti a již stála tváři v tvář Pavlovi, jenž se její 
rukou chopil. V ten okamžik zapomněli, kde jsou, že 
starý kostelník hledí na ně pln úžasu, a neslyšeli ani 
dunivé houkáni děl. jež mocněli sem zaléhalo. 

V tu chvíli pater Athanáš, sedě ve tmavé, vysoké 
lenošce, se vytrhl. Temné hřímání daleké střelby ho 
probudilo. Udiveně se rozhlížel, pak skloniv šedivou 
hlavu, naslouchal. 

Poslední dobou značně se spadl. Nemoc jeho 
nebyla sice nebezpečná, ale zdlouhavá, houževnatá. 
Rozárka ho často vybízela, že mu farářská služba snad 
nesvědčí, aby se raději vrátil do kláštera. „Sem mne 
dali, tu je má povinnost, ale tobě se po městě stýská,u 

odbyl ji. 
Pak se mu již ani nezmínila, až poslední dobou 

on sám ji do města k mamince posýlal. To bylo, když 



blížilo se nebezpečenství válečné. Ale tu zase Rozárka 
nechtěla. 

„Půjdu —tf řekla, „ale půjdete-li vy také, pane 
strýčku.* 

„A to bych byl znamenitý pastýř! Aby na mne 
hůl vzali. Utíkat, všeho nechat, když je zle — a to 
pěkně radíš." 

To již mu nebylo, jak náleží. Ale neposlechl 
ani pak, když většinu dne trávil ve své lenošce. Tu 
mu bylo nejmrzutěji. Již si nemohl ani na housle 
zahráti. — Naslouchaje dunivé a hrozné muzice děl, 
ustanovoval se pevně na tom, že Rozárku pryč vy-
praví, byt i nechtěla a se bránila. Však ona teď,po-
volí. Jen komu ji svěřili? Na sebe také pomyslil. O že 
nemůže na nohy! Nelitoval toho proto, že mu nebylo 
lze prchnout, ale proto, že nemohl nikomu pomoci. 
Vojny se nelekal pro sebe, ale pro lid. — A teď 
bude často potřeba za něj zakročit a se přimluvit 
u těch nenasytných Burkušů, které aby Pán Bůh už 
ztrestal! 

Rozárka vstoupila s hostem. Pater Athanáš si 
zastínil rukou oči, pak ji kvapné spustil. 

„Pandurku!" zvolal, „tys to — i to tě sem Pán 
Bůh posýlála Starý kněz měl ze svého hosta oprav-
dovou radost a proto sobě ani tak nevšiml, jak je 
Rozárka všecka změněna. Mládenec musil vedle býva-
lého učitele svého usednout a jemu vypravovat. Po-
věděl mu, co již za tu chvilku byl Rozárce stručně 
a kvapně řekl. Vypravoval o klášteře, o sousedce 
Hložkově, o strýci, že zdrávi jsou, jak je v městě a 
v okolí, jak s vojskem a vojnou, pověděl také, žo rnu 
nedalo, že jej to sem táhlo, aby se podíval, jak se 
maji v tom nebezpečenství, mohl-li by snad něčím 
pomoci. 



To bylo všecko pravda; ale jako ani Rozárce tak 
ani starému knězi nepověděl, i roč ještě sem chvátal, 
totiž že ho zase napadalo divné myšleni, že mocněji 
se ozývalo v něm pokušení, aby se dal tajně na vojnu, 
a že sotva se mu již bránil. Ještě se pamatoval vida, 
že strýc něco tuší, že je znepokojen a zaražen, ale 
Pavel cítil, jak časem už ve svém předsevzetí pole-
vuje. Proto si zaběhl pro posilu přes hory a les sem 
do osamělé fary k Rozárce. 

„ Strýcovi jsem nic neřekl, že sem půjdu. Na-
padlo mne to časně ráno. když ještě spal. Než se pro-
budil, byl jsem už za městem. Proto dnes ještě musím 
do Police.41 

„Tak, tak, Pavle, zrovna vhod,M pravil P. Athanáš. 
Půjdeš třebas hned, za chvíli, a vezmeš s sebou Ro-
zárku. Do večera budete doma. Co se divíš, děvče? 
Tentokráte ti nepolevim. Slyšíš-li střelbu?" Strýček 
mluvil přísně a rozhodné. 

Rozárka musila ven do kuchyně. Pater Athanáš 
si nechal pandurka u sebe. Pavel vypravoval o cestě, 
co je všude vojska, jak průsmyk Bodašinský je zata-
rasen a jak na Hutberském jsou hradby a záseky, jak 
všude po stěnách u stezniků jsou hlídky, jak sumou 
generál Laudon chystá se k tuhému hájeni toho po-
hoří. A zase v hovoru ustávali, naslouchajíce vzdálené 
střelbě. Pojednou umlkla. Tu pak také unavený farář 
Pavla na chvíli propustil, a ten šel hned za Rozárkou. 
Zastal ji v čeledniku. 

„Co bude se strýčkem? Já ho tu nenechám sa-
motného!* zvolala. 

„Dobře máš. Já vím, ten starý kostelník tě dovede 
do Police, zná beztoho dobře cestu. Stezníkem ještě 
projdete, a já tu zůstanu se strýčkem." 

„Přijdou Prušáci —* 



„Přijdou — necht — právě proto — aby někdo 
u něho byl.u 

Venku se ozval temný hluk; dvéře čeledníku se 
prudce otevřely a starý kostelník sotva dechu popa-
daje volal: 

„Ježíš Maria — už jsou tu! Houf bílých husarů 
jede zrovna sem — budou tu co nevidět. Uklidíte 
všechno — ach, mladý pane — schovejte se, at vás 
neseberou! Kdepak je pan farář?" Stařec byl strachem 
bez hlavy. 

Pavel vzal Rozárku za ruku a pevně pravil: 
„Neboj se. Pojd nahoru k strýčkovi/ 
Ale v srdci se přece zalekl. „AI vás neseberou !tt 

volal ten stařec. Pavel dobře věděl, že by se tak 
mohlo státi. Chtěl vojnu — ale v pruském šiku, pod 
nenáviděným praporem bojovati! 

XV. 

Byl pravý div, že Honzíček obdržel od generála 
Laudona průvodní lístek. — Nebýti paní generálové, 
žádný by toho u vrchního velitele nevymohl. Přijít 
zrovna ve chvíli, kdy nejvíce starosti, kdy právě přišla 
generálovi štafeta, že nepřítel překročil hranice! Ne-
dlouho po té, když Honzíček odešel, otřásl se také 
nad Polici vzduch mocně a dunivě; když příčinu toho 
seznali, že to střelba, nastalo obecné zděšení. Lidé 
očekávali nepřítele každou chvíli. Všemi to trhlo, když 
silnici od Hutberka přiharcovalo několik husarů cí-
sařských na zpocených a zablácených koních, sami až 
po kalpaky blátem postříkáni, od prudké jízdy do temna 
zarděli, potem se lesknoucí. Ve městě se na chvilku 
zastavili. Co zatim jeden z nich depeši v klášteře ode-
vzdával, čekali ostatní uprostřed lidu a vojáků shrnuv-



ších se kolem nich a vypravovali na kvap, že Prus 
po krátkém boji opanoval Broumov. 

Pak pobodli koně a uháněli dál k Náchodu. — 
Na to všecko dívala se kmotra Hložková stojíc před 
svým domem a slyšela, co se děje. Rukama zalomila 
a hořekujíc vyčítala sobě, že kdy Rozárku ke stiýci 
pouštěla, proč ten Drozanských Honzíček a ostatní 
tak ji chlácholili, že není dosud zle. A strýc! Že ten 
aspoň neměl rozum a děvče sám neposlal. Ted je 
tam v té velké vodě! Všecko tam nepřítelem zapla-
veno, a ona ubohá děvečka sama mezi surovým 
vojskem! 

A ještě hlasitěji zahořekovala, když v tom na 
náměstí ozvala se polnice a pak rachot bubnů. Vo-
jáci se z bytů svých sbíhali, jednotliví na koních při-
jížděli. — Všude křik a ryk, řinčeni zbraně, pádné 
kroky přecházejících tlup; všecken ten lomoz vá-
lečný Hložkovou tím živěji upominal na její dceru a 
neštěstí. 

Před klášterem čekalo několik důstojníků na koních 
a opodál vrat drželi vojáci osedlané koně čekajíce na 
generála a jeho průvod. Tam také v průjezdě stál 
převor s paterem praesesem a několika kněžími. Zraky 
všech hleděly ke schodům — a tu, hle, již přicházejí! 
Napřed generál, za nim plukovnici Jánuš a Gaisbruck, 
pobočník Stipšič a jiní. Převor a všichni knězi byli 
nemálo překvapeni. Tot je ten málomluvný, chladný 
Laudon Čela stále zamyšleného a často zasmušilého? 
Hle, jako by vzpružen si lehko vykračuje, hlavu vzhůru 
si nese* tváře oživené, ano veselé. Na převora se 
usmál, a když kněz ruku pozvedl, aby mu na cestu 
požehnal, rychle smeknuv hlavu nachýlil, pak přistoupiv 
podal mu ruku a důvěrně pravii: 

„S pomoci Boži zvítězíme. Zatím buďte všichni 
klidné mysli a nelekejte se nazbyt a přes příliš." — 



Již vyhoupl se mrštně na koně, a jediným stisknutím 
ho strhl, an se bujně vzepjal. 

Ještě jednou se generál ohlédl a to po oknech 
klášterských v průčelí nad branou, kde u otevřeného 
okna stála jeho manželka s plukovníkovou Jánušovou. 

Usmál se na ně, rukou pokynul, pak obrátiv koně 
mohutným hlasem dal rozkaz k odjezdu. 

„Jak je nadšen! Jak mu oči zářily! To je rek, 
tak jej mám ráda! Závidím vám ho, má milá!- zvo-
lala mladá plukovniková. 

„O, ano, ale zároveň se chvěju a lekáni —" po-
vzdychla generálová nedomluvivši a hleděla upřeně 
za manželem, jenž se svou suitou zajížděl po boku 
vojska z města kol kláštera táhnoucího. — Bralo se 
urychleným pochodem sesilit posádku v zásekách na 
Hutberku. 

I převor a pater praeses vyšedše ven před bránu 
hleděli za generálem i na vojsko kolem táhnoucí. — 
Když se pak chodbou do svých cel vraceli, opakoval 
převor: 

rJak se jen změnil! Pravda to je, co poeta po-
vídá: Est deus in nobis, cogitante calescimus illo! 
Na generálovi je to vidět." 

Srážka v nedalekých horách se toho dne nestrhla, 
jak se Poličtí i na vsích kolem lekali. Mnozí vážili 
cestu až na hřeben horský u kapličky Hvězdy, kolem 
níž vede steznik do Broumovska. Šli však nadarmo. 
Bylo tam oddělení Chorvátů cesty hájících, a pro ně 
nemohli se zvědavci rozhlédnouti kotlinou broumov-
skou. Jen to přinesli od vojáků, že se tam všechno 
hemži Prusem a že dle všeho na jisto udeří na hory, 
aby se zmocnil cest a stezniků jimi do Čech vedoucích. 
To ostatně každý očekával. 

Odpoledne minulo zvolna v napjetí, za trapné 
nejistoty, v očekáváni krvavé bitvy. Ale ani výstřel 



se neozval. Hložková chodila sem i tam po staveni, 
vyšla na ulici, do sousedství — všecka už jako zma-
tená. Chvílemi oddávala sc beznadějnosti, nijak už 
Honzíčka s Rozárkou nečekajíc. Byla přesvědčena, že 
neproniknou pro vojska. — Pak zase ji naděje slabým 
světlem zakmitala, zvláště když ji sousedé těšili. 

Tak nastal soumrak. V městečku bylo smutno a 
ticho. Jen ordonance nějaká nebo kurýr oživili na 
okamžik ulice, a hluchým tichem zvučel dusot jejich 
koni divě pádících. Noc snesla se na pohorskou krajinu. 
Temnem jejím tu tam na výšinách směrem k Broumovu 
vystupovaly zardělé, zářné sloupy z ohňů polních, 
jež vojsko Laudonovo zanítilo. V tu noc snad jenom 
děti spaly. 

Hložková modlila se a plakala. 
Na faře Vernířovické strávil Pavel tu noc v tajném 

úkrytu. Pater Athanáš, jak mu vyděšený kostelník 
oznámil, že pruští bílí husaři jedou ku vsi, nejprve 
na pandurka vzpomněl a přímo mu poručil, aby se 
ukryl. Mladý hrdina tentokráte rád uposlechnuv, dal 
se ochotně Rozárkou zavésti na farskou půdu, kde 
vedle podstřešni světničky byla nevelká, dosti tmavá 
komora. Do té komory Rozárka svého nejmilejšiho 
zavřela. V bezděčném vězení tom mezi starým nářadím 
a červotočivým oltářem, jehož pozlátko bylo setřeno 
a barvy mramorové valně zčernaly, ve společnosti 
několika vysloužilých sošek nějakých svatých trávil 
Pavel dlouhé, nekonečné půldne. Stoje u zaprášeného 
okénka vyhlížel ven a naslouchal. Málo uviděl, za to 
však více uslyšel. 

Všecka ves zvučela dusotem koni, řinčením zbraně 
a křikem surových hlasů husarských. Na faře bylo 
nejhlučněji. Pavel slyšel, jak se tu četní jezdci zasta-
vuji, jak ve přizemku, na síni rozléhají se pádné kroky. 
Tak to šlo až do večera. Pavel hřmotných těch hlasů 



ani tak nedbal, především pozoruje, nezavzni-li voláni 
Rozárčino. Jen toho se obával, že surovi vojáci ne-
budou snad nemocného starce šetřiti, a pak i Ro-
zárky. Pomýšleje na to, cítil, jak mu krev do hlavy 
vstoupá. Oči se mu šířily a bezděky sahal po klice 
své komůrky. 

A opravdu, hlas Rozárčin zaslechl, tichý však a 
stlumený, a to, když pozdě odpoledne tajně na půdu 
se vykradši, na dvéře Pavlova vězení jemně zaťukala. 
Nesla mu něco od jídla a šla se přesvědčit, jak mu je. 
Chvátala, než nehněvala se, že ji Pavel na minutku 
omeškal, že ji chvatně a vroucně objal a políbil. — 
Dvéře pak tiše zase zapadly. Venku den pohasinal, a 
na komoře byl již soumrak, a brzo pak se tu tma 
uložila. Ticho a klid však s večerem nepřišly. Hlahol 
vojenský zvučel neustále. 

Pavel usednuv na malovaný sloup starého oltáře 
dlouho napjatě naslouchal a pozoroval, až pak ko-
nečně opřev unavenou hlavu o dřevěnou zeď tvrdě 
usnul. Spal dlouho. Když se probudil, byl už dávno 
jasný den. Rozárka pak zase tajně a opatrně, ale 
dosti pozdě sem přišla s jídlem. Sotva že však se 
schodů sestoupila, strhl se venku před farou nový 
hluk. Patrně, že někdo zase přijel. 

Za nedlouho pak zavrzaly schody na půdu ve-
doucí. Pavel viděl skulinou ve dveřích, že sem stou-
pají nějací mužové. Trhl sebou. Napadlot mu, že jeho 
útulek snad prozrazen, že jdou pro něj, aby ho oblékli 
do pruského kabátu. 

„Sem, prosím, pánové," zavzněl teď za nimi hlas. 
Aj, tot Rozárka! Vedla cizince, patrně důstoj-

níky, do podstřešni světničky. 
mCo je tu vedle?4 ozval se pojednou jeden z dů-

stojníků. 
Pavel tajil dech. Jistě hledí teď na jeho úkryt. 



„Komůrka, prosím —" 
„Co tam máte?" 
.Starý oltář z kostela, několik svatých a —" 
Zvučný smich přerušil dívčinu řeč. Nesmál se 

však ten, jenž se byl drsně vyptával, ale druhý dů-
stojník, a ten teď lámanou němčinou Rozárce děko-
val. Odcházela. Krůčky její přehlušili cizinci, kteří 
vstoupili do podstřešní komůrky. Pavel pátral po ně-
jaké skulině, nadarmo však. Za to pronikal hlas ze 
světničky k němu do šeré komory. Pandurek naslou-
chal napjatě. Dva jsou tam vedle, to poznal z řeči. 
Mluvili francouzsky. Pavel sbíral všecku svou znalost 
toho jazyka, a vyrozuměl tolik, že tu v jeho nevol-
ném sousedství mešká pruský generál, rodem zajisté 
Francouz, jenž asi právě teď přibyv, druhého, kterého 
plukovníkem tituloval, pilně se vyptával. Pavel také 
z řeči vyrozuměl, že oba stojí zajisté u mapy, nebof 
dobře slyšel, jak plukovník řekl: „Uu není možná pře-
jiti; tu také ne, a jsou jenom tyto přechody schůdnv, 
tu, a tu od Skřinic dva.u A plukovník vykládal o ce-
stách a stezkách přes Stěny. Pavel sotva dýchal, jak 
napjatě naslouchal. Z udáni plukovníkových vyroz-
uměl, že tu řeč o „pánově cestě", o hvězdeckém 
stezniku a cestě Božanovské. 

„Dobře, pane plukovníku, zprávy vaše shodují 
se s mými. Laudon se všude jak náleží opatřil. Těmi 
stezkami nepronikneme. Ale o tu druhou cestu ze 
Skřinic, o tuhle tu, se silně pokusíme. Máme tam 
značnou přesilu; ostatně nám pomůže jenom Hut-
berk. Co se tomu divíte?!-

„Je nejvíce, strašně opevněn. Náspy, záseky — a 

„Právě proto. Budeme o Hutberk státi co nej-
více. Musíme. Laudon nás tu čeká, všecku sílu sem 
sbírá. I z boku od Bodašina. A ten vlastně chceme. 
Princ Mauric bude tu miti poměrně snadnou práci 



se svou přesilou. My si budeme na Hutberku vylamo-
vat zuby, a on se za to projde Eodašínem. A ještě 
nařizoval, abychom co možná nejvíce mužstva šetřili, 
haha! — Chce míti silnou diversi a šetřiti. — Tain 
v těch zásekách!a 

„Já bych věděl, pane generále — a 

„Jak šetřiti s mužstvem?! — Že vite? — Nuže 
mluvte!" 

V tom strhl se venku a na sini dole nějaký hluk, 
pak někdo vešel kvapně nahoru a než zatukal, ote-
vřeli důstojnici sami dvéře. 

Pavel poznal, že to ordonanee, oznamující, že 
u samé vsi chytili nějakého muže, snad vyzvědače, 
jenž patrně přišel od hor, se strany císařských. Ge-
nerál poručí aby ho hned přivedli sem nahoru. 

Pavla zrovna píchlo, jak jen zaslechl hlas toho 
vyzvědače. Strýc Honzíček! Jistě jde pro něj, pro 
pandurka! Takovou cestu váži mezi dvěma vojsky! 
Ale na úvahy nebylo teď času. Jalit se pruští dů-
stojnici, zvláště plukovník, hrbatého krejčíka ostře 
vyslýchati. Jindy by se každý zasmál, slyše, jak se 
Honzíček posuftky i hroznou svou němčinou hájí. — 
Ale Pavla teď strach napadal Věděltě, jak to zlé, 
upadne-li kdo v tento čas v podezření, že je vyzvě-
dačem. A řekne-li strýc také, že si jde pro syna, bu-
dou jej hledati. 

Honzíček na otázky zevrubně, někdy až obšírně 
jal se odpovidati, kdo je, odkud atd., a co tu chce. 

Pavel si oddychl. Pověděltě strýc na tu otázku, 
že sem jde navštívit pana faráře, protože je nemo-
cen, a že sousedka Hložková tu má dceru Rozárku, 
že hrozně pro ni naříká a pláče, a že, poněvadž on 
jí radil, aby dceru sem dala, že pro ni zase jde. 

„Lžeš — vyzvídáš. Vyzvědač jsi ltt obořil se na 
něj plukovník. 



„Jsem, Excellenci," odvětil krejčík směle, ducha 
nepozbývaje. „Jsem vyzvědač, protože jdu vyzvědět, 
jak je panně Rozárce a jemnost pánu. Ale jak se 
Excellenci domýšlí, to ne — Jaké pak vyzvědačství 1 
Člověk vyleze tamhle na hřeben hor, třeba na Hvězdu 
a vidi tady všechno v celém Broumovsku jako na 
stole." 

„Jak je mnoho vojska na Hvězdě ?u ptal se ge-
nerál. — 

„Milosti, to já nevím — pořád se to u nás chu-
melí, jedni sem, druzí tam, a nahoru pan generál 
Laudon nikoho nepustí." 

„Tak, a jak tys sem přišel?" 

Tentokráte krejčík hned na ráz neodpověděl. — 
„Já — milosti — Excellenci? Af zakáže pan generál 
Laudon jezovcům, aby skalami nelezli. A já jsem také 
kus jezovce. Znám ty hory a skály a tak se propletu.* 

Kdyby jaká skulina byla z komory do světničky, 
byl by Pavel viděl, jak se strýc drbe za ušima. Ale 
v duchu se smál. Téšilt se, že ta odpověď páuy Bur-
kuše uspokojila, a že nebude třeba, aby se vytasil 
s lístkem a podpisem Laudonovým. Ten by ho nyní 
mohl zničiti. Ale kdyby byl rozuměl, co si důstojníci 
po francouzsku povídali a co také Pavel zaslechl! 

Již se plukovník obracel po Honzíčkovi, tu zatu-
káno na dvéře. P. Athanáš opíraje se o hůl a podpo-
rován jsa ulekanou Rozárkou vstoupil. Pozdraviv, jal 
se omlouvati. Plukovník hleděl naň zamračeně, mrzutě, 
generál však vida chorého, třesoucího se starce, po-
kynul mu, aby si sedl, a ptal se, čeho si přeje. Pater 
Athanáš prosil za Honzíčka; slyšel od vojáků, že chy-
tili vyzvědače, kterého net zahlédla a poznala. Žel 
přichází dotvrdit, kdo ten muž je, a nyní pověděl 
totéž, co prvé Honzíček; ovšem že se o Pavlovi ani 



nezmínil. Stařec kněz zaříkal se věkem svým i úřa-
dem, jen aby vymohl Honzíčkovi svobodu. 

Tu generál starcovu řeč přerušil. 

„Není třeba, pane faráři; věříme vám. Nicméně 
vydati ho nemůžeme. Jak sám pravil, vyzná se tu 
v horách, a takových jezovců je nám třeba. Dobře-li 
nás povede, nic se mu nestane." 

Honzíček jádro tohoto ortele svého postihl. — 
Lekl se. 

„Teď si jdi, pak spolu ještě promluvíme," po-
roučel mu generál, a odevzdal jej vojákům venku če-
kajícím na bedlivé opatrování. Se sklopenou hlavou 
kráčel mezi nimi se schodů, ale hned ji vztyčil a 
v očích mu zasvitlo, když Rozárka dole na síni jen 
jako mimochodem mu po česku řekla, že je Pavel tu 
na faře. Teď nic si z toho nedělal, že pater Athanáš 
broukal a ho plísnil, a tak hněv maje na Prušáky na 
hlavu krejčikovu jej vyléval. Pak si musil Honzíček 
na židli sednout a voják ve vysoké plechové Čepici 
gardistské se od něho ani nehnul. Za to krejčík se 
pořád nějak vrtěl a ošíval, na vojáka mluvil němči-
nou schválně tak silně českým jazykem promíchanou, 
že mu ramenatý Braniborák pranic nerozuměl a jen 
se smál, zvláště když hrbatý krejčík tak podivně se 
tvářil a ušima střihal. Honzíček teprve pak se upo-
kojil, když mu Rozárka přinesla talíř polévky. Snědl 
ji hltavě, a když pak Rozárka prázdný talíř od něho 
brala, postřehla, jak na ni chytře zamrkal; zároveĎ 
něco pod taliřein na dně ve své ruce ucítila. 

„Pro Pavla," řekl Honzíček jen jako mimocho-
dem, a nedbal, že voják se zamračil, nebol dle na-
řízeni neměl jeho zajatec s domácími ani promluviti. 
Honzíček se po té polévce nějak upokojil. Již se ani 
nevrtěl, ani sebou nešil, ani na Braniboráka nemluvil, 



a to proto, že už neměl, co by z pod vesty z tajné 
kapsy vytáhl a tajně Rozárce podstrčil. 

Že Pavel je tu, a ne ve světě nebo na vojně, to 
ho nade vše potěšilo. Ale pak jal se opět přemýšleti, 
proč sem šel, i o tom, co pani plukovniková řekla a 
zase, jak by se odtud dostal a hlavně s Rozárkou, 
pro niž samotnou mezi vojskem opravdu nic příjem-
ného nebylo, až mu vždy zase na mysl připadl ne-
šťastný úkol, který mu ten pruský generál uložil. Za-
tím nahoře ve světničce podstřešni se utišilo. Generál 
s plukovníkem byli zase sami a rozmlouvali. Pavel 
byl, skrčeně naslouchaje, již jako dřevěný, nicméně 
sebou ani nehnul na úlevu svému tělu, aby mu ani 
slovíčko neušlo, nebo aby šramotem se neprozradil. 
D&stojnici mluvili něco o některých oddílech vojska 
bolem rozloženého. Pojednou generál, jako by se byl 
na hodinky podíval, zvolal: „Už mám na čase. Za 
hodinu mne čekejte.- Odcházel, ale u dveří se zasta-
vil. Pavel dobře zaslechlj jak pravil: 

„Abych nezapomněl, jak míníte v zásekách vojska 
ušetřiti ?a 

„Zcela jednoduše. Dám před vojskem uklidit zá-
seky —w 

Generál lehounko zaklev, zvolal: 
„Barbarská myšlénka lH 

„Ale praktickálu a plukovník se zasmál. 

XVI. 

Obloha byla ještě zahalena nočním stínem, jen 
na východě se vyjasnivalo. Byl čas kuropění. Všecken 
kraj Broumovský na úpatí Stěn dosud byl pohřížen 
ve spánek. V širých polích, jež za toho ranního šera 
byla všecka tmavohnědé barvy, nic se nehnulo. Ale 
tam, co stálo uprostřed malé paseky několik starých 



borovic, oddělil se někdo od stínu pod stromy a vstav, 
rozhlížel se. Pavel, pandurek. Vedle něho na zemi 
v uschlém vřesu a mechu seděla Rozárka, ukrývajíc 
ruce pod velký šátek s hiavy přes ramena jí splývající. 

Mladí lidé utíkajíce z Verniřovic polem, oklikou, 
odlehlými stezkami, výmoly jako plašené koroptve, až 
sem se dostali. Na cestu se vydali nedlouho po půl 
noci a teprve nyní, k ránu, až sem došli. K cíli svému, 
do lesa, na úpatí Stěn, v tu stranu ku Hvězdě, měli 
ještě značný kus. Cesta jejich až sem byla plna ne-
bezpečenství. Sám odchod z fary Vernířovické nedal 
se snadno vykonati. 

Pavel vyslechnuv rozpravu geneiálovu s plukov-
níkem, byl ve svém vězeni jako na trní. Pamatoval 
si všecko výborně, a když si pak v duchu to opakoval, 
poznával tím rozhodněji, že zpráva o té rozpravě na 
patřičném mistě, generálu Laudonovi, byla by jistě 
důležitá. Byl by nejraději hned se vydal na odvážnou 
cestu, ale plukovník ze světničky ani se nehnul; pak 
přišel zase generál, jedl s plukovníkem a teprve pozdě 
odpoledne oba odešli. Tu pak také Rozárka se tajně 
nahoru odvážila, nesouc Pavlovi jídlo. Lekla se jeho 
úmyslu; prosila, aby tu zůstal, ale on se již nedal 
zavřití, pravě, že v noci se spustí vikýřem na dvorec 
a ven, do rána že musí býti v Polici. Tu teprve vzpo-
mněla Rozárka, že ji strýc něco dal pro Pavla. Byl 
to průvodní lístek od generála Laudona, a papírek 
ten dodal pandurkovi ještě více chuti. 

„Teď už se nebojím. Prušáky se nějak provinu a 
jak se dostanu do lesa pod skály, bude vyhráno. S tím 
lístkem mne naši pak pustí — a pojď se mnou, Ro-
zárkol" dodal pojednou kvapně. Tu však ozvaly se 
na síni kroky, a Rozárka uleknuvši se, chvátala dolů. 
Pavel ukryl se v seně, jež stranou dále bylo nakupeno. 
Tak tu vydržel do noci a když všecko v domě utichlo, 



vikýřem spusiil se po žebříku na dvorec. Za zdí na 
něj Rozárka Cekala. Div, že si nevýskl, jak byl rado-
sti překvapen. Bylot jedinou jeho starosti, když se 
rozhodl, že odtud prchne, že tu zůstane Rozárka sama, 
nikým nechráněná. Vzal ji za ruku a již se pustil do 
tmy. S počátku mluvili jen málo. Rozárka pověděla, 
že strýc, uslyšev od ni, co Pavel zamýšlí, úmysl jeho 
nejen schválil, ale nad to ji samu vyzval, aby také šla. 
Bránila se, že ho tu nemůže nechati, ale starý strýc 
se až rozhněval. 

„Co mně mohou udělat? Ale tobě! Jak bych se 
pak zodpovídal? A matka strachy umírá, jen jdi, jdi!tf 

Tak musila. Než i ona dosti ráda vyplnila strý-
čkův rozkaz. Mezi těmi Prušáky, kteří tak neomaleně 
na ni hleděli a s ni mluvili, bylo ji úzko; a pak měla 
prchnouti s Pavlem! Ten se tu v krajině dobře ne-
vyznal, ale tolik na jisto věděl, že třeba se vyhnouti 
každé vesnici, že nestni jiti směrem k Hutberku, kde 
všude plno vojska. Proto dal se polem velikou okli-
kou. Ani tu nebylo zcela bezpečno, než přece dostal 
se štastně za svítání až sem pod staré borovice, zby-
tek to malého, vysekaného lesíka. Vůdcem a řidite-
lem bylo inu tou noční cestou pásmo lesnatých stěn, 
jenž měl před sebou a k nimž mířil. Hodlal ku Hvě-
zdeckému stezniku. Znali jej nejlépe a věděl, že tu 
nejdříve uhodí na císařské; o to mu běželo nejvíce. 
Rozárka statečně vedle něho vykračovala. 

Teď v širém poli uprostřed nepřátel, mezi dvěma 
vojsky, ani se tak nelekala jako na faře. Tak Pavlovi 
důvěřovala. S ním jako by šla jistota. Aby ji ušetřil, 
zastavil se tu pod stromy. Jak Rozárka sedíc odpo-
čívala po namáhavé chůzi, Pavel se rozhlížel. V právo 
ale hodně daleko spatřil několik jezdců, kteří za šera 
jako živé stíny zvolna jeli obhlídkou. Pak bylo slyšet 



s jiné strany temný hlahol polnice, a zase pak za 
vládlo ticho ranni krajinou. 

Pavel zraky v před, na Stěny upíral. Temena 
byla zahalena mlhou a z lesnatých tmavých boků vy-
stupovaly bílé páry. Tam všude klid a přece na hře-
beně na stezkách čeká mužstvo ve zbrani nepřítele, 
jenž na dole dosud, aspoň zdánlivě odpočívá. I v tu 
stranu k Hutberku, kde bude nejživěji, dosud klid — 
ale přece. Tam v poli k lesu se něco pohybuje, dlouhý, 
černý průvod, krokem, pohybem pravidelným. Tot vo-
jenská kolona — do lesa zachází. Co tam? Tot jistě 
nějaký tajený pohyb. * Je-li snad tam, vede-li je ! a 

Vzpomněl si Pavel na strýce, kterého na faře byl sly-
šel, ale ani okem nespatřil. Také Rozárka odcházejíc 
Honzíčka neviděla, protože byl mezi vojáky; ale strýc 
jak sám ji slíbil, mu poví, co Pavel hodlá a že se 
Rozárka s ním přece snad dostane přes hory do 
Police. 

„Svítá,tt pravil pandurek, obrátiv se k Rozárce. 
„Půjdeme!" odvětila a chutě vstala. 
„Půjdeme — ale pozor! — Ted by bylo nej-

lépe, kdybychom byli jako koroptve v brázdě. Tam-
hle je hlídka, tam také, ale tu tim úvozem dosta-
neme se kus a pak se nějak zas otočíme. Nebolí tě 
nohy?" 

Usmívajíc se, zakroutila hlavou. 
Dali 6e do kroku a brzo zanikli v úvoze, miřice 

ku Stěnám, jejichž tmavé barvy se vyjasnily. V tu chvíli 
také zahřměla dále, stranou k Hutberku dunivá rána, 
za ni druhá, třetí; hřímáni pruských děl vítalo nový 
den a ohlašovalo krvavou práci. 

* * 
* 

Tenkráte nebylo ještě nynějšího hostince na Hvě-
zdě, ale kaple nynější tu již stála na strmé skále, pod 



niž vine se steznik srázným svahem dolů do krajiny 
Broumovské. Paprsky ranního slunce zasvítily sem na 
hřeben horský mezi skalné balvany divě rozmetané. 
Na prostoře před kapli, mezi skalami a v lese kol na 
stranu Poličkou mimě se svažujícím bylo neobyčejně 
živo. Několik ohňů tu hořelo, u nichž seděli chor-
vatští hraničáři v červených pláštích a v plné zbroji. 
Jiní stáli u volných skupinách, a v právo v levo jed-
notliví druhové jejich stráží stojíce vyhlíželi před se 
s vyvýšených obrovských balvanů do kraje Broumov-
ského. 

Živo a hlučno bylo tu v nevelkém tom táboře, 
hraženém velikolepou hradbou a nerozbornými ba-
štami balvanů pískovcových. Do táboru toho vedla 
se strany nepřátelské jediná stezka, a ta byla pod 
kapli zatarasena. Poražené stromy, stržené skály utvo 
řily tu hradbu, již slézti by bylo nesnadno, kdyby ani 
nestáli za ni a nad ní na nepřístupných skalách sta-
teční hraničáři. 

Velitel jejich, plukovník Gaisbruck, stál s dvěma 
důstojníky u kaple opíraje se o kamenné zábradii pro 
vyhlídku tu zřízené. Byla odtud velmi krásná. Všecku 
Broumovskou krajinu, město i vesnice, hory kotlinu 
tu lemující i dále za ně do Sezska bylo viděti. Hra-
ničně hory byly ještě v lehounké ranní páře — ostatní 
kraj se již vyjasnil. Dnes jinak vypadal. A na to, co 
ho změnilo, na nepřátelské vojsko upíral plukovník 
Gaisbruck svůj zrak. Od Broumova silnici postupovaly 
tmavé houfy nepřátelské směrem k Hutberku, odkud 
již zaznívalo houkáni děl, jiné pak braly se polními 
cestami různými směry. 

„Jdou na nás šourem," pravil jeden z důstojníků. 

„Snad se ani sem neodváží — a mínil druhý od-
kládaje od oka dalekohled. 



„Tak se zdá — u pravil s úsměvem plukovník, a 
zrak jeho utkvěl na příkrém svahu hustě zarostlém 
rozlehlými, vážnými hvozdy. „Uvidíte však, že jim to 
přece nedá." 

„Aj, hle — už jsou v té dolejší vsi. — A jízda! 
Co ta tu chceř!" zvolal jeden z důstojníků. 

Všichni přitiskli dalekohledy k oku a hleděli dolů 
ke Skřinicům pod lesem, na samém úpatí. Nejprve 
pak plukovník spustil ruku s dalekohledem a hněvivě 
zaklel. 

„Vidím-li dobře, Či mám mlhu! Vyhánějí sedláky, 
nebo ne?44 

„Nevyhánějí, ale shánějí v jednu kupu.a 

„A ženské jsou také mezi nimi.44 

Důstojnici užasli inlčky pozorovali neobyčejný ten 
výjev. Tlupa pruských husarů hnala z vesnice před 
sebou houf sedlánú i selek. Nářku těch nebohých lidí 
nebylo slyšeti. ale prudké pohyby jejich svědčily, jak 
hrůza, strach i rozhořčení nitrem jejich zmítají. Ziethe-
novi husaři však nedbajíce ničeho, jeli za nimi, majíce 
kohoutky svých bambitek nataženy, aby ihned toho za-
střelili, jenž by se odvážil z houfu vyběhnouti. 

„Nač je to ženou? Co udělali?• zvolal jeden 
z důstojníků. 

„Hle, ženou je pryč a to směrem k Hutberku.41 

„Na zásekv, aby je před vojskem trhali. Už roz-
umím!— fi! To je vojna, to jsou nepřátelé!44 vzkřikl 
plukovník a vyplivl se. 

„To v jiných vesnicích asi také tak drancovali — 
ten houfec by jim nepomohl." 

„Jako otrokáři a teď je poženou, bezbranné ty 
ubožáky, našim dělům a puškám na pospas. Ti tam 
na Hutberku budou sthleti do svých lidi. — Hanba, 
pane generále Fouq iete !tt volal druhý důstojník, obrá-
cen jsa k nepřiteli, jehož velitelem byl generál Fouquet. 



Zatím rovina pod horami více oživla. Nepřítel 
čile se blížil k horám, přes něž se chtěl dostati; jed-
notlivá odděleni jeho jízdná přejížděla sem a tam. 
Bylo již slyšeti znamení polnic a rachocení bubnů, 
ale to všecko zaniklo, když u Hutberka děla spustila 
jak náleží. Ozvěna dnes byla jako divá. Širými lesy 
hučelo temné hřímání, jež ve skalách mocné se od-
rážejíc rachotilo a dál se neslo, až zanikalo daleko 
v pohorské krajině temným duněním a houkáním. 

Byl slunečný dubnový den. Nad lesy Hutberskými 
vyvstávaly kotouče střelného dýmu. Tam také často 
se Gaisbruck obrátil, ač průběh boje pro les a skály 
nebylo viděti. V tom také na právo zalehly skalami 
hromadné výstřely. 

„To je na ,pánově cestě1," zvolal plukovník. „Kdy 
to na nás dojde?! Hola, teď to začíná do opravdy! 
Ale o tuto hradbu si čela rozbijete !u dodal a pohrozil 
pravici svou proti nepříteli. 

XVII. 

Tou dobou, kdy od Hutberka rozléhalo se hou-
káni děl a Prusové útočiti počali, vyběhli Pavel 
s Rozárkou z posledního úkrytu svého před lesem, 
z dolce zarostlého křovím trnkovým a stíněného dvěma 
starými osykami. Rozárka, dost už unavená i ustra-
šená, stáhla plachetku hodně přes hlavu a jako srnka 
ubíhala s Pavlem, o jeho rámě se opírajíc. Rozlehlé 
pole bylo mezi nimi a hustým ochranným lesem, jenž 
se po celém úpatí Stěn a dále po jejich příkrém a 
skalnatém svahu černal až po samý hřeben. 

Tu Rozárka nejvíc strachu poměla. Lekalat se, 
vojny neznalá, že přiletí koule třeba někde od Hut-
berka, že je zasáhne, nebo ji nebo Pavlovi hlavu 
utrhne. Byla by nejraději tam v tom posledním do-



liku zůstala, a kdyby tu byl někdo jiný s ni, nežli 
Pavel, jistě by ji nedostal sem do toho volného, ne-
krytého pole. Jako párek koroptvi střelbou vyplašený 
a brázdou ubíhající, tak pádili ti mladí lidé širým 
polem. PaVel všecek žardělý přestal se ohližeti a jen 
před se hleděl; Rozárka zamhouřila oči. Jak dlouho 
běžela, co kolem se dálo, nic nevěděla, jen tolik se ji 
zdálo, že tomu poli není konce. Houkáni děl mohut-
níc provázelo je jako rachot valící se bouře. Pojed-
nou ucítila na rozpálené tváři chlad a v tom Pavel 
vzkřikl: 

„Jsme v lese!ft 

Zastavili se. Rozárka otevřela oči. Šero hustého 
hvozdu je obklopilo, chlad jeho je ovíval. Stromy 
stály tiše, nehnuté ani větev se nezachvěla, než bouře 
přece tu hučela. Ohlas dělostřelby nesl se dunivě ši-
rým hvozdem, odrážeje se ode skal. 

Pavel se okamžik rozhlížel. Prve, když v dolíku 
na spásný les hleděl, strachoval se, že tu vrazi již 
na nepřítele. Byl nyní rád, že se mýlil, ale tam dále 
v levo, kde se hřebene stáčí se a vybíhal hvézdecký 
steznik na dol do lesa, tam jistě plno Prušaků. Proto 
na steznik přímo nezamířil, nýbrž dal se do lesa od 
něho v právo, míně, že se oklikou výše na cestičku 
dostane. Ale jaká to oklika 1 Neschůdnou, příkrou 
stráni nahoru, lesem, mezi jehož kmeny bělaly se roz-
metené balvany pískovcové! Dostane-li se tudy na 
steznik v čas, nebo nezabloudí-li v tom labyrintu skal? 
A vydrži-li Rozárka tu namáhavou, krkolomnou cestu? 
Nebylo by snad lépe jenom něco výše mezi skály vy-
lézti a tam mezi nimi se ukryti? Poskytly by bez-
pečný útulek. Sem nepřítel se neprodere. A kdyby! 
Ani by jich okem nespatřil, tak se tu možná dobře 
schovati. Přečkali by tu útok i boj. a pak by směle, 
maje průvodní lístek, mohl se dále bráti. Ze tu ku 



Hvězdě Prušáci neproniknou, toho se Pavel pevně 
nadal. Ale té zprávy Laudonovi! Ta jej bodala a po-
koje mu nedala. Jak, kdyby na ni mnoho záleželo! 
Kdyby tak v pravý čas ji donesl jen tam na horu ke 
Hvězdě, odkudž by ji velící důstojník ihned na pravé 
místo dopravil, a byla skutečně dobrá a platná (a o tom 
pandurek nepochyboval), jak by se generálovi zavděčil! 
A také by Laudon viděl, že se nebojí, že není jen 
oslněn lesklou uniformou a parádou vojenskou, jak 
mu byl o plesu řekl. 

Ale Rozárka! 
Citil, jak se o něj opírala, její srdce prudko bijící 

od s lného běhu i strachem, viděl její zardělé líce i dro-
bounké perličky potu na jejím čele. Utřel ji šátkem 
čelo a hladě pak její vlasy, utěšoval j i : 

„Mlč, holečku, již jsme z nejhoršího. Jsi tuze 
unavena, viď, ale jenom ještě kousek tam mezi skály — 
tady by nás mohli napadnout. Opři se hodně o mne, 
tak, ještě víc — však už naši nejsou daleko — tak, 
Rozárko." 

Šli dál a Pavel přes tu chvíli několik slov na 
útěchu promluvil. Byla jen krátká, jako urvaná, proto 
že mu dech nestačil. — Stoupalit pořád výš a výše, 
strmě vzhůru, tu přimo, tu šikmo, jak jen bylo možná 
pro kmeny a skály. Stromů nebylo tu hustě, aniž pod-
rost valně překážel, za to však půda navlhlá nebo 
hladkým mechem porostlá chůzi ztěžovala. A balvany 
skalní ještě více. Tu ležely při sobě jako obrovské 
žoky, tam baštou do výše trčely, tu šedavě bílé, tam 
zazelenalé i žlutavé od mechu a lišejníků, tu holé, tam 
pokryté žlutým listím bukovým od loňska a ověšené 
provazci malin a ostružin. Pavel s Rozárkou musil 
často takového obra pískovcového obejiti, často také 
obešedfie dostali se k jinému, pro nějž se opět vrátiti 
musili; někdy skočili se skály na skálu. Nejvíce Pavel 



zkoušel. Rozárka slábnouc se o něj opírala čím dále 
tím více, než on neumdléval, ale těšil a pobádal svou 
družku, která si již stýskati počínala. Prosila, aby 
zastavil, počkal, na chvilku jen, že nemůže, jen co si 
vydechne. 

Uč nil ji po vůli, pilně se rozhlížeje a ohlížeje, 
aby zachoval směr a příliš se nevzdálil od stezky, na 
kterou chtěl tím obloukem, který konali, doraziti pod 
samým hřebenem. Bouře střelby, jak se lesem brali, 
na chvili ztemněla, za nedlouho však znova zahučela 
a nejen s pravé strany, od Hutberka, ale i na levo 
hřímání se ozvalo, a dole pak stranou — slyš — tot 
lidské hlasy — a to není daleko I Táhlý křik, jako by 
z několika set hrdel mužských tam vzezvučel a nesl 
se borem široko daleko. 

„Prušáci 1* zachvělo se na rtech Rozárce, stojící 
na skalině pod starým bukem. Hleděla s přikré stráně 
dolů. Ustrašený pohled čekal, že každým okamžením 
se tam vyřítí nepřítel. Počala se třásti. Pavel stoje 
vedle ni něco níže, citil to, jak se rukou o jeho ra-
meno opírala. 

„Zaskočí nás — vezmou tě! Prosím tě, Pavle, 
schovejme se!" prosila. 

Byl by s radosti poslechl k vůli ni, ale zase mu 
bránila ta novina, kterou nesl. Strachoval se již, že 
je pozdě, že Prušáci už útok na Hvězdu začali, jak 
nedaleký řev nasvědčoval, že tam nepronikne — ale 
přece ještě kus půjde, přesvědčit se. Prosil Rozárku, 
aby ještě chvili měla strpení, že jistě nejsou daleko 
od hřebene, a tam že je jistojistá spása. Uřízl snět 
a udělal z ní hůl Rozárce i sobě. Stoupali zase výše, 
skály obcházeli, s jedné na druhou skákali, kořenův 
a křovisek se chytali; často Pavel výše postoupiv 
vzepřel se nohama a holi o půdu a podav ruku Ro-
zárce, tak k sobě ji vyšinul, až naposled při takovém 



postupu sklesla na kolena a zhluboka vydychnuvši, 
oči přivřela. .Už nemohu." 

Pavel klesajici zachytil a pevné k sobě přivinul. 
Drže ji tak, ohlížel se po mistu, kde by nejbez-

pečněji a nejpohodlněji mohla si odpočinout. Opodál 
v právo stály dvě skály proti sobě jako zdi a před 
nimi smrkové houští. Tam Rozárku skoro donesl, jak 
byla zemdlena. Místečka lepšího sotva by jinde našel. 
Prostora nevelká mezi oběma skalami byla jen na 
jednu stranu otevřena a tam zelenala se ta smrková 
houština. Starý buk pak stoje nad skalou výše na 
svahu stojící, kryl korunou svou, posud bezlistou, oba 
balvany a místo mezi nimi, nastlal však do něho hustě 
svého starého listí. Bylo zavlhlo. Než kdo dbal na to 
v tu chvíli? Rozárka zahalivši se do šátku, sklesla 
na prosté to lože a opřela se zády o skalní stěnu. 
V novém tom útulku bylo šero, ale jisto, jak také 
Pavel ujištoval. 

„A kdyby zrovna kolem té skály se hnali, jako 
že tudy nepůjdou, nic nezvědí. Neboj se, tu jsi bez-
pečnější, nežli na faře. Až ta bouřka přejde — u 

Rozárka povzdychla. Až přejde! Vždyt vlastně 
začíná 1 Střelba neustávala, zaléhajíc až sem do toho 
odlehlého, pustého místa a zněla tu tím děsněji. Také 
ryk nepřátelských hlasů, který prve zaslechli, ozval se 
na novo, jen že dále, a jak Pavel soudil, výše. — Tedy 
již Prušáci ženou útokem na Hvězdu. — A on tu! 
Vlastně teď ani jasně nevěděl, kde je; kterou stranou 
vine se hvězdecký steznik, to si pamatoval, ale jak od 
něho se vzdálil, jak daleko ještě ku hřebenu, to ne-
věděl. Rozhlédnouti se nebylo kam. Dolů pod ním 
příkrá stráň pokrytá skalami, tratící se mfezi kmeny 
v šeru lesním, nahoru nad nim zase stráň pokrytá 
skalami, tratící se mezi kmeny v šeru lesním; a tak 
v právo, v levo samý strom, samá skála. 



„Rozárko, prosím tě, chvilku počkej, já se ohlédnu, 
kde to jsme. Snad ani nemáme daleko na vršek.• 

Prosila ho, aby zůstal, aby snad nezabloudil nebo 
nepadl do rukou nepřátelských. 

„Jsem tu hned, vždyř bych tě tu nenechal !u 

Než se nadála, rozhrnulo se křoví, jež bylo dveřmi 
jejich jeskyně, pak se opět zavřelo, a štíhlá postava 
Pavlova v modrém plášti zmizela. Rozárka byla sama. 
Nejprve čekala sedíc a odpočívajíc. Každá chvilka byla 
nekonečnou. 

„Pavle 1* volala, „nechoď daleko!*1 

„Tu jsem — jen se dívám!u ozvalo se z venku. 
Na chvilku se upokojila, pak volala zas, ale již 

ji nikdo neodpověděl. Lekla se, volala poznovu, sil-
něji. — Slyšela jenom houkáni a hřímáni vzdálené 
střelby. Vstala, rozhrnula křoví, vyšla pak i ven; po 
Pavlovi ani stopa. Volala, křičela jeho jméno, ale 
hlas její zanikl ve hluku bez ohlasu. Teď teprve ji 
strach lítě napadl. Teď to inisto skalnaté v lesích 
zdálo se ji hrozným. A Pavel I Kam se podél? Co se 
s nim stalo? Jen o něj jí běželo. Jestliže ho zajali, 
odvedli.. . Byla by se za nim rozběhla. Ale kam v tom 
bludišti? Snad sám zabloudil, snad není daleko, ale 
ale pro střelbu ji neslyší. Snad se vrátí, vždyt to řekl. 
Zašla zase do své skrýše, obávajíc se, aby sama od 
ni daleko nezašla a nezabloudila. Pak by ji Pavel 
nenašel. Usedla zase a začala se modliti. Bylo ji do 
pláče. — 

V tom ozval se opět dále v lese ten pekelný ryk, 
který ji prve již tak poděsil, a již také spustila střelba. 
Byla drobná, než zle rachotila lesem a rozléhala se 
ve skalách. Rozárka ve svých straších nedovedla si 
povážiti, že to je dále, jisté na stezniku, nýbrž myslila, 
že to již v její stranu ženou a že tu kolem po sobě 
střílejí. — Za chvíli však se to stalo opravdu. 



Rozárka vyskočila, jak opodál jejího úkrytu výstřel 
zarachotil, a zbledla. Pak už se rány hromadně ozývaly. 
Děvče chvělo se jako list. Opírajíc se o skálu, chtěla 
ven vyhlédnouti, křoví rozhrnouti. Ruka jí však ani 
nesloužila; byla jako dřevěná, bez vlády. 

Rozárka nic neviděla, jen slyšela. Střelba ze všech 
stran i na blízku slévala se v jeden ohromný řev a 
ohlas; byla jím omámena, jako zatopena. Již se ji 
zdálo, že haluze stromů kolem praskají, tříštěny kou-
lemi, ze v kmen ochranného buku temně něco cvaklo. 
V tom hlasy lidské se ozvaly, ale divoce, zuřivě. 

A Pavel 1 0 Bože! 

Rozárce se chvěly rty; říkala modlitbu, ale nebyla 
si toho vědoma, ani že ji šeptá, neřku li jakou. Pavel 
přišel do nejhoršiho. Ó, že tu u ni nepočkal! Náhle 
se skrčila, pak na kolena klesla. Zdálot se ji, že 
střelba se k ni blíži že se zrovna vedle hlasy ozvaly, 
že koule hvízdají nad hlavou. 

Tak míjela chvíle za chvílí, nekonečně dlouhá, 
k nepřečkání. Tu v lese a zvláště v ukrytu skalním 
šero stále se rozkládalo a nebylo znáti, jak daleko 
den už postoupil. Ach, teď — konečně! Střelba slábne, 
hlasy umlkají — až pak pušky tu v okolí umlkly. 
Tady asi je po boji, ale houkáni děl z daleka pořád 
ještě hřímalo. 

Rozárka si vydechla. Na dlouho se ji však ne-
uvolnilo, nebo slyš: 

„Bog da vás ubije, bestie!" volal někdo venku, 
a pojednou, když hlasy zřetelněji se ozvaly, rozhrnula 
se houština u vchodu do Rozárčina úkrytu a v zeleném 
houšti zahořel rudý plášt osmahlého muže velikých 
knirú, jenž černým, jiskrným okem pátravě před se 
hleděl. Vida ustrašenou dívku, usmál se, až řadu svých 
bílých zubů ukázal, a zvolal: 



,Ja dobar čověk, boga mi — Gore! Stupaj! — 
Hajdmo!" 

A ohlédnuv se zpět volal, patrně na druhy, že 
juž děvče našel. 

A tu vedle hranatého janičára v červeném plášti 
zjevil se jiný muž, mladičký, bez uniformy, bez čapky, 
maje kol hlavy bílý obvazek. Pavel. 

„Rozárko!44 

Radostný výkřik její ho uvítal. Skokem byla u něho 
a chopila se jeho ruky, jako ve strachu, že by zas 
od ni odešel a se ji ztratil. Tu však teprve se zalekla 
jeho obvazku. 

„Tys raněn !u zvolala ustrašeně. 
„Ne tuze. A teď si pospěšme. Nemáme na horu 

daleko. Je vyhráno, Rozárko 
Několik hraničárů po zuby ozbrojených s úsměvem 

hledělo na ty šfastné děti, jež v radosti své zapomněly 
již nebezpečenství, které právě přestály, na vojenskou 
svou společnost, i na hřímáni děl, jež pořád ještě 
hvozdem hučelo, a hbitě, jako by osvěžené stoupaly 
na horu uzounkou stopou mezi skalami. 

Rozárka žasla, jak brzo, zrovna za chvilku, ocitli 
se na vršku, kde bylo již rovněji a odkud spatřila 
před sebou samé vojsko hraničárské. Zbraň jeho se 
leskla ve slunci (nebol den se již rozhořel) a v pa-
prscích jeho blyštěla se také zlatá hvězda na kapli 
nad lesy, nad hraničáry, kteří se kolem rojili, odra-
zivše právě první útok nepřátelský. 

XVIII. 

Hůře nežli na Hvězdě bylo na Hutberku. Silnice 
tudy do Čech vedoucí byla pro nepřítele nejdůleži-
tějši, půda pak sama neposkytovala mu tolik obtíží 
jako na jiných cestách a stezkách. Silnice lesem k Hut-



berku jde sice do kopce, nikoliv však strmě, a svahy 
hor v právo v levo jsou mnohem mírnější a schůdnější 
nežli kdekoliv na Stěnách. Ale oč tu byla příroda 
mírnější, o to byl taudon v průsmyku tom opatrnější.. 
Na přič lesem v právo v levo od silnice zel přikop 
i trčel vysoký násep, opevněný palisadami, koši a chrá-
něný četnými děly. Silnice překopaná podobně i zá-
sekami hájená, hemžila se vojskem nepřátelským. Hnalo 
se přímo útokem, pokoušejíc se při tom všude, aby 
učinilo průlom do Laudonova opevnění. 

A tak boj zuřil na silnici i v lese v právo a v levo 
od ni. Děla hřměla, pušky rachotily, kule husto svištící 
zasahovaly lidi, urážely haluze a vrážely do kmenů, 
až třísky lítaly. 

Laudon sedě na koni meškal u baterie nejvýše 
umístěné nedaleko silnice a pozoroval boj. V průvodu 
jeho bylo několik štábních důstojníků, mezi nimi také 
plukovník Jánuš. Všichni byli rozhořčeni barbarstvím 
nepřítelovým, nebot tam před opevněním mezi Pru-
šáky viděli lid z přilehlých vesnic německých sehnaný: 
muže i ženy. I ženyl Musili se ozbrojiti vidlemi, mo-
tykami, sekerami a hnaní Prušáky, kteří za nimi po-
stupují se zbrani namířenou na každého, kdož by nechtěl 
poslechnouti nebo se chtěl vytrhnouti, trhají záseky, 
odklízejí břevna, klády a všelikou překážku, postavenou 
nepříteli do cesty. Křik, nářek jejich i kletby nikdo 
neslyší, ani krajané, proti jejichž puškám a dělům je 
ženou. 

Laudonovi také se zaleskly oči spravedlivým hněvem, 
když uviděl, čeho se nepřítel dopustil. Stahuje husté 
své zarudlé obočí, poručil, aby střelci co možná lidu 
šetřili, jinak však aby nepříteli pro něj v ničem ne-
polevovali. 

Teď vyslechl zprávy několika pobočníků, kteří 
přijeli z pravé i levé strany. Za okamžik hleděl před 



se jako by přemýšlel. Plukovník Jánuš s něho oči 
nespustil. Znal jej dobře a věděl, že na něčem se 
rozhoduje, sám, bez úřady s ostatními jako vždy. 
A Laudon přímo k plukovníkovi se obrátiv, vyjme-
noval prapory pěší i několik houfů jízdy ze zálohy, 
která v polích pod Hutberkem stála a doložil: 

„Zaveďte je ihned a co nejrychleji k Bodašínu, 
bude vás tam potřebí. Nepřítel nás klame; chce Hut-
berk, ale hlavní silu má u Bodašina.u Pak podle mapy 
určil plukovníkovi, která místa a oddělení posádky u Bo-
dašina má zvláště sesiliti. 

Sotva že udivený plukovník odjel — nesnášeli se 
v duchu s náhledem generálovým, obávaje se přede-
vším o Hutbeik — přiharcoval důstojník k Laudonovi, 
oznamuje, co se na Hvězdě událo, jak útok nepřátel-
ský odražen téměř beze všech ztrát. 

„Nepřítel dral se přímo, ale značné jedno oddě-
lení chtělo oklikou záseky obejiti a s velikým namá-
háním a lesem kryti přiblížili se nám dost na blízko. 
Ale tu jakýsi student, tu na lístku průvodním jest 
jeho jméno, prchaje z Vernířovic je mezi skalami níže 
zahlédl. Chvátal dále, chtěje to oznámit a pro štěstí 
vrazil na posunutou přední hlídku. Tak jsme Pru-
šáky uvítali připraveni. Ač byli tím překvapeni, hned 
neustoupili, než po delším boji. Jeden prostý raněn a 
při tom divnou náhodou ten student, jenž byl boji 
přítomen. Nepřítel ustoupil maje četné ztráty.14 

„Kdo dal tomu studentovi průvodní list?" 
„Má jej prý od svého strýce, který —u 

„Dobře — co více?" 
.Týž student vyslechl rozmluvu pruského plu-

kovníka s generálem. Oznámil vše panu plukovníkovi 
Gaisbruckovi." 

A nyní důstojník stručně pověděl obsah oné roz-
mluvy, že Prušáci se vrhnou veškerou silou na Bo-



dašin, tam že musi proniknouti. Líce Laudonovo se 
jasnilo; pak pokývnuv hlavou usmál se a pravil: 

„Oznamte panu plukovníkovi, že je dobře, že 
jsem už sám na to myslil a dle toho vše zařídil. 
Právě tam odešla posila. — Je ten student těžce 
raněn?" 

„Nikoliv." 
„At mu věnují všecken ohled, a vyřidte mu mé 

diky, že mám z něho radost la 

Laudon pak objel opevnění, nařídil, kde co bylo 
třeba, a za nedlouho ujížděl se svou suitou rychle 
k Bodašinu. 

V ten den hrůzy, kdy od rána hřímala děla, byl 
v Polici strach a zmatek, jako by nepřítel měl každé 
chvíle vtrhnouti. Lidé doma připravovali se na útěk, 
ukládali do skrýši lepší své věci, mnozí i z města 
uprchli. Přes tu chvíli vycházeli sousedé před dům 
dotazujíce se vespolek, jak je, ač žádný nemohl nic 
věděti, nebot i ti, kteří se odvážili za město bliž 
k horám, kde zuřil boj, vrátili se s nepořízenou. Hří-
máni děl mohutnělo, ochabovalo, sláblo, pak spustilo 
na novo, div že se okna netřásla. Staří napomínali 
k pobožnosti, mnozí se modlili doina i v kostele, jenž 
zůstal ode mše otevřen. Divné zvěsti šířily se, že 
Prušáci pronikají, že je na Hutberku zle, tam že jsou 
všichni sedláci z Broumovska vehnáni do boje po-
máhat nepřátelům Kdo dosud klidnější mysl zachoval, 
zachvěl se pak, když okolo poledne přivezli plné dva 
vozy raněných, když zahlédli ubledlé tváře, krev bíd-
ným obvazkem prorážející, kdvž zaslechli bolestný ston 
raněných i výkřiky jejich, když je s vozů skladajice 
bolestně pohnuli jejich ranami. 

Sousedka Hložková všecko to slyšela i viděla, ale 
o nic nedbala. Neukládala ani peřin, ani éatův, ani 
věcí od stříbra a zlata, nepomýšlela na útěk. U Ro-



zárky byla její duše. Jestliže ji Honzíček vedl a byli-li 
tam bouří válečnou někde stiženi! — Nebo, nemohl-li 
ani Rozárku odvésti . . Snad teď jsou oba někde 
mezi Prušáky v ohni, když tito ani ženských nešetřili. 
A při tom pomyšleni Hložková zase zalomila rukama 
a z očí se ji vyřinul nový proud slzí. 

Odpoledne se rozběhla do kostela, a když se pak 
vracela, zahlédla před sebou — ach Bože, srdce jí 
zrovna utichlo — to neni možná! Houfek lidí byl ko-
lem nich, nemohla dobře rozeznati. ale jak teď vy-
stoupili u jejího krámku na schůdky — svatá panno — 
totě pandurek, ten s obvázanou hlavou, a vedle něho — 
ano, ano — ! A vážná panímáma dala se do běhu a 
„Rozárko! Rozárko!" volajíc vrazila do krámku, kde 
zastala své dítě. Padla Rozárce kolem krku, líbala ji, 
hladila, pak ji pustila, aby zase Pavla objala. 

Střelba, jež z počátku nejmocněji od Hutberka 
zněla, ochabla, za to pak v tu stranu k Bodašinu roz-
zuřila se, neslábnouc, ale spíše mohutníc. 

„Tam je zlel" povídali si. A bylo to pravdě po-
dobno, nebot pozorováno, že jednotlivé oddíly vojska 
stojící za Polici k Hutberku, na kvap k Bodašinu se 
odebraly. Než i tam bouře pozdě odpoledne utichla. 
Za nedlouho pak hnali městem dva kurýrové9 jeden 
dále k hlavnímu veliteli Daunovi do Hradce, druhý 
do kláštera, jenž přinesl paní generálové novinu, že 
nepřítel všude odražen, a to s velikými ztrátami, ge-
nerál i plukovník Jánuš že jsou zdrávi a že od vojska 
nemohou, poněvadž generál Fouquet snad ještě jednou 
požene útokem. 

Dámy si podaly radostně ruce. 
„A teď, má milá, dokončete své vypravování," 

oslovila generálová Rozárku, kterou si sem dala 
zavolali, když zaslechla, jakým divným způsobem se 
za boje mladá dívčina domů dostala. Rozárka po-



kračovala a když dokončila, řekla plukovniková po 
francouzsku: 

„Nuže, mám pravdu. Tof rozený voják a hrdina 1® 
Mladý ten hrdina, kterého dámy tak chválily, se-

děl doma u kmotry Hložkové a s obvázanou hlavou, 
třesa se rannou zimnici a vzpomínaje na strýce Hon-
zíčka. — Na večer měl pandurek návštěvu: pani plu-
kovníkovou. Všichni, kdo ji viděli nemálo se tomu 
divili. Kmotra Hložková, hned jak odešla, vyptávala 
se, co mu chtěla, nebot hovoru jejich nerozuměla, ale 
Pavel nic, že tu byla jen návštěvou. Ležel ve své 
sedničce sám; oči mu hořely, až se jich kmotra lekla, 
když mu před spaním ránu převazovala. Chtěla u něho 
zůstati, ale on nedopustil. Dlouho neusnul, k ránu pak 
probudilo ho bušení na okno. 

„Kmotra Hložková, kinotřičko!" 
Poznal hlas; totě strýc! Chtěl ven vyběhnout!, 

ale v tom už Honzíček vcházel s Hložkovou. — Než 
jak vypadal! Rozedraný, umazaný, poškrabaný. Ale 
div si nevýskl, když zaslechl, že Rozárka i Pavel jsou 
doma. Na ně se nejprve ptal, druhé pak bylo: „Prosím 
vás, tetka, něco jíst, mám strašlivý hlad.44 

• * 
* 

Nepřítel již útoku neobnovil, ale ustoupiv od hor 
jal se na Broumovsku od Halbštatu až k Dittersbachu 
valy opevňovati. Druhého dne po krvavém vitězném 
boji navrátil se Laudon s družinou do kláštera poli-
ckého: Uvítav se s manželkou svou, dal si pandurka 
zavolati. Urostlému studentu obvazek v hustých tma-
vých vlasech dobře slušel. Se zalíbením hleděli na něj 
všichni, generál i dámy. 

„Nuže, mladý hrdino, dobře jste nám posloužil. 
A jak se vám odměníme?" 

Pavel mlčel. 



,Pane generále, dovoluji si ještě o jednom hrdin-
ství se zmíniti," pravila mladá pani plukovniková. 
„Má milou, sličnou dívčinu a přece chce býti vojá-
kem. Neni-li to hrdinství?" 

Laudon se usmál. 

„Toužite-li ještě po vojně," pravil k pandurkovi, 
„když jste ji teď lépe poznal?" 

Pavel radostně přisvědčil. 

„Ale co váš vychovatel řekne? Uvidíme. Pošlete 
mi ho." Pavel odešel a za chvilku vstoupil Honzíček 
se srdcem tlukoucím; tušil, že to k vůli Pavlovi, snad 
nějaká odměna pro chlapce za jeho hrdinství. Nadál 
se toho, poněvadž Pavel přišel nějak rozradostněn. 
Ale jak sebou škubl, když generál mu vše vylíčil a 
pak řekl: 

„Náklonnost jeho je opravdivá. Doufám, že bude 
z něho řádný voják a že mu štěstí pokvete. Přenech 
mně ho, teď já se budu o něj starati, ale tak, aby se 
ti neodcizil. Bude i na dále tvůj." 

Tu Honzíček se neudržel. Dal se do pláče. 

.Excellenci, milost pane! Vždyl já věděl, že ta 
vojna mně ho vezme. Utíkal jsem tomu pořád, ale 
neutekl. Co mám dělat — musím. Jen aby docela na 
mne nezapomněl; vždyt jsem si ho od malička vy-
tře pal a dost zle, je jako můj. Mám ho za Vašíčka, 
Excellenc pane generál — také vám, slyšel jsem, ze-
mřel synáček. Ráčíte vědět, co to je." 

Laudonovi zamíhaly se bělavé řasy jeho očf. Vážně 
položiv ruku Honzíčkovi na rameno, řekl mírně: „Vím, 
vím, proto buď bez starosti." 

V tu dobu divila se Hložková na novo. 

Krásná pani plukovniková zas je navštívila, ale 
nepřišla k pandurkovi, jenž už byl ve strýcově domku, 



nýbrž k Rozárce. Přišla jí sama povědět, jak o Pavlovi 
rozhodnuto, i potěšit, tak že to pro Rozárku ještě 
lépe. Ale děvčátko, ačkoliv se dost před vznešenou 
paní přemáhalo, dalo se do usedavého pláče. 

Za týden Prus z nenadáni opustil Broumovsko a 
dal se do Slezska a do Kladska. Bylo to 19. dubna, 
a již den na to Laudonův před voj pustil se za ne-
přítelem. Toho dne ráno strýc Honzíček i u Hložků 
zaplakali: Pavel poprvé ukázal se jim ve vojenském 
kabátu. Krásně mu slušela uniforma hraničárské pě-
choty: přiléhavé úzké nohavice žlutavé barvy, tmavo-
modrý kabátec s oranžovými výložky a takou též bar-
vou vyloženými šůsky. V šatech těch a černém kašketu, 
z pod něhož bělaly se pudrované vlasy nade spánky 
v kadeře stočené, v týle pak v copánek spletené, vy-
padal jako ženich. A přece všichni plakali, když ho 
zahlédli, a plakali pak ještě více, když rozžehnavše se 
s nim, spatřili ho v řadě, s puškou na rameni. Pak se 
povel ozval, buben zavířil a Chorváti se dali do 
kroku. 

„Panduři mně ho přinesli, panduři mně ho od-
vádějí —44 zavzdychal Honzíček, slzavým zrakem hledě 
za odcházejícím vojskem. 

Sám generál vřadil Pavla do hraničářské pěchoty. 

„Sám jsem u nich začal. Chorváti ho našli a po-
prvé s nimi byl v ohni," pravil své manželce ohlašuje 
ji, jak se rozhodl. Chorváti odtáhli. U Hložků a 
v sousedství usadil se zármutek. Rozárka nespala 
celou noc a plakala. Jedinou útěchou byla jí slova 
paní plukovníkové. Druhého dne také Laudon a dámy 
se s klášterem rozloučili. Dost nerady odcházely. 

„Kde pak si zase zatančíme !u povzdychla šel-
movsky pani plukovniková, když se jí převor po-
roučel. 



V kláštere, upřímně řečeno, se všichni těšili. že 
jim hosté a s nimi nepokoj válečný odcházejí. Jen 
frateru Bedovi bylo nějak smutno. Prchl tenkráte 
před tím andělem v bilé zástěrce, ale v myšlénkách 
často pak k němu zabloudil. Také i zrak kradi po 
komorné otáčíval, po její pěkné a plné postavě. Teď 
zrovna, stoje na chodbě, odkud bylo ku dveřím vi-
děti, myslil také na ni. Čekai ji v průvodu dam — 
ale tu — cupy, cupy — po druhých schodech dolů 
jako srnka — ona! Začervenal se bezděky — ale než 
se probral, již stála před nim, a opět se na něj smály 
i její rty i černé, šelmovské oči. 

„Což se ani nerozloučíme?u ozvala se vesele. 
„A ten taneček mám také u vás/ Podala mu ruku a 
čiperně se uklonivši chvátala odtud. Ta mu vyvedla! 
Ani slova ze sebe nevypravil. Byl by jistě promluvil, 
ale jak se ho buclatou ručkou dotekla, jako by žhavý 
proud se mu tělem rozlil, až všecka řeč ho přešla. 
Stál tu ještě tak nehnutě, i když kolem důstojnici a 
jejich dámy přecházeli. Slyšel řinčeni šavlí, ostruhy, 
ržáni koni, venku hudba zahrála, ale frater Beda po-
řád viděl jiskrné oči toho diblíka, jeho buclatou ručku 
a slyšel jeho jasný, zvonivý hlas. 

Generál i vojsko odtáhli. V městě zas uhostilo 
se ticho. Druhého dne potom přivezli z Vernířovic 
patera Athanáše. Nic mu Prušáci neudělali. Velice se 
zaradoval, že Rozárka šfastně unikla. Když pak Hon-
zíček přišel k němu na pokoj, a maje oči zality slzami, 
mu vypravoval, co se s Pavlem stalo, řekl starý kněz; 

„Nermut se, bloude. Prelát už z něho nebude. 
A kdo ví, byl-li by také šfastný. Na koni mu bude 
Iřeba lip nežli v kočáře. Ostatně si to sám vybral. 
Z pandurka bude pandur, a třeba generál. — Či bys 
nechtěl?14 



XIX. 

Tu je vlastně konec té válečné idylly. 
Než tolik snad jste si zalíbili osoby, o nichž tu 

vypravováno, aspoň z nich nejpřednější, že až sem 
dočetše, zeptáte se na další jejich osud. 

Pandurkovi se dobře vedlo. První zprávu o sobé 
poslal toho roku, kdy se dal na vojnu, po slavném 
vítězství Laudonově u Domašova, kde se poprvé vy-
znamenal. Tři psaní najednou poslal: Pateru Atha-
náši, strýci Honzíčkovi a to nejhezčí Rozárce. 

Pater Athanáš polehoval ještě celý rok. Na faru 
se více nevrátil. Honzíček mu věrně posluhoval jako 
za chlapeckých let, a často si zahovořili o vojně a 
Pavlovi. Vojna vedena dál, a v Polici uviděli ještě 
nejednou císařské i Prušáky. A když konečné za své 
vzala, přijel do Police mladý hejtman hraničárský, 
Pavel Drozanský, a odvedl kmotře Hložkové jedinou 
dceru Rozárku do klášterského kostela, kdež jim sta-
řičký pater Athanáš požehnal. — Honzíček Drozanský 
ušil si na tu slavnost nový, zelený kabát. 

Generál Laudon poslal mu stříbrnou tabatěrku a 
pani generálová s plukovníkovou Janošovou nevěstě 
pěkné dary. Pani plukovniková na ceduličce připsala: 
„Vidíte, že jsem vás nadarmo netěšila. Kdyby váš 
nejmilejši byl doma zůstal, dnes byste ještě nebyla 
jeho. Buďte šfastna!" 

Mladý důstojník pobyv nějaký čas doma, odejel 
pak s Rozárkou na vojnu. Tenkráte je pater Atha-
náš viděl naposled. Zemřeltě ještě toho léta. Dro-
zanský byl sám, utěšoval se teď hlavně u kmotry 
Hložkové, mluvě o „dětech* nebo přečítaje jejich 
srdečná psaní. Šedivěl, víc do předu se klonil, ale lidé 
jako by toho neviděli. Pořád rnu ještě říkali Honzí-
ček. Však to byl pořád ještě ten Drozanských Honzi-



ček. Šil, vypravoval, začtveračil si, chodil na přástvu, 
kukal, také ještě někdy zakokrhal, i stíny židovské na 
stěnu vrhal a brebentil, ale ušima a čelní koži už 
nehýbal. Rád teď a s hrdostí vypravoval o svém 
pandurkovi, jak ho našel, jaký to byl zvěděný hocb, 
a zvláště obšírně líčil, jak byli v zajeti na faře Ver-
nírovické. Celou epopeju z toho udělal, plnou ob-
širnosti v pravdě epické, ale bez epického klidu; 
trhaje sebou, dramaticky živě líčil, jak Prušáci ho chy-
tili a z fary odvedli, jak je musil k Bodašínu vésti, 
jak se namáhal, aby jim uprchl, až konečně se mu 
to povedlo, jak po něm stříleli, jak se v lese ukrýval 
a celou noc houštinami a skalami se drápal, až hla-
dem zmořen do Police se dostal. 

Tak mu spokojeně léta ubíhala. Pandurek jeho 
na něj nezapomněl. Pěstouna svého tak podporoval, 
že mohl bez starosti a namáháni živ býti. Honzíček 
dost těch zlých Burkušů užil od prvních let královny 
Marie Terezie a ještě se pak dočkal „pruské pře-
háňky" r. 1778 a 1789. Tohoto roku v lednu měsíci, 
kdy Prus už z Čech ustoupil, vyplnil se Honzíčkovi 
částečně jeho sen. Často si totiž před lety maloval, 
kdy Pavel ještě byl na studiích, jak před jeho cha-
lupou zarazí kočár čtyřmi tažený, jak z něho vystoupí 
pan prelát se zlatým křižem na prsou, jak se zeptá 
po Honzíčkovi a jak on vyjda ven, obejme svého 
pandurka — pana preláta 1 

V lednu tedy roku 1779. přiklusaly do Police dvě 
eskadrony husarův a za nimi přibyl prapor hrani-
čarů Wiedových. V čele na koni jel statečný, osmahlý 
major, jenž vojsko na byty rozpustiv, přímo zamířil 
k domku Honzíčka Drozanského, kdež vedle v tu chvíli 
zastavily se saně. Major sestoupil s koně a zavedl 
dámu ze saní vystoupivši přímo ku kmotře Hložkové. 



Major ten byl „pandurek* Pavel Drozanský a ta dáma 
jeho pani. 

Po prvním radostném návalu pravil k ni major: 
,Byt mám v klášteře vykázaný." 
„Ó ne — úřaduj si tam, já zůstanu u maminky. 

Jen podívat se tam půjdu, pro památku." 
A dli. Honzíček je doprovázel. Před jedenadva-

ceti lety také tím časem, v lednu, šli do kláštera — 
na Laudonův ples. 

Prostorné chodby s obrazy zčernalými, pokoje, 
všecko jak tu bývalo, a přece, jak se mnoho zjina-
čilo! Honzíček to vyslovil, co si „děti" myslili, vzpo-
mínajíce na mladá léta. 

„Staří známi jsou všichni pryč," dodal, „na pravdě 
Boži, u sv. Markéty (v Břevnově) nebo na farách. Jen 
frater Beda tu vydržel, a tomu červená nos a na basu 
juž nehraje. Často roně zve na korbel a tu rád vám 
vypravuje o starých časicb, o našem kvartetu, víš, 
Pavle, a také tuze rád o Laudonově bálu a směje se 
a chechtá, jak ho tenkráte komorná přestrašila." 

A když pak stanuli u celly patera Athanáše, 
o kterém vděčně hovořili, vzpomněl si Honzíček na 
slova zesnulého kněze: 

„Z pandurka bude pandur a třeba generál." 
Ted tomu proroctví starý krejčík věřil. 


