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Mlynář TrkalI z Řešetova šukal cosi na 
podlážce-), když mu silný průva,n přirazil po
otevřené okno. HOT'ký dech v<Íchru, vířivá vlna 
prachu a rychle se bližící mrak, podobný roz
vzteklenému rezavému psu, vyhnaly mJynáře 
na záJpr'wží. 

IPodezřelé Hoho, věštící nehlahou budouc
nost, zrychlilo tep rozčileného Trkwla. Náhle 
do nesnesitelného ticha na chvíli ukápla řada 
pravidelných zvuků. Zdálo se, že 1&OU ,to drob
né, jakOlby hOpik,avé kroky, nejlspíše něja.ké 
žen.s'ké. Do těcMb tkročeiů pletly se ještě drob
nější krůčky, neŤsp'íše nějaJkého dítěte. KTdky 
se neza,držite1ně blížily a bYllo zřejmo, že ne
klid přírody má vHv na chůzi obou p'řÍcházej'í
cích. Po chvíli ozval se nejprve zaJstřeně a ne
jasně, později vša,k stá-Ie určitě~i zvonivý hlásek 
dětS'ký a do něho se mísící temnější hlas starší 
ženy. · Konečně se objevHa za mlý1nem žena 
s dítětem a mlynář poznal v obou starou No
vákovou, rychtářovu matku, <S jejím vnoučkem 
Jindřichem. Byl rá,d, že se někdo přiJblížilI, 

.) 8"ýIph. 
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s kým by se mohl roz-dělit o své pověttmostní 
obavy. 

»Dej Pán Bůh dobry vodpoledne,« z·dl'avil 
Trkal s<1:arší ženu. A hned dodával: 

»TadykIe z toho nekouká nic dobryho.« 
Prudce bafal z krátké fajky, dob!ře napš!kané**), 
jako ·by chtěl dýmem zahnat mra:ky Vyňal na 
okamžik dýmku z úst, ocLpliv.} 'si s chutí do 
strouhy a pokračoval, faikou ukazuje k obla
kům: 

»Ša:k takovy mraky sem eště neviďaI. Vy 
ste už něco viďa-la. fumatUJjete se lIla něco po
d()l~yho?« 

»Bodejť 'by ne! Byl:a sem eště děuče, dyž 
u nás v Sně~nym s takov~jch mraku spadla po
vodeň,« VlZpomÍln.ala stará Nováková. 

tPo chvíli 'pokra,čova}.a: 

»IPotkala sem sousedku Farnikovuj běža;}a 
do Náchoda na jarmark prodat más'lo a kupo
vat děučatum šátky na ,hlavu. Jen aby ;i to 
nechydo lIla 'Cestě, než sběhne do města! Cei
tím to v kostich a kloubech, že něco příde.« 

Do !korun stromů náhle prudce udeřil vítr, 
spadlý se stráně, snesl se až na cestu, kde si 
clhvm pohrál suclhým pl'ac'hem, vykouzluje z něj 
Š1'ouby prachu, Ikteré se vzhůru zavrtáva'ly do 
vzduchu a l"Ozhazova:ly prostopášně hrsti hlÍlny. 
Jakési oporoilé ptáče popleteně prolétlo ko
lem rokujících sousedů, posadilo .se na okamžik 
.na nejvyšší strom, rozhHže'lo se rOZJpačitě na 
všechny !strany a pak .spadlo ialko Ikámen ,kamsi 
do trávy. VUr 'Zam·ař~k'al a podmetl jedním ze 

•• J nacpané. 
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svých přehoiných vírů besedniky. Jindřišek 
se ohytill bezděčně ba/bi,óky za suJknÍ. 

»No lIlic. MusÍilll dit. Aby nás to nesHhlo, než 
do.jdem Ik .sy,noj. Ta:k poď, Ji,ndřiškul« prohodila 
starostlivě lIla rozloučenou stará Nováková a 
bezděčně j'ak'si z ženského zVYlku utahovala si 
šátek 'kolem hlavy, jarko hy se <:htěla po~iSitit 
P'J"oti bHžicí se pohromě, ač bylo dusno k lZal
knutí. 

»Tak, co porá>d dMáš, J1Il'dř~šku?«, ohráiil 
se vesele Tr,kal na malého VIIloučlka. 

JindřIšek hyJ za/bodnut svými jiskrnými 
zra!ky do ne'daJlekého vysokého topolu a otáz
kou mlynářovou Ibyl VTácelIl přítomnosti. V zpří
mil se a povídal sebevědomě o tom, co asi ZipŮ
sobilo jeho zadumálIlí: 

»Já, dybych měl mHión, tak bych vystauěl 
školu jako tadykle ten topol.« VUr mu na oka
mžik odkryl pře:krásné vyso:ké čí1:ko, s hojnými 
prstenci vllaJSů si pohrávaje. Malý V<l1oučeik se 
tvářil velice vá>Ž<llě a slušelo mu to. 

Trikal i Nováková se dali do hlasitého smí
chu, až to původce velikého rtajemlStví na OIka
mžilk popletlo. Po chvíli však mlynář řekl 
váŽillě: 

»iNIo, šllik hysme jí potř~bo'Vali, hochu. A 
přál bych ti, a/bys jednou moh' něco veHkyho 
vy.stauět.« 

»Já Ulž budu pomalu jako to vňouče ve svei 
sta'l'ohě,« p'l'ohodiaa Noválková sladce a pohla
dHa Jindřiška na hlavě. Park dodávala: 

»Kůň jednou říbětem, člouěk dvakrát dí
tětem.« 

»TaIk, 'vopartruj vás 'Pán Bů,h, sousedkol" 
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volal mlY1nář. »Du se eště pod~v,at, esli jeušeoko 
v pořádku u splavu. Čllouěk nidy nevi.« 

» V ,rukou tvých sou Č'rusové moji, ,praví žal
mista,« citovala Krallidkou MbJ,i Nováková a 
zaneohala zamyŠ!1eného mlynáře s Hmto ver
šem na záJpr,ruží. Pak mu zmi.zela i s vnoučetem 
za rohem. 

Významná věta, iejíž každé slovo vážilo 
vke než mlecí kámen v Trkalově mlýně, ' za
tě~katlo svým hoharbswim mlYlnářovu duši, takže 
na chvíli stál lalko přilkován, nepozoruje Mížící 
se bouře. 

ZaJtím se v oIbI.acích děly přípravy ,k velké 
zkáze. Bylo -to v 'létedh čtyřicátých minulého 
srtoleti v !podhorské rvesnici Řešet'ově, v ne
velkém údoHčlku mezi Náchodem, Skalicí a 
Kosteilcem. Ozkým údoHm od severu k jihu 
protéká obec Ole®nidký potok, do něhož ve 
středu návsi skoro kolmo se vlévá potok od 
lesa Lís'kovce. Z obou těchto potoků odvádí se 
voda strouhami do rybníku, pod niD1!ž le,ží Ře
šetovský mlýn. Toho dne již od rána bylo par
no, které se každou hodinu <Stupň'ovalo. V pět 
hodin pa'k odpoIedhe přihna.Ja se od západu 
bouře IS deštěm. 

Tr-kal dosud státI na zápraží se svými myš
lenkami, když ho veHlká kapka šlehla na roz
páJlené čelo. V Zlpamatoval se a zamířil hbitými 
kroky Ike Siplarvu. Nedo-šel však daleko, neboť 
!}'chle ,houstnoucí kaplky ho VlráJtily zpět domů. 
Uzavřel všechna okna a postál u jednoho, než 
se krátká houře přehna<la. . 

Avšak 'po dvou hod~nách bHžila se jiná bouře 
od severu k jihu. IProti ní VŠ8Jk od jihu k se
veru hotovila 3e k útoku hněd'Ůsivá ,mračna. 
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V)1'padalo to, jako by se v oblacích chYlStada 
veLká bitva. Ohromné kotouče mra!ků, podOlbné 
velkým válečným vozům, l11a :sebe narážely. 
Hrozivé hučení se ozvalo s OIblak Ji2mÍilnu voji 
se podař-Ho 'Pr;olom~t mračnou hradbu severní
ho proti'VInfka, z jehož zraměného srdce počaay 
se řÍJnout proudy vod. Jižní mračna se převa
Hla rychile přes přemoženého a uchváltHa ho 
v ,ohr~nou náruč. . 

Z pwtržený;ch mračen se počaly s racho
tem sypat kroupy, jaké ani stará Nováková 
nepamat'o'vala. Hod~nru vytéika:lz rozzuřený;ch 
mraků proud \"ody do údolí. Od západu pak 
přispěchal jako rychlá jízda vichr, aby bočným 
útokem ,dílo zkázy dokonal a rozmetal í stromy 
í vet'chá stavenÍ. !Konečně z,aduněla příšerně 
dMootředha hromu a Iblesik, sí,lně připomÍlnající 
vállečl11é zápalné věnce, na chvíli dovoli'l shléd
nout 2Jkázonosnou spoušť v Ihusté tmě. 

Po ,desáté hodmě večer pwtrhly se hráze 
fybníiků pod Lhotou Záikosteledkou i v Olešni
ci. Uvolněné vody palk valily se ve vý;ši dvou 
až tří met'rů a smetly Inemmosraně vše, co bylo 
v ce'stě: [lávky i mOlsty. ~oneČ1ně půLnoc dovr
šHa dílo zkázy. [Právě, k,dYJŽ na Studnickém 
kostelíku odbila dVal11ádá, protrhly se hráJze 
nad Řešeto\"s1kým mlýnem. Uvolnělné vody ' 
smetly mlynMovu stodO/lu iako 'věohýteik a váž
ně pošlkodily mlýn. Za této mimořádné nepo
hody neodvámJI se ni'kdo vyjíti ze stavení a ta-k 
teprve druhého dne mohla bý,u pfehlédn:wta 
Šlkoda, 2lpůsobená v uplynulé noci. 

Druhého dne vyšel mlynář na totéž zápraží, 
k,de se včer'a sešel 'se tStarou Novákovou a 
s hrůzou přehlížej škody na svém ma.ietku. 
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Z -vesnice zamášel vítr k mlýnu pdhnu1é hovory 
a náfiky. Mlynář neodollal a 'sestUipoval dolů do 
vsi. Na cesltě Ipobk'a:l v'šudylbyla strýce Ma
i-oul:ka, který vždy fOizkošniClky rád pnnášÍval 
novÍlIly, ka~dé slovo na jazylku laihuŽlIliaky nej
prve .poválel a park 'S chutí a 'S veLkým OČelká
váním oceně,ní proná·šíval. 

~) To byilo, .to byllo, to bylo! « breptal rychle. 
»Jedna 'hrůza! Nido to nepamatuje! Co si 

jen počneme?« Ma10ulek těmito úV'ocLními vý
křiky chY'stal pro mly:náře velikou hostinu no
vÍlIl. .Po malé chvíli vYlstřelH bez připravy na 
mly:náře 'své p1'acně sehn.ané zprávy: 

»Tři dhalpy sou strženy! Šest Hdi se uto
pilo!« 

Ohvtli počk'al a pásl se ,lačným pohledem 
na obličeji mlynářově, aby uhodl jeho údiv. Mly
nář zbledl a nemohl uJeknUJtím promluviti. 

Matoulelk mu VŠaJk nedopřál v'zpamatování 
a s novillláiís:kou chtivos1í 'pokračov,a}: 

»Taky pase.l z Náchoda se tu utopit Za 
to !{.očňarovi se zachráJnHi. Oha.Ipu jim to ZlrOU

na zatopitlo a ta.'k vylezli voba stary i seušema 
třem-a dětma Illla hrušlku a po·čk,a.Ii tam až do 
ráJna. .před chvHej je vysvobodiH sousedi a 
vodve:zli v neokách ... « 

Matoulelk byl ve svém živlu vyprávěcím a 
bylo těŽlko jeho příva.l výttnluv:nosti zaS'tav~t. 

»Semerá'ka to chytlo na cestě domu. Byl 
by se utopit Měl dobry nápad. Chytil 'Se za kůl 
v plotě a držal se talk dlouho, až proud vopadl. 
Náves je jedno :kameniště. Rychtářu sád néni 
k pománi. Še·cko ·š1ěťkem zasypa!lly, ienom vo
tlučeny pahejly stromu koukai' ven. Ohudák 
rychtář! Zróuna chodi s ikomisej pousi. Je hl 
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sám p·an vrchni ze zámku. Rychtář provází 
pana vrchlllÍlho a prosi za pomoc.« 

MatouJelk na cihvíH ustal ve svých předná
šecích závodeah. Zdáilo se, že vyčeT1pal zásobu 
zpráv. Náhle však si vzpomněl na cosi ve1lmi 
ZJajimavého a rychle dodával: 

1»Skoro bych byl zéllpomněl. TaJky stará No
válková ,se utopila.« 

Mlynářem to škublo, až učinil krok zpět, 
élIby nabyl ztréllcené rOVlllováhy 

·Z1dáilo se, že Matouaelk ani neposHehl zvlášt
nflho pohnuti u m'l-Y'náře, nelboť chvartmě pok~
čoval: 

"Našli ii v ~edi chalpě s tou Kralickou bihlej 
v náruči.« 

A tlumeným ,hlaJSem duvěnně dodálVall: 
»lVona patřila k těm tajnejm evanděli1kwm. 

Víte, že ryC'htář jim nadržuje. Nemožou asi za
pomenout na Sněmy. Voni prej jejioh před'kove 
byli evandělici. Vite dohře, že pocházej' ze 
Sněžnyho.« 

MlYlIlář 1.l!Ž neposlooohal. Svui puvodní ÚlIIlylSl, 
j~ti do vlSi, změnil. V~dyť už slYšelI od Matou1ka 
vše, co se včera stalo. A pos~ední zpráva o sta
ré Novákové, se 'ktelrou se VČeJ1'la před bouří 
sešell a kJterá se s n~ rozloučila podivuhodnou 
větou z Mble KraHC'ké, působila taJk, že raději 
zamiřil zpět domu, alby náJplň novýC'h zpráv, 
zwáště pa'k té pOlSlecLní, vnitňně zmohl. 

MatouGelk chvHi PO'1stál a nechápal, že mly
nář po jehO' Illoviná'ch neza:tO'uŽliI ~ít do vsi a 
pátrat 'Po dalšíah. Kroutil nad tím Ih},avou a 'Pak 
běžel drobnými kt'učky hledat novou oběť pro 
s.vé noviny. 
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n. 
»Potěš tě 'Pán Bůh, rychtáfil« volal na po

zdrav milYlllář rydhtáři, 'když odpoledne sestou
pil do ~si a vyhleda'l Nového, 'kterého za'stihl 
s jeho s)nokem Jilndřichem. 

»Děkuju ti za oučastenstvi a pozdrau tě 
Pán Bůh za to, 'Sousede!« odpovídal smutně 
ryohtář. 

»Měl sem rt:v,OIji mart:ku rád a rád bych ti po
věďal, dy sem ji uviďal napos.Jed,« vykládal 
mlynář. Ryohtář oživl. 

»Čer,á před bO\,lřlwu šla kolem ml,ejna ta
dykle s Jindřiškem. Poudali sme spolu vo po
ča'si. Než vodešla, řekla ně něco, co sem eště 
ne.slyšal vo 'počasi a co ně porád zni v hlauě.« 

»Cálk to by'lo?« zeptal se živě rychtář. 
»,V rukou tvých sou časové moji,« opaJko

val bezvadně 'ffilly,nář a bylo zřejmo, že se touto 
větou v m)nsH zaibýval. 

»Ano, to byl :její voblibenej verš z kraliokej, « 
vzpomina,l rychtář a tvář se mu zjrusni1a. 

»A to byla ,poslední věta, kerou sem vod 
ni slyšal,« pokračoval mlynář. 

»A Páln Bůh ji naměřil 'dobrej čas,« dodal 
vážně Nový. 

»Chtěl bych tak umřít ,jako vona,« vz,dyc:hl 
si vroucně Trkal. 

»Cák iy viš, jak umřela?« ptal se pŤek~a
peně rychtář. 

»Matoulek ně poudal, že ste ji našli mrtvou 
s Kraliokou bliblej v náruči, « vysvětloval mly
nář. 

»,Tak ty to višl A teď sušíme bibli na peci. 
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Ani ji voda hrubě neublížila. VoSJta!tně mám mě
kolik bi·bli,« chlubil se rychtář. 

»,Jednei jecí neroz'llmim,« náMe prohodil 
Trka:l. 

»Cák je to?« řekl rozhodně rY'ohtář. 
»lProč ty, tlél!kove!j p~smák, porád seš katolí

kem. Ty bys vlastně měl bejt evandělikem, « 
zaútočil Tll"k,al. Ryohtář nejprve se z'rupýřil, když 
V'Š1ak T'rlkal ho pohladil uznáním jeho duševmÍ 
vyspělosti, dal se usmířm. IPO mallé ~estáv{;e 
pak poohlédl se kOllem a ře'k1I: 

»JViš, 10 je tak Nemožu zrupomelllout na naše 
otce. Víš ,dohře, že sme z pohorske~ vesnice na 
hranicích Kladskyho veivodstvi, ze Sněžnyho. 
A mo,ji předkove jistě patřili k Českejm Bratřím. 
U náJs ve SněŽlIlym ve sta.tku, vodkud pochá
zíme, byl původně ve štítě starobylej nápis: 
Tento ,dům ISltauěl Mare'k Nový roku 1556. Ten 
Marek tam přišel a.sí průni, proto mu řikali 
Marelk Nov~. A bylo to eště před Bilou Horou 
a tenkrát tam bylí sami ČelSky Bratři. Proto 
Slme myuš1cJm1 symové sem přinelSili bible Kn
licky. Ale nemožu zapomenout ani na tadykle 
ten náš Řešetou. Za panováni císaře F erdinan
dadruh~o, tOlho, co panstvi náchodsky s,kon
fiskoval, protože majHele 'panstvi Ibyli ,podezří
vaný, že držej se Š.vejdama, kerý nám tehdá 
přišli na pomoc, dostalo se toto panstvi darem 
knížeti Piccolomin1mu a jeho rod ho držal přes 
sto Jet. KnÍ'že Pi,ocolomini pHkoUlpH Lhotu Ře
šetovu s Bakovem. To je náš Řešetou. Naše 
ves se dřívejc menoV'élJl'a Lhota Kwnešova. Dyš 
se stal pánem Lhoty Řešeta, začali ji říkat Lho
ta Řešetova, nebo krátce Řešetou. Proto dyClky 
poudám, že se nemá psá1 ve Lhotě Řešetové, 
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a,Je ve Lihotě ttešetouě, nebo krártce v ttešetouě. 
Byl to statek v zemskejch deSlkách zwpsanej a 
podle svejch pánu nazv'anej. Byla tam tvrz, 
sídlo rytířsky, tam, co my dodnes řikáme 
,ve dv.oře', K tomu patři,l poplužnej dvůr, pi
vovar, pálenka, mlejn, hospoda s masnyrn krá
mem a kovárnou. Tehdá byli v Řešetouě tři 
sedláci a po nich se zachovala mena lesu: Na 
ská,le, ŠtěpáJllJs'kej les a les v Kt"amolně. Picco
lomini dal rhořejši sednice s tvrze shodit a zů
stal tam jen by<t šafářu. V sedmiletej válce bYlly 
tvrz i hospodářsky staveni s polem na díly roz
děleny a Hdu dědičně zaprodany. P~oto se taiky 
řiká por'ád ne·kerejm polim ,na panskym'. « 

RyohtM na cihvíli UlStat UsmátI se a veseil.e 
pr()lhod~l: 

»Kam sem to už zasej zaJbloudiL Naše minu
lost je má SIl'abOlst.« 

»No ni,č,,, clhládholiJ ho mlyná.ř. »Dyť iá tě 
znám. A t01e se mi zrouna na tOibě tůze líbL 
P()lSlouchal IbYC1h tě porád.« 

Rychtář opět zvážměl a paJk pokra,tOV&: 
»Chtěl sem jen řict, že nemožu bejt věrnym 

katolíkem, dyž čtu naši hist6rii. « 
'hA. proto taky c1hodiš do evandělickejch 

kostelu, viď!« ,dodal mlynář. 
»A ty to viš?« ptal se zaraženě rychtář. 
'hNo nic se neboj! Nepovim to, ,, uklidňoval 

ho Trkat A po chvÍ!H se OPlta!: 
»A cák řikaj' naši vůdcove v Praze? Ty se 

přecej s nima scházíš." 
;'rPan Pala·oky ie evandělik a Hauliček pěkně 

šlehá ty černy. Dy! sem vám to často předči
taJ.« odpovídal bez roomýšlenf ,rydhtát. 

14 



»Ta1k vidiš, co ti ři!kám. Měl bys hejt evan
dě'Hkem,« trval na ,svém mlynář. 

RyootM ,se zadí'v'a'l do dálky a C'hv~1i neroz
hodně mlčet 

,MIYlnář využil chvtle a po!k1"'ačoval: 
».Yiš, dybych já měl rodinnou hist6rii, jako 

ty, tvy dary, tvy postavení vobcí a ZIllámosti 
v !Praze, ,já bych nebyl ani chvilku katolikean.« 

RychtM se UlsmálI a pak řekl: 
»Nevim, esU bys v mym ,postaveni nebyl 

zrouna tak nerazhodnej jako já. Víš dobře, že 
sem rychtářem jenom 'z milosti pana vrchního 
na ,zámku. A pOClhylbu4u, esli Iby menO'Val rych
tářem evanděHka. A taildenc možu vám pře·cej 
vice pomoc't, dyž sem na papíře katolikem, ale 
v srdci 'evandělilkem. Hlauní ie přeceij srdce 
a ne papír. Uvažuj, co thy se stalo, dy~ych pře
stoupil. Já sám tbych to měl lepči. Měl byc,h 
k1idně1ši 'sědomi, dybych ,se hlásil k svymu pře
svědčeni votevřeně a bez skreivání chodil do 
evanděHdkylho Ikos,tela. Ale jístě Jbych byl zrou
na sesazenej z rychtářstvij farář ve Studnicích 
by se istě vo to postara"I, aby katolická vobec 
měla rychtářem k a'tolika. A Es'sentr néni evan
dělikum nakIoněnej. Jak by to pak dopadlo 
vohci, možeš sí domyslit. Vyušini papíroví ka
tolici,kery tajně chodíte do evandělickejch 
koste'lu, byste neměli lehky postaveni. A tajny 
shromážděni by sotva mohlo dýl trvat. Tak vi
díš, že mám praudu. DáUlno sem si to do:bře 
rozmysHJ!. Dyť vlaJstně máte ryClhtářem eV'aIIl
děHka.« 

Ryc!htář sypalI své dobře připravené důvody 
na mlYlnáře, který se jen usmíval. 

»Dohfe to UJffiiš. Seš na svym mistě. Uzná-



vám to. Vím, že to vlastně takhlen děláš i s tvym 
vlastenectvim. S pány na zámku mluvíš tak vo
patrně, alby neměli proč .proti tobě zakročiti, 
a při tom seš národovec k pOihledáni.« 

»No, jenom ně nepřechval,« bránilI se rych
tář USIIllěvavě. »Dělám jen svoji povirnlOlSt. Rád 
bych jenom, abys'te ně pochopili a nevodsuzo,.. 
vaH.« 

»No, jen buď bez starosti! Dyť víš, že tě 
máme rádi, ba vic, vážímesí tě. « 

Chvílí se zamlčel. /Pak řekl, jako by se náhle 
roZ'hodl: 

»CáJk by.s tomu říkal, dytbY'ch já se stal 
evandělilkem? Ně nemože nído nic udělat. « 

Rychtář neodpov~daL 
»!A dybych i iny k tomu pohnul.« 
Rychtář se několibát o:hlédJl a pak řekl 

thllIIleným hlasem: _ 
»Budu se z toiho mdovart: a budu vás taJ}ně 

podporovat. Jenom ně zatim nechte taklen, 
jak sem a ;nezlobte se na ně.« 

»Dobře. Udělám to teda a budu počitat, že 
nám pomožeš,« řek,l rozhodně mlynář a podával 
rychtáří roku. 

"S tou 'l?9Jl10cí zaonu hned. Přestup nění 
hlauni ďec. Hlauní jec je přes~edčeni a zákla
dem evandělíakyho pře~jedčeni je bible Kra
Hoká. Máš ji?« 

»tNemám«, za;pý-řil se mJlynM. 
"Tak vidíš. No nic. Abys vídal, že to s te

bou dobře smejšIim, poď se mnou, dám ti jednu. 
A protože ně těší, žes měl moji ma!ffiinku rád, 
dám ti zrouna tu je,ji, i dyž se s ni budu nerad 
loučit. Sak bude na pravym místě a přeju si, 
alby přiJnesla hojnyho užitku. Poď, už Sil1ad 
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Ulsclhla,« v)llkládall rychtáf a už vykro61 k do
movu. 

»Je to vod tebe hezky, rychtáři, « povídal 
mllynář uznalle a následovalI Nového. 

Na rychtě dostal o'sušenou bibli a odcházel 
dojat domů. 

»Děkuji ti, rychtáři, nidy to nezapomenu,« 
p['avil dojlaJtě odcházející. 

»Nejvic se ně zauděčiš a uctiš památku 
nebožky, dyž !hudeš pilně čítat. A pOlzdravuj 
domal« volal rychtář za mlynářem. 

»No šak je moji ženě třeba zdravÍ.« 
»Cák i je?« ptal se Nový zvě'davě. 
»To viš. Čerejš~ bouře ji dala. Léži,« mly

nář na to. 
»Ta:k ať se nám brzy uz,dravi, budeme jejího 

zdravi potřebovat, dyž máš ta:kovy plá.ony,« řekl 
rychtář významně. 

Celý rozhovor sledoval Jindřišek s velikým 
zájmem, prooikavýma očkama klouzaje po tváři 
brzy tatínkově, brzy mlynářově. Mlynáři to ne
ušlo, proto starosHivě dodával: 

»Jen aby to dítě nic nepouědělo! « 

»Neboj se, ten ví víc. Viď, Jindřišku, že to 
nide nehudeš řilk1ait, co sme si tady poudaH?« 
Jindříšek energicky vrtěl hlavou a paik ~ako by 
se cítil uražetn nedůvěrou mlynářovou, dodával 
hrdě: 

. »,Jábudu ři:ka't vinč. « 
Rychtář i mlynář se sr,deči1ě ~'ai&máli.: 
»Milej hochu, teď mU5iš počkat. Slaunost 

sázeni lip a!si vodložime.« . 
Jindříšek sesmutněl. 

»No nic. Budeš řikat,« chláchoHl ho taHnek, 
,k,dyž zpozor~l jeho boles't. 
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»Z tvyho hocha bude něco ve1kyho. Pořád 
má veHky !plány. Čerá, .dyž šel s babičkou, 
zasej poudal,že by vystauěl školu jako topol, 
dYlby mě[ milión.« 

Otec Jindříškův se blaženě usmál. 
»Jeř ně, sousede, by1 bych rád, dyby aspoň 

J'índřiškoj se podařilo to, co já jenom plánuju. « 
»Tak na něj nakládeif« radil mlynář. 
JÍil1dříšek už hyl docela smířen a vracel se 

domů s tatímike:m, ktterý ho s pýchou pohlrud~l 
po vla!Saté Ma'Vě. 

III. 

»!Dnes voopoledne bude u !!lás veusi funÚJS «, 
oznamoval Jindříšelk novinu své kamará.d{;e 
Vik!toTce. 

»To hude legra'cel « vylkři'k:la ViBclorka ve
sele a z'atJlookrula do svých ruček Po clhvíU pa'k 
dodala: 

>,víš co, JindHšku, poď, budeme si hrát na 
funús!« A už vedla svého kamaréÍJda k truhláři 
KOČlnaroví, lkiterý mělI za stavením vyložená 
prkna a na !!lioh hotové neoky. 

'»Budeme to dělat ta'k, jarko to bylo vo fu
,núse babiOky,« dodávala Viktorka. Jindříšek 
ji odhomě ná'sledova,} a o<idruně poscrouchélll je
jí<c<h Jlozka,zů. 

iKdyž přišli až za stavení truhláře Kočň,ara, 
ViikJtOlrk'a polo'žHa svého IkamM"áda do novýoh 
ne,cek. 

l'> Ty 'budeš umrlej,« řekla rozihodně. 
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"Já byoh račí byl vel elbn ej pálll, já byoh do
veď kázat,« nesměle protestoval Jindfišek, ale 
zÚSlta:l ležet. VilkttorČÍin pronika vý hláJsek se 
ostře zařízl do Hcha za stavemw: 

»To bY'5 eště nedove,ď, až budeš veHkej. 
Pak budeš tře/ba veletbnej páJn,« sOltva to řekla, 
ihne,d se zar'azila a pokračovala: 

»Nebo ne, nebudeš velebnej pálll, ten se ne
smí voženit a přecej viš, že budeme mit svatby 
až budeme veIiky.« 

Zatím Vilkttorka nMrlla:la ná<ruč květin na 
louce a po'čala ie klást Jindřichovi kolem těla 
v neckách a ie'ho iemné cLlouhé v1lasy mu p~kně 
rozložila kolem hlavy, 'že vypadaly ;a!ko kOTUlIla. 

»Ty si hezlkej umrlej!« lOeodoJ'ala Vikttcn1ka, 
když pohlédla na !Svého pěkného kamaráda. 

)},Ta:k a tea zauři voči!« nařizovala. »Musíš 
beŤt jako vopraudic:kej ttmJ:ilej.« 

Jindříšek poslechl. Viktot1ka se rych1e sklo
nila a poHbi'la hbitě růžové rUky svého druha. 

Jindříšek v rakvičce zčervenal jako pivoň
ka, Jekl se a chtěl ihned vstát. AvšaJk nešlo to 
nějak Necky truhláře Kočňam n'a slooci vy
táJhly lepkavou pryskyřici na povrch a jemné 
vláJsky Jindříškovy se k neckám dokonale při
lepily, tak~e malý mrtvý nemoM vstát bezbo
lestně . VilMocrka pozorovala ~eho bezr,adnou ná
mahu a divokým \Smíchem jen ,jeho rozpaJky 
ještě zvyšovala. 

»Umrlej nemože vstát!« křičela. »Tak jen 
vostaň v truihle, umrle,j!« V dě'tlské nerozumnooti 
nechala malého trpitele v ,neckách, kam ho 
byla sama položila. Dlouho to trvalo JÍindříško
vi, než si :své slepené prsténce vlás,ků odlepil' od 
necek a zklamán ViktoTčinou zradou, šel ne-
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smě!le k domovu. Vlždyť už se bHžllo poledne 
a v Řešeiově b)"lo nezvylkle ruŠino. Smuteční 
hosté se scházellÍ na pohřeb mlynářčin. 

Bouře a s iní spojeil1á povodeň pO'd1lomiJa 
ohatrné zdraví mlynář6no. A co povodeň ne
učinila, dokončila úmorná <práce na pOToucha
néan mlýlně po povodni. Tak nekV1alo dlouho 
a mlynářka šla za starou NQ~ákovou. 

Byl to smUlbný, srd(:e trhající pohřeb, tkdyž 
za rakví mlymli'činou šel ještě mladý manžel 
se čtyřmi -dT<>lbnými ,dětmi, zatím cO' OISiřeJý 
mlýln na prázooo kllatpa'l tTucMivou pohřební 
píseň. JedWné oko-nezů<stalQ suché. Zvláště Žeil1Y 
hlaJSitě pla'kia/ly, k,dyž poh,lédly na malé sirotky. 

Avšak pohřlbem mrtvé bylo vykonáno i dů
ležité dílo Ipro živé. Nepřímo a neúmyslně, 
za to tím úspěŠinělji. Na pOhŤeb sešla se aTci 
celá obec i mnoho znáttnýClh z olkolnich osad. 
Přišli 'všiohni náboženslky podobně smýšlející 
jako mlynář a celá s'kUipma návštěViníků tajnýdl 
shTomáždění. Kattolický farář Samohrd ze Stud
nic, pohřební obřady vylkonávaJjící, měl už ,dávno 
podezření, že os jeho ovečkami v Řešetově neil1í 
všeC'kQ v pořádku. A na tomto pohřtbu dO/bře 
vycítilI ,nepříznivou, jemu nepřejicí tnáladu, se 
kterou po celý pohřeb 'zápasi,l a již nemohl 
dobře překonat. Dobře postřehl, že z mužů 
skoro 'a,ni jedeil1 se neúčaJStnil hlasitě modliteb. 

iNa druhé Sltrail1ě všichni nábožoo'slky probu
zení mužové -dtiH tentoknH vice než kdykoliv 
před tím duchovní nemaJjetnos1t vy'kOlIlavatele 
obřadu. Zvláště mlynář, který potřehovaJ váž
ného potěšení, pociť-ov-al vniHní prázdnotu. 

Tak se stalo, že i Iklněz i řeše!ovští občané 
odcházelli domi\ s uzrávaiidmi rozhodnutími. 



Kměz sliboval sám sobě větší obezřetnost 
a útolk na ztu'cenou 'baštu. Řešetovští rozv~k.la
ní OIbčané ISliJbovali svým svědomÍlIll r021hoc1ný 
k~oik. Na OIbou stranách nepl'om!hweno jediné 
slovo a tPŤec pohře1b mJynářtč1n zname!I1atl meZlllíík 
v duchovním vývoji Ře,šertova. 

Nejdříve provedl 'kněz slvůj út oIk , Merým 
však dokončil ien to, co pohřtbem začal. UlSIta
.oovirl si v Řešetově křesťanské' cvičení a řádně 
se na ně p6prnvi1. Byl veLmi př~jemně přclcva
pen, že cV'Íčení by;lo četně navštíveno a zatím 
netušil, že větš~na přišla ,jen ze zvě,davosti, co 
se bude dít dáJe. 

Cvičení se konaJlo v hOlspodě, protože tam 
měli neqvětší světnici. M:ajitel hospody by.} bra.rtr 
'rychtářův a ná:boženslky byl s rychtářem pří
buzná duše. Byl to tichý, pracovitý ideaHsta, 
Iproto i jeho hospoda dostala jeho ráz: byla spí
še středÍlskem besed osadnílků. Návštěva ,k.ně
'zova na cvičení mu nebyla dvakrM milá, avšak, 
,protože aoooo byl 'k'ato:líkem, nelbytlo mo~o 
dobře odepřm. 

Far-ář Sa'lllohlt"d vY'Sttřem, nenamířiv. Zaúto
čil bez uvážení. Začal si IStěžovat, že slyše4, jaJk 
řešetovští ohodí do evangellÍcikých kostelů a 
zanedbávají návštěvu svého Vilastnílho kostela. 
Že nemají ani na rychtě ani v hOlSpodě dbra:zů 
Panny Marie, že se všeobeaně čtou kacířské 
knihy, že talk mládeži dávají šparbný příík:lad, 
duše své v záhubu uvozuií a trest Boží na 'Sebe 
svolávaií. Jestiliže pr-ý takoví bezbožníci s~ ne
obrMí či. nenapraví, bude nucen je s kazatelny 
veřeině pokárati a potrestati. 

Po tomto úvodu nastaJlo zkoušení rpř~tom
ných. Sa'lllohrd vyložil, že ztkouška dětí je 2lby-
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teČlná, protože beztOlho ve skOlle se jim dOlStane 
dostaJtečmé!ho pocvičení, že mu VŠalk hlaVitlě jde 
o ,ně, o dos:pělé, alby >si zOip'akovali, čemu se 
kdy<si ve šlkolle naučili, a talk své duše posíJ!illi. 
Těmito slovy byla již :přetížená fůra přeložena 
a vnitřně pobouření občané na zna:mení pro
testu houfně vyšli ven. Uvnitř zů>staly jen ně
které z ,žen, které farář dů'ld,adně vyzkoušel a 
nepmomné teprve po chuti pomluvil. 

K~dyž pak v nejbližší neděli odvážný kněz si 
troufa:l na kazate-lně jmenovat odbojné oočruny 
a veřejně je 'Poikáil'all a když se tato 2lPráva do
stalI a do Řešetova, hyl oheň na střeše. Ještě 
téhož dne sešli se vši-dhni u rychtáře. 

Roz'cílení sousedé pobíhali z ,kouta ,do kouta 
a pronášeffi bouřli'Vé protesrty. Ve <S'Větnici bylo 
kři'ku, že nebylo slyšet souvÍlsllé věty. Mimo to 
všichni 'sousedé ,pillně baf,a1llÍ z kráJt1kých fajelk, 
ba!kže nelbylo pro hustý kouř na úČlalStnÉky val
ně vi,dět. Tak se sta,lo, že runi neposrtlŤenli, když 
ryohtář vešel. A protože jeho napomenutí, alby 
wticihli, aby se mohlo řádně jednat, nepomohlo, 
'šel do '1"onu světnice, kde od stropu vise,lo 
»obecní 'P!J"ávo«, z ŽÍlI spletený obušek, jaJkoŽJto 
symbol j~ho úře,dní moci, uchopil je a mocně 
jÍill1 udeřil o stůl. Všichni rázem umllkH, protože 
uznávaH rychtářo'Vo p'1"ávo. 

»Sousedi, tadyklen tim rámusem nic nesve
dete. Snadno za křovím stříleti, řika pan Hauli
čel<. Slyša.J sem,že ste se urazili, protože fa
rář Samohrd něco poudal. Co dMel kh.!iÍe, na 
prsy mu pada. 2ádám vás, abyste byli tiše a 
~eden po druhymsvy stížnosti nám voznámi1i,« 
pravil ja<Slnýan Masem 'rycMát. 

Pf'Vní se hlá:s~l o slovo mlynář. 
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»Sousedi, možu vám říct, že už ,dáuno mys
IÍ!lll vo tOlIIl, co bysme měli dělat. A 1"ád tady 
vyznávam, že v mejch boáich tůze mi pomohla 
matka ryahtářova.« 

Rychtářovi ,zvlhly maky a vděčně poihledem 
pohladil m1lynáře. 

»Ta:ky sem vděČlnej našemu 1"ycMářoi, že 
ně dal bibli Kraliclwu, oS ,kerou v lIláruči umře
la jeho lIIlatka.« 

Rychtář se za'Vrtěd na své židli a zakašlal, 
~ako by chtěl dát znát mlynáři, že by si nepřál, 
alby se o ~eho štědrosti ffiIIloho mluvilo. Mlynář 
však se tvářil, ;ako by nerozuměl a pokračoval: 

»Oušem, žeušemu lIlero~umirn, co čtu. Za
čal sem čÍJs'i vod začátku. Ale přece!j dyoky 
přirovnávam učeni církve katoliakej k tomu, 
co čtu v KraHckej bibli. A iu shledával!Il, že tu 
musí bejt nějakej kl-am. Podle faráře mámeuše
mu ujeřit, co cír,keu k jeřeni předlkláda. Ně se
ušak zdá, že mnoho z toho, co nám předkláda 
k jeřeni, nemá zák'la,du v Písmě.« 

»Ba neC'ht~' ani, abysrne se dočetli, eslí 
šechny lidi tak jeřei' a esli naši předtkove tak 
jeřiH,« vtložil se do hovo1"u Dobeš. 

»!Dyby katolicky učeni bylo tak čisty a sua
ty a samospasitelny, jak vo tom děla vejklady 
farář, ta'k by se přecej nemusel vo nás bát a 
bránit nám, abysme nic inyho ne,četli,« pokra
čoval mlynář. 

»Dyť v bibli stoii, ,že máme šeho ,zkusit a 
d1"Žet se toho dobryho,« dodával Kočňar. 

»Oušem«, vyk,láJda;1 mlynář dá1le, »ale farář 
smej'šli, že to, co áe dobry, už dáuno proštu
dýrovali Ítnši lidi, ,jtako papežove, biskupove a 
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kněží a prej tomu musej lepčí rozumět než my 
Slprosty Hdi lZetllsi, a co poi-řeb11ljem vědětt, že už 
nám sám voznámi.« 

»š'ruk nám vo znácrnill s kazaJtelny, že ISme bllu
da-ři, kacíři, helviti, « píchl Pavelka. 

»A ,přecej ;sme na vlastni voči viďali, že 
helviti sou docela iny lidi než katolici,« vyMá
dal mlynář dále,« že při jejich službách Božich 
néni nic, co by se s praudou la biblelj nesrouná
valo, šecko se vykonáva v českym jazylku a 
nic se neskováva za latinou, ktereq nerozumime. 
V 'telj latině je ňáJkej zIej omyl, je to mámeni 
lidu a snižování Boha, ,jako by řeči 'l'atinSlkej 
lepči rozuměl a vic na ni dal, než na náš jazyk« 

»A ctění vobrazů a všeHjakejch naděl,anejch 
tretek taky néni v bibli, proto nám zrukazUJjou 
čist bibli,« poznamenal Kábrt. _ 

»lPotom vemrte na rozum, sousedi,« hořel 
mlynář, »že pře,d bitvou na Bi<lei Hoře Udi 
v tomto Ikraii byli ev,andělicij myul'astně pochá
zíme z rod1n eVlall-dětliokeljcrh.« 

. Sh~omáždělní c'hY'tlo od živé pochodně mly
nMorvy. Nrudšení ŠIlo Isvě'Únicí a zmo'Clnirlo -se -
všech, i malých poshlc'ha:ČŮ na lajd u kamen: 
Jindříška a Viktorky. Zvláště Jindříškoví plály 
tváře vnitřním pohnutím. Jen jedno dobře ne
chápal, proč t'a:Hnelk se mállo úča:stn~l besedy. 
Zabodl se svými horečnými zrniky do tatínko
vých sklopenýoh a vytrvaJ1e se divall, éllŽ se ta
tinek ~nerp'oikojil, očima crhvíli mz,pačirtě bloudil 
po světnicí a konečně našel Jindříška na lavici. 
Cíithl jeho horký po,hled .jla1ko výčiltlku svědomí. 
Porozuměl Htostivému pohledu dě:ts.kému , který 
očekával od tatínk,a velké věci v této besedě. 
RY'chtář se na své Hdli za:vlftěl, o.dkaš'};a:l ' si a 
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pak jako by se náhle rozhodl, řekl svým Jas
ným, zvonivým hlasem: 

»Tady <lidi smejšlej', že evanděliku je málo 
na sětě a přecej třá hned vedle v :Prajzich, 
v An~lii, ve ŠVelÍ'caJI'lSlkru a v Ame~ice je evan
děliJku milióny. A u n.ás za Jána Husa byli 
šechny husiti. Ftálka voklaniávaji zobem, čl 0-

uěka slovem. A voni nám chtěj i to jejich hrdlou
háni vablic'Í v pěkny roucho, ale my máme 
ra'či praudu.« 

Jindříšek na lavici u kamen zářil pýchou, 
že jeho i-atí!nek talk pěikně prOlmJluvi1 a pohlédl 
na s'vŮ!ji kamrurá!dku, alby se přelsvědčH, ~druli 
u 'ní rydlitářovra řeč v'ZJburdi!la totéž pohrnmí. 
Avšak ViktoI1~a ani pohledu Jindříškova nepo
círHla, ,neboť byla cele zaurjM.a hrrou koťaJ1; na 
kamnech. Jindříšek se cítil uražen, ale ne od
vá!žil se dM na jevo svoji bolest. 

V tom VŠaJk už Vlpadl do řeči rrychtářovy 
mlynář, Merý na jeho vývodech stavěJ. a při
vedl je k důrsledikŮJm , j<alkýc<h by se rychtář byl 
sotva odvážil: 

»,proto smejšlim, že nemožeme čekat vod 
Samohroa, že přesvane ná~ V01&tourzet. Snad jen 
tehda, dybysme se vyzpovídali a zasej praudu 
zapřeli. A to přecej žádnej z vás by neuďál. 
Proto bude . ne:jlepči, dyž přestoupime ll< církvi 
evanděliokej.« 

»To je pra'Uda, mlYlnáři,« přisvědčovaJl Koč
ňar, » počestnej člouěk nemože praudu zradit. 
My jeřime v Ježíše Krista, že je náš Spasitel, 
ale nejeřime to, co nám ty černy jezovHi na
mlouvají. Proto s,ouhlasim, abysme uďáli , co 
poudá mlynář.« 
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Ve světnici nastalo ticho, neboť návrh mly
nářův byl přec jen odváŽlný a tuze náhlý. Rych
tář zřejmě se těšiJ z rady svého přítele, avšak 
zároveň přec se znekHdmiJ, prOltože b)'ll neroz
hodný. Mlynář brzy postřehl rozpa,ky svého 
př~tele i os'tJatniah s OUJs edů , pr,ato oMedU!p'lně 
dodáValI: 

»No nic. IPřemejšlejme vo tOtmI Néni to lehkej 
krok. Já sem u:ž rozhodnll'tej. A do z vás bude 
chtit, přiďte zejtra k nám se podepS<at. Já na
pišu farář oj Hst, že přestupujem' a do bude 
chtít, ta.k to podpiše.« 

Po těch SllolVech bralI mlyttlář čepid a měl 
se k odcho,du, alby trapné ticho ukončil. Rych
tář mu v duchu dělkoval. 

»T aJk si toušeah:no dobře fOizmys!lete, SQiU

secli,« ZalkončovaJl ryohtář. Proto'že však se mu 
to zdálo s'laJbé, dodal, ale už slabším hlaJSean: 

» Mlyttlář má praltlJdu.« 

IV. 

Mllynář po pohřbu své ženy pocítiJ svoU 
osamocenost, avšak náhra.da v dMech, ve kte
rých teprve nYIní po odchodu své ženy po:střehl 
nejednu duchovní i tělesnou podobnoSlt se ze
mřelou, na nějakou chvíH za.plašila starost sou
sedelk o nevěstu. Než po nedlouhé dO'bě bylo 
~řejmo, že V pořádné dOtmácnosti bez hospodyttlě 
nebude dobře a tak Ttikal odmítal náhončí už 
s menší hol"livoSltí než dříve. Nejvytrva,leii do
hazovaIli ještě, mla,dému vdovci hezikou dceru
mlyttláře Dvořálka ze SlaJtiňa!l1. Mlyttlář Dv,ořák 
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mělI če<tnou rodinu, . protože však jeho mlýn byl 
na sUlé vodě a mletí bylo dost, nelbydo ani 
v jeho mlÝ'ně nedOSltatku. Šetrnost, která byla 
doma v Řešeto'VlSlkém mlýně, byla u Dvořáků 
neznáma; žilo se dobře, ba okázale, a mnozí 
twdili, že v mlýně SllatiĎ:al1iSkém je znát lesk 
zálllloŽt1osti. A lafk netrvalo dlouho a byla 
svatba. 

SOtVla se nová hOSipodyně u!sa:diJ'a v Řešclov
skétn illlIlýlně, přišel s ní i iiný pořádek. !Ws své
ho starého domova přinesla s sebou. Staré ho
spodářství dostalo ráz slatiĎélIIl:Ského mlýna. Za
mHovaný manžel nedovedl nové pěkné paní 
ničeho odepřít, vždyť mu nesmírně lichotilo, že 
ze všech Želn v Řeše10vě ~e'V'11ějškem i vystu
pováním Ibyla prvni. !Proto Ihrzy povooil s'Vé 
IIl1Il~dé palní a děti z prvého maJnže!;s!l;ví odešly 
z ,domu, aby uděllaf1y místo f!1ovýlm dětem z dru
hého manželství. 

Přes to, lŽe Illová ml)'lnářka byla z katolioké 
rodiny, neIZipůs~bi,lo mlYllláři vellkýoh bO!Íů, alby 
přesvědčil IS'VQji ženu, 'afby <S ním přestoupiJa 
k evangelické dl'lkvi. Tak se o:bjeviJlo i ~mél11o 
lllJlYlllářčLno s mužo<vým a ~lnými ~ daJlšioh tři 
rodLn u-a Hs,tě, IMerý ,byl odeslán fMáři Saano
hrdovi, v němž mu byl oZlnaanován pře&tIUp. 

,K1dyž Sramohrd přeče<tJl Hst od mllYllláře 
Trkala, poznal, 4afk velHce chy.bil. 1B)'i10 vš-aJk 'UŽ 
po,Z!dě. Pokusá:l ,ge lSice o zácht'aJnu a zavolal si 
odSltup~icí nla fa'ru, ale ue,zaJStavil už to, co se 
v Řešetově žive,llllě vaHlo. TTlkall se iS'Výtmi lidmi 
přišel na faTU, nikoliv z nějaké oddaJnosti ik fa
ráři, nýbrž prostě pt'oto, že dobře postřeh! pří-
1 elŽit ost , povědět svému odpůrci !pravdu. 

Farář 1e při~al neobyčeijlllě ,laskavě. Neijpl'lVe 



po dobrém varoval. P,wsi! ie, alby se zhoubného 
kacířství zřekH, 1llapom~nall ie, že se iZ nich sta
nou blol\l:~nivci, .k1eří si budoo PÍlsmo libovoLně 
v~láJdati, ~eden t,aJk, 'ooUlhý ii:naJk, až se z toho 
zn epřM elí , i'ako OIIli hlo!llJ1Jn:irvci v horá'Clh, o kte
rých slyš'eli, qlaik Mdně geden po druhém rzahy
nuli a ISvé ,duše ďáJh-Iu zruprodali. Když mírné 
domlouváJní nepomáhalo, poča,l ,rozlobený fa~ář 
hrozÍlt. Me Trlkal a ieho věrní ;zůstali pevní. 
A tlaik se mallo, že átyři mdÍlny ,odeš'ly z Říma 
a přihláJsily lSe k církvi eV'ang,dkké, helvetSlké
ho vyznání. Děti však musily ZŮ'Slbat ve 'svazku 
drik'Ve Ika10liaké a 't'aké do kosie},a a vyučová'llí 
náJboženshí ve škOlle musily docháJzet. E'V'aJn
geliClký fMář je p~ail vřele a byl nemálo pře
kvapen, že přestupuqí lidé, !kteří v přesvědčení, 
známostech i nadšení předčili mnohé evange
Hky. Ochotně ii:m opatřil posiillu i zpěvníky a 
dal návod, jla;k by služby Boží v neděli mohli 
samí konat, protože pro veLkou vzdá'lenosi ne
mohl do Řešetova docházet. 

'. lNoví evangeilíci přišli domů ze své vÝ'P'f'avy 
za přesvědčeJDím s velkým nadšením, 'Meré na
plnilo svou mocí celý Řešeíov a Vlnílldo do všech 
cha;l'Ulp. Bl'Izy se vŠUlde vědělo, jak dolbře u eVlaill
ge1iClkého fa~áře pochodili a že mlym.ář se roz
hodl1k obětavému kro/ku: že prvé pairo ve mlý
ně ochotně z'élJsvětí novým shromároěním. Strýc 
Matoulek měl zase plné ruce i ústa práce a 
dávno nestalčíl, aby ukojil mnohé zvědavé. 

Nejvíc se o nové evangelíky zajímal rych
tář, ač zároveň pociťoval veliikou Htost. Teprve 
nyní . viděl ,dosah rkro,ku mlynářova a své ne
rozhodnosti. Litoval, že sám sebe i rodinu při
pravil o velikou rado'st. NeustáJle se utěšoval 
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důvody, kterými pře·d několika dny se snaži'l 
mlynáře přesvě,dčit, že prospěje ce,lé věci více, 
bude-li stát úře,dně stranou, duchem vša,k, že 
bude ~e9ich. Ale nyní přec ,jen obolestnil, že mu 
uniká požehnání, kterého jiní se stali účastni. 
Tyto trapné šlehy ve ",lalstním svě·domí ukončil 
sli:bem, že rOZlhodně bude přát novému shro
máždění a že v nejbli'žší neděli mezi nové evan
geHky půjde. 

Ve mlýně se zatím dály veliké přípravy 
k prvnímu shromáž,dění. VeJ.ká světnice v prvém 
patře se čistila a proměňovaJla v bohosluželb
nou místnost. Zvláště na mlynáři bylo vidět, 
že jeho oběť je ochotná a že mu působí radost. 

,V nejbližší neděli pak už od rá!na celé okolí 
mlýna ožilo, zatím co obvyklý klapot ~ýna 
utichl. Mezi dětmi byli neZJbytní Jindříšek 
s Viktorkou Dobšů. Dětem nebyl dovolen pří
stup do tohoto shromáJždění a tak se musily 
spokojit s pos,lechnutím pod oknem. 

Zatím místnost se začala plnit a když mly
nář své duchovní hosty na zá!pr'aží vFtal, cítil, 
že talkového štěstí ještě dosud nikdy neokusil. 
Mezi prvními návštěvn~ky byl rychtář. Evan
gelický farář poslal svého ne9lepšího zpěváJka, 
aby pomohl v prvém shromá~dění vésti zpěv. 

Těsně pře,d začátkem bohosIuž~b vzpomněl 
si rychtář na slib, který dal svému synku, jehož 
musil ven/ku zalnechat, že se postará, ,aby bylo 
okno otevřeno, alby i dMi něco pod okny usly
šely. Proto se pojednou zvedl a šel otevřít 
OIkno. iNikdo se neodvážil zavřít okno, ,které 
rychtář otevřeL A když mlynář posla,l rychtáři 
tázavý pohle,d, šel dotazov,aný ,k svému přHeli 
a šeptal mu cosi do ucha. Ost'Sitní neuslyšeli 
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ni'čeiho, avšatk tušili, že je vše v pořádku, neboť 
mlynář se mnohoslibně UlsmívaL 

Pak nastalo ticho, ~ehož tíživost stoupala 
kaJžxiým okamžilkem, až úderem deváté hodiny 
všichni cítili, že musí Ibrzy být přerušeno. Mly
nář si několikráJt na svém místě odkašlal, pře
třel šátkem spocené čelo, pak ponělkud váhavě 
povstal a postavi,l se před shromáždění za pro
střený stůl. Hlas mu nejprve selhal, když ozna
moval, že budou zpívat a předčítal prvý verš. 
Když však proslulý zpěvá,k zanotoval prvá 
slova, brzy vpa,dl radostně vzrušeným hlasem 
do z!apolčatého žalmu, který neumělými avšak 
zanícenými hlasy :byl zprovázen a velehně vy
tékatI oknem do ne,dělního ~itra, snášeje se jako 
požehnání na malé posluchače pod okny. Na
dšení posluchači dOlbře s,lyšeli pod okny vede 
starodáViIlého žalmu; 

3V 

»Všech darů studnice, 
smyslů panovníče , 
větříčku zdravý! 
VlŠech ran hojiteli, 
mY'Sli těšiteli, 
lélkaři pravý! 
Naučiž mne v k'a!ŽJdém času 
k tvé 'cti pozdvihovat hlasu. 

'Prste moci Boží, 
jenž umění množí, 
s'lacLký balzamel 
Smutných potěšení, 
milých občerstvení, 
silení známé I 
Dej mi tvých darů v ho.rnosti 
,k mHová:nf tě s vrouonosti. 



Ženichu mé duše, 
ó dejž, ať vždy může 
v tvé ctné milosti 
polmj stálý míti, 
nedej mne klátiti 
větru prudkosti. 
V zejdiž mi slunce přemi1é 
k políbení mne té chvíle.« 

Děti pod okny hořely nadšením. Jejich svěží 
pamět se brzy a lehko zmoonHa SIllatdné melo
die a posletdní Stl oky už zpívaly s sebou, třeba 
beze slov, kterých nebylo dost zřetelně slyšet. 
Po zpěvu se na chvíli začaly rpřít, který tatínek 
zpíval nejlépe. Viktorka tvrdHa, že její tatínek 
byl ne.jvíce slyšet. Jindříšek se skoro cítil ura
žen, rprotože si byl úplně ~ist, že slyší vlastně 
jenom jaslný a plnozvučný hLas svého tatínka. 

J~ich dočasný spor byl Ulkončen, neboť se 
ozvatI rozechvěný hlaJS ml)llnářův, Ikterý předčí
tal modliltoo. Děti měly radost, že TO'zumějí, že 
je to docela něco ~iného, než jednotvárně odří
kávané modlitby v kostele, kteTým nikdy ne
rozuměly. Pak bylo slyšet rpředčítání z bible 
Kralické a z postil1y. Zprvu ostýchavý předčí
tatel zbavov.al se velmi rychle tréllp'tlé nejistoty 
a čím dále četl, tím vice jeho hlas získával na 
stoupajícím nadšení a dojemné rozechvěnosti. 
Shromá~dění bylo ukončeno opět písní. KlU 
konci neodolatI rychtář, vyžádal si slovo od 
hostitele a radil přítomným, aby i doma měli 
domácí pobožnosti a před ka:~dým jídlem, alby 
odřikávaH po pěkném staročeském způsabu 
modlitbu, Ilde1"ou on se svými domácími už 
dávno řiká: 
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" Oči všechněch v tebe doufa>jí, Hospodine, 
a ty dáváš ,jim rpok'l"m v ča'S příhodný. Otvíráš 
ruku s'V'Ou a nasyc'llješ Ika~dý živočich podle 
dobré libé vůle 'Své. Ó Bože, Otče náš nebeský, 
požehnej nám těohto darů, qichž z ruky Tvé 
svaté 'přÍ!jÍltI1ati hudeme, skr:ze Pána našeho Je
žíše Kris'ha. Amen.« 

účastníci prvních evangelidkých bohoslužeb 
ve mlýně sestupovali do vsi j'ako s hory pro
měnění. Té neděle se v Řešert:ově o jiném ne
mluvilo, n~ž o shromá~dění ve mlýně. 

Druhého dne ještě ,záhy z rána přihnal se 
k rychtáři mlynář a všecek vz'rušen vysázel na 
stůl několiJk z brusu no'Vých bankovek. Jin
dříškovi se zájmem zraky mzšířily a již sahal 
po čistých orun:kovkách. Tatí:nek však jemně 
jeho rUlku zadržel a tázavě pohlédl na mlynáře. 

»To se diviš, co?« zahovořH s úsměvem mly
nář. "Zrouna tak s em se divil já, dyš sem je
unod našel.« 

»:V noci našel?« opakova'l ryohtář po mly
náři. 

»Ano, našel a sou tv,oje«, dodával mlynář 
a jen ještě údiv svého souseda ,zvyšoval. 

»Moje?« ptal se rychtář. Jindříšek opět 
vztáhl ruku po ,bankovkách, tatínek ho vša1k 
znovu zrudržel. 

».Amo, tv-oie. T.aJk už tě nebudu dýl trápit 
a povím ti rpraudu, de sem je našel. Čerá po 
službách Bo~ich, jeř ně rychtáři, byl sem tak 

. nadšenej, že sem si seď a čet' sem si v bibli 
celej den; Nemoh' sem se dost načist a tak sem 
čet eštěunoci. Zrouna sem došel až k žalmu 
tŤicátym'll sedmymu, de sem čet' verš: Uval na 
Hospodina cestu svou 'a slož u něm náději, on 
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zajiste še<:lko Sipravi, a chtěl sem vobrátit list, 
dyš se mi z,dálo, že je moc tlusteq, ~aJko by dva 
listy byly slepeny. Zkoušim ~e roZ'lepit, ale nešlo 
to. Podle strá'ne!k sem pO'znal, že dVla Hsty sou 
slepeny. (Pomalu sem ~e rozlepil a tule ty pa
p!t1ky sem bam našel a s nima tenle papirek.« 
Mylnář papírelk vyňal z kaJpsy a podáVlail užas
lému rychtáři. 

"Pil,nymu písmáku v Slově Božim a šťast
nymu ná.Jezci Pán Bůh požehnej I Hledej Hospo
dina a dá tobě žáJdosti srdce tvého«, -Sltálo na 
papínku nap'sáno třaslavým písmem. 

Rychtář se odvrátil, pozakaš.Jal a nepozoro
vaně si utřel slzu. Jíndříš,kovi však neušlo ta
Hnikovo pohnutí a 2)liilestkla se mu malá očka 
čistými sLzami. Ani mlynář se neubránil no
vému dojetí. 

»No, iá už sem sí to vodbyl doma, « pravíl 
jemně. Po chv~lí pak dodal: 

»tA teď vidíš, že mám praudu.« 
»Cák poudáš,že máš praudu? « nechrupal 

rychtář. 
»No, že sou to tvo,je peníze,« odpovídal mly

nář pře!Svědčivě. 
»Ale kdák! Prave9 vo,pruk. Z toho lístku ví

dim přecej jasně, že sou tvoje. Šťastnej nálezce 
si ty a ne já,« bránil se rychtář. 

"Ale ty si mi dal bíbli a neuěďal si VtO tom, 
že tam sou peníze. Ty sou přecej tvQje. Cák to 
ne!bereš na wzum?« stále nechápal mlynář. 

»A' B~bli sem ti daI celou, seušim, co v ní 
bylo. A tys v ní čet' až si našel tQL. co tam 
maminka dala. Je to tvoge, « trval na svém 
rychtář. 
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»Rychtáři! « v)'Ibuchl mlymář dojatě a znovu 
ho polily slzy. 

»No lnic! Jen se ,nehraň! Je to tvá vodp1ata. 
Zasloužiš si to. Za tvou vohěť, že si přestoUipil 
a iny eště vzal sebou. A za ty bohoslužby čerá. 
Moc se mi to Hbilo,« uZI!lával opravdově rych
tář. 

»Bratře!" vyk řitk I mlynář. A po chvíJli po
kračoval: 

»Ty seš lepči než já. A vobětovals víc než 
iá. Ty si zůstal v Římě na papiře, aby si nás 
chránil a taJk se vO'bětavě vo,h ádáš vo po
žehnáni. Dobře tO'l1šeClko vím a taky to řeknu 
šude. A teď taJkle iednáš. Seš pravej českej 
bf'iatr.« 

»INic. Dělám jen to, c,o je má povinnost ,,, 
skromně odanítél!l uznání rychtář. 

Mlynář hral čepici, t isikil opravdově pravici 
rychtářovu a odcházel s d~kem: 

»IPo'zdr,av tě Pám Bů,h za to. N~dy ti to ne
z,rupomenu." 

Když mlynář odešel, podíval se JÍlndříšek 
pyšně na tatínka, šel k němu a vzal ho důvěrně 
za ruku. Šťél!s t,ný otec políbil svého synka na 
bílé Čílko. 

v. 
»,Šandářidou!" vykřikl Jíndříšek Nových do 

!klubka dMí, hraiících 'si ma návsi v Řešetově. 
Kllulbko se pokřikem na o!kamžÍlk zamotalo. 

»To bude shon! " zvolala' ves'ele a 'zatleskala 
Viktorka. 
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»!l'oďme se skovati « radil nesmělý iPavel. 
»Ale kdák! Rychle děte domu a šude to řek

nětel« Inařizoval veHtelsky dvanáctiletý Josef, 
a jeho rozkaz pŮso1bil. Zašmodrchaný uzel se 
rozvázal a klUlblko se ,wztočilo na všechny stra
!!ly - děti 'Se rozutekly domů. 

Bylo ,to v pohnutých letech padesátých, 
v d()lbě a-eaJkce, Ikdyž 'četníci chodai po vsích 
a slídili pozaká'zaných kruhách. 

Jindříšek přiběhl udýchán domů. 
»Tatínku, šandáři sou tady,« vyřizoval prud

ce. Vizpomněl si živě na poslední návštěvu šan
dárů v Řešetově, !!la smutné výjevy, když ne
milo'sroní záJstupci nespravedlivého 'Zákona od
nášeli rozbolestněnýun :písmálkům a uplakaným 
ženám če1ské klnihy. BylI by taik rád tomu nějak 
dnes z·albráJnill a chtělo se mu plakat, protože 
si připaldal tuze slabý, aby mohl zastavit ne
blahý pří.chod veUelecikých šandárů . Tatínek 
mu však byl ideálem muže, který ví všecko a 
může všecko. Proto byl v qeho oznamovací větě 
už i j,a:kýsi výkřik po pomoci. 

Rychtář stálI chvíli ~ako zkamenělý. čtvero 
očí bedJlivěčetlo v ~eho tváři a dohadovalo se, 
co se a'Si dě~e v jeho duši. Byla to jeho pýcha" 
jeho ne~mladší synek a jeho žena. Avšak každý 
chtěl něco 9iného vyčíst z obličeje rychtáJřova. 
Ženě šlo pře1devším o záohranu rod~nného 'k1'lbu 
za ika~dou cenu, bála se o živitele rodiny, ne
přála si už prožít mz·čiJení poslední návštěvy 
šandárů. Jindříšek nerozuměl sice ještě dosahu 
zápasu, avšaIk tušilI už dobře, že ,jde I\:atíntkovi 
o cenné statky a taIk především toužil, aby 
ukrutní šandáři byli za'sbveni ve svém zločin
n~m postUlpu. 
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A v!Slkutku bylo možno čÍlst v tváři rychtá
řově. Po překvapení, které zane·chalo stopy 
v aeho obHčeji, !přišla prudká zlost, která po
někud zlkřivi~a tvářt avš'alk ~en na oIk.alužik, ne
bot' Ibylo Inutno iednat rychle. A ryc<htář dovecU 
se zmamenHě ovládat a byl na·dán originálními 
nápady v době nebezpečí. Náhle 5e mu oko vy
j.a!snilo a poťouchlý úsměv sliJboval, že má zna
menitý plán. Ženě se Ineiltbilo ani zděšení, ani 
zlost, ani tenhle úsměv mužův. Všeho se !bála. 
Nejraděiji by byla viděla třeba oddanou pos,luš
nost naproti V1rchn 00 ti , ,jen ,aby 'byl pokoj. Zato 
Jindříšek s otce nespustiIZTaků a hezděčně po 
<lěbku i llci'iv~1 tvář zJlostí i vy;ja.'sňoval radosti 
nad tatmkovýrn patrn'ÝID .objevem. 

Ještě chvíli stál rychtář nerozhoQně -
vzpomnělI si ,na pří>Sillého Essentra 'na zámlku 
v lNáclhodě, který ho jmenoval rychtářem -
ale pak ~Iakási silnější moc 'ho náhle pohnula 
k odvá'žnému i chytrému čímu. 

»Jindfiškul« zvolal sladce na svého nejmlad
šího, ale pa'k dodal vá~ně, jako by mluvil k do
Slpělému muži, »ddběhni hned k Pavloj a Jo
zefoj, běžte pěkně po chalpách a šude vy
řiďte: Kmotřičku, tatinek vás vzkJazuje pěkně 
pOZldravovat a že jsoušandáři tady.« A No
vého ()ibliče~ se vítězně rozšířil. Žena i Jindříšek 
ihned pochopili varování. 

Jindříšek radostí tleskl do dlaní, neboť se 
cml vy:zna:menáln důvěrou tatínJkovou. Vylétl 
;ilIko střel,a, div dveře nevyvrátil. 

»A nezapomeň se zastavit u Dobšů! « volal 
ještě za spěch~ícím s)"Dlkem. 

Ženě zestárla tvář novou obav.ou. Stála chvíli 
nerozhodně. Když všalk muž vyšel z chalupy, 
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alby šel vstřle šandárŮ<m, náhle se v,zchopila 
k činu. Porozhlédla se světnicí a rycMe strhla 
se siěny obraz HavHčkův, mužovu moQJu, 
s okna pop~dla dýmJku s ohra'zem Havlíčkovým 
a s oběma nebezpečnými věcmi spěchala na síň 
a schodem na půdu. Chvíli pobíhala nerozhod
ně, nebezpečné mužovy poklady držle pod zá
stěrou, palk se rychle rozhodla a obé zas~rči,ta 
do doškové střechy, když se byla rozhlédla · a 
přesvědčila, že jí nikdo nevidí. 

V~dyť už také byl nejvyšší čas. Muž tu uŽ 
hyl s hostmi. Nápadně zdvořile vítal četn~ky, 
s kterými posledně měl skoro výlstup. Dnes je 
vša'k s okáza,lou zdvořilostí zval dál a ve svět
nici opět nezvykle laskavě vyzýval sVDji ženu: 

»Ta,k, ženo, uvař kávu, vem naše svatehni 
nádobí a pohosť vzácnDU návštěvu!« '. 

2ena ani svým uším nevěřHa, hrzy však pD
chDpila mUlžovu .Jest a váhavě šla vyplnit ná
kladný rDzkaz svého muže. 

Četníci si rá,di dali libit nový způsob přiví
tání v Řešetově. Lichotilo iian osDbně' přelas'ka
vé přijetí na rychtě a iejich úziký Dbzor, který 
dávnO' nestačil ši'rokérnu světovému nazDru 
rychtářDvu, nevytušÍlI lest. Šandáři uvedeni na 
falešnDu stopu, pochopili špatně, avšaJk tak, jalk 
si rychtář přál, ~eho pře ochotnost jakO' ,návrat 
marnotratného sy:na do náručí vrchnosti á ta/k 
beze všeho ~aJko zástupci oné vrchnosti DchDtn;ě 
ho 'QŤÍljím~1i na milost. . 

Zatím muž postřehl nepřítomnost svého Hav
líčka na stělOě,ještě více v'šalk postrádal sVDji 
dýmku na okně. Ihned mu prolétla fuy-šIenka, 
CD asi (latím žena uč i:nil a. Zllobil se chvíli, avšak 
Ddpustil, když se dDmyslil úmyslu ženina. Chul 



po kouření ostatně uspokojil jeden z četníků, 
který rychtáři na revanš za pohostinství nabízel 
doutnVk. 

»Je to nepříjemná věc ztratit fajfku,« pravil 
četní-k s odbornou znalostí, »měl jste jistě zna
menitou fajf,ku.« 

»ZnaJffienitou«, chopil se rozpačitý rychtář 
posJedního přfdavného jména jako spásného 
prostředku ze zřejmých nesnází. 

»A ijis,tě palffiátku nějakou, « lil olej do ohně 
druhý četnVk. 

»Pamábku«, opakoval Nový nutě se do kašle, 
alby vyplnil trapnou přestáv<ku. 

Žena u Ikamen 'S nápadnou horlivostí přiJklá
da,la. 

»Na fa,jfkách ,bývají obyčejiOě pěJkné obrázky. 
Jeden z kamarádů má ~eleiOy namalova.né na své 
fajfce. Avšak viděl jsem už také fotografie růz
ných mužů na fajfkách. Tuhle ~sme dokonce 
přišli na fajfku s fotografií Havlíčkovou. Máme 
n!lřizeno talkové fajfky ~bírat a na mcujítele po
dat .oznámení. Jsou na t,o dnes tresty.« 

Ryohtářce u kamen upadlo poleno hřmotně 
na zemi. 

»Copwk bylo na vaší fajfce namalováno?« 
vyzvídal všetečný četn~k. 

Rychtář:ka náhle přibouohla dvířka u kamen, 
přeběhJa světnicí k okJnu, .k-de muž stáJ a rychle 
okno zavírala, při tom významně i p'rosebně 
k muži Ibolestné pohledy vysílcujíc. 
.. Rychtář se ro'zkašlal umělým d:nsivým lk,aš
lem a chystal se odpověděti, 'když druhý če1nVk 
Zlpozorova,l práz,dné Ibělavé místo na ,stěně ·s ,do
sud . čerst.v~ini _p'~vúčinovými 'Slkvrnami j • odkud 



pospíchaJi pávouci. RychtM byl rád, že hovor 
se odvrací od nebezpeČiIlého ·předmětu. 

»iPodívejme, to se vám jistě rozbilo zrcadlo. 
To bude sedm let neštěstí, « smál se prvý četník. 

»Anebo to byl obraz? Svatý? ViŽdyť ~de 
v celé světnici není áediné-ho svatého obrazu! 
A to se vám muselo stát pře,d chvíli , podíve,jte 
se, místo ;e 'ještě čerstvé! « 

»To je dnes potíž s lidmi. Co všeC:Ko mají 
ve stavení. Obrazy Hav1íČlkovy. Máme Ije sbí
rat ... « 

Rychtáňka b)11la už zase u kamen a 'tentokrát 
upustila taJíř, který 'se roztříštil s velkým hřmo

. tem. Rychtář chtěl hněvmě vykřiknout, avšak 
te<ntOlkrát ku podivu se ovládl a skoro byl ženě 
vděčen za je~í nešikovnost, neboť byla příleži
tost ře,čiště rozhovoru nařídit jinam. 

»Ale, ale,« zvo,lal rozpačitě Nový. 
»Někteří do:konce si doma věší na stěny po

buřující pořekadla: R'adě,jižalář a okovy, nežli 
volnost otrOlka.« 

Rychtářka ku podivu hbitě odběhla od ka
men a zmÍ'zela ve vedlejší komoře, odkud po 
'malé chvHi odnášela s chvějícíma se rukama pod 
zástěrou jéllkýsi předmět a mířila ven. Prošlo 
jí tentokrát toto skrývání nevidHelnýoh po
kladů, protože si.1ně připomínalo podobné cho
vání hospo,dyň za obdobných okolností pti 
chystání hostiny. Přítomní četníd však netušili 
to, o čem byl rychtář pře,svědčen, že oni o vlku 
a vtk za humny. 

Rychtáňka odnášela 'spěšně nebezpečné a 
hledané pořekadlo z komory ,a uložila -je k ostat
ním dvěma pokladům do doškové střechy~ 
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VráHla se paJk, aby hostinu doděl,ala a vzác
ným hostům předložila. 

Vonnou kávou, tehdy málo obvy1klou po
ohoutkou, byla všete'čná dotěrnost četn~ků 
úplně odzbrojena. Ro'zpovídali se o běžných 
starostech denního života. 

Když byli v nejlepším, rozlétly se dveře a 
dovnitř vrazil ~a;ko vítr malý Jindříšelk: 

»Tatínku, talk sane šude« ... křičel ještě na 
sini, zav'č,a's však zarazil, když spatřil četnliky. 
Vždyť taiké rychtářlk,a už v SIlUTtelných ú1)ko
stech 's rukama ku předu vztaženýma, jako by 
chtěla zaJbránit velkému neštěstí, spě,chalake 
dveřlim a rychtář zřejmě znepokojen ;inásle-
doval}. . 

"Co pa!k 1rste všude?« ,ptá se dobromyslně 
četnÍJk. 

»Ale šude pousi vyřizoval s 'kamarády vod 
nás pozdrau,« poprvé s nápadnou rychlostí vmí
sila se v hovor rychtáJřka, aby sna'd ji synek 
ne'bo muž s pravdou nepředešli. 

»A to jen proto musil jít, aby vyřídil po
zdrav rychtářův?« smál se četník. 

»Ale cá,k to poudáš!« káral vlídně ženu 
rychtář. 

» V emte na rozum, j'e šťa:stna, že máme tak 
vzácnou náuštěvu, proto poudá nerozumy! « 
vysvětloval, důvěrně k četníkům se obrace~e. 

»Ješ.fě isem vám chtěl řici, že nahoře l iSOU 

velmi spO'koijeni s některými novotami, které 
jste zde zavedl,« důležitě zvUněl četnílk a obra
tu »nahoře« užil taik významně, jakoby mluvil 
o samém dvoře víideňrs:kém. »Tak váš způsob 
vedení matTik ;'e stkute·čně 4en u vás v ~eše
tově.« 
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Nový ~dravou pýchou lehce zrudl, popošel 
k polici u shopu a hral velikou knihu, do těžké 
vepřovice svá~anou. Po},ožil ji na ' stůl, otevřel 
a sebevědomě vysvětloval: 

»T ole je u nás průni matrika. Přede mnou 
tady neměli nic. Každy vobčan má jednu ma
triční stráIllku, jen podruzi sou tule a listy sou 
volny, kery možno do knihy vložit.« 

»T ohle ,'sem ještě nik,de neviděl,« vmísil se 
umaně do rozhovoru druhý četníJk. Rychtář se 
blaženě usmál, zatím co rychtářka v~itřně 
s mužem 'smítfena, nesměle přistoupila ke stolu 
a zástěrou Ultíra.}a zcela Zlbytečně okraie tlusté 
k,nihy. Zteimě byla hrda na svého muže a těšilo 
ji, že »nahoře« se alespoň něco na jejím muži 
líihi. Malý Jin,dříšelk stál vedle tatín,ka, držel se 
oběma rukama ~a okraj stolu, štěstím ,hořel a 
pá'sl se 'Pohledem hrzy na četnících, brzy na 
tatínkovi, (brzy na mamince. 

»Mám eště něco,« za:hovořil náhle Nový sko
ro lhosteině, avšak Jindřišek si byl ,jist, že teď 
přijde ně,co veJani ,důležitého. Jen rychtářlka se 
opět znepokojila, obáva'jíc se, ahy muž zase 
ve velké odvážlivosti nep1"ozradi,1 něco, co by 
se »lIlahoře« třeba neHbilo. Rychtář přinesl 
s téže police knížky svázané v tutéž těŽ1kou 
vepřovici, polO'ž~1 je na matrilku a s šeLmovskou 
hrdostí se pousmál. 

Prvý četník popošel ke stolu, jednu z kní
žek vzal opatrně do rU!ky, jako by šlo o cosi ne
dovoleného a otevřel ji. Hned vša:k jeho pohled 
se vážně roz~as,nil: 

»Ale, .ale,« žasl, »naše záJkony!« 
»Ano a šeny vod roku 1848. ólouědt je 'kaž-



dou chvíli portřelbuje, « vysvětloval jalkoby nic 
rychtář. 

»Tohle také ni1kde nemaji,« dodával ochotně' 
druhý četník 

»Buď-te ujištěn, že to oznámíme "nahoře" «, 
pravÍ'! důležitě prvý četník »Jen tak dál!« 

»Poradím vám ně-co. Po'Stare1jlte se, aby už 
nikdo nedával dětem taková nezvyklá a opo
vážlivá jména iako ně/kteří dávají po příkla.du 
toho ~utryána Berky na Bakově. Pan farář je 
velmi nespoko1en a stěžoval si nahoře, že žád
ného Jaroslava už nehude křUt. Prý si zde jmé
na vybíráte z lutryánskýho kalendáře, « pozna
menával už docela smířen prvý čet!l1ík. 

Druhý četníik vzal svého kolegu důvěrně za 
kabát a cosi mu šeptal. 

»Ano, abych nezapomněl. Škoda, že jlste 
tehdy podepsa-l ten neštastný protest proti uvěz
nění toho buřiče Havlíčka a že Q1ste ještě . jiné 
svedl k podpisu. Mohl jste být "nahoře fl lépe 
zapsán. Víte, co jste měl potahování proto a 
ted tam zbyly ještě kaňJky. Tedy pozor!« dodal 
varovně, ale docela po přátelsku, jako by už 
vŠ.e bylo zapomoouto. 

Rychtářovi zaškulbalo kolem úst, chtěJ něco 
říci. Pa'k ale máchl rukou a jen si hořce od
kašlal. 

Zatím byla káva vypita a četníci se hoto
viJi k odchodu. 

»Truk a teď se půjdeme podíVa't po v-si, jestli 
tu ještě zbyla něj.aká zakázaná kniha nebo 
OIbraz. Nevím, jestli isme posledně . vše odnesli,« 
řekl prvý četník jen jako mimochodem a skoro 
jako by se omlouval, že musí konat svoji po-
vinnost. '. , . 
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'»DDhře, dohře, « dDdáv,al šelmDvsky rychtář 
a 2'lI6myslný smích pDd kůží se mu dral neZia
držitelně ven. Jindříšetk visel zraky na tatín
kDVě tváři a dDbře pDchopil,CD se zde odehrá
vá. 'Byl by nejraději radDstí vykřikl, že má pD
dílu na zdaru dnešního. dne. 

U dveří pak ještě se Dbrátil vedDucí četník 
k rychtáři a pDID šeptmD k uchu NDVéhD se na
kláněje, důvěrně skDro po. kamarádsku radil: 

»A ty červenobílé tabulky s pDpisnými čís~y 
zase zaměňte ve vsi za černDžluté, jako. bylo 
dříve! MDhlD by se to. vykládat všelijak "na
hDře".« . 

»Nu dobrá, dDbrá ,« vynuthl skrze zuby NDVY, 
ale v jeho. odpDvědi rDzhDdně nebyl sDuhlas, 
nýbrž spíše bylo. mu jeho. obHbené úslDví PD
mDci z nDuze a rDzpalků. 

T DhD dne skutečně š/llndáři ničeho. nepD
padli, dílky Dbratnému plánu rychtáťDVU a rych
lému prDvedení JindříškDVě a jeho. kamarádů. 

Když če1míci odešJÍ, přÍJstDupi1a rychtářka 
k dknu, kterým dDbře viděla na náves na dře
věný krucifix a křižujíc se, délkovaJa za zdar 
dnešního. dne, že se jejímu rodinnému krbu ne
přihDqilD neštěstí. 
. J~ndŤíšek stál vedle ní a zamyšlen díval se 

na omšelého. Krista ' na návsi. NemDhl si vše dD
bře ještě v duši urDvnat. Vždyť prDžil dnes tDlik 
nových ,dojmů, ,které nestačil si /lIDi seřadit, na
tDŽ alby 'všemu pDrDzuměll Díval se duchem, ne
přitDmen na nehybný krucifix. Teprve, když 
vitr plechDvým Kris,tem, šparttně přibitým na 
dřevěném {kříži, pDhnul, wátil se myšlenkami 
k pŤ~tDmno.sti. ',Poprvé v ŽivDtě mu napadlo, ,že 
se Kíristús "nehýbe 'a ~dYlby ,nebylo-větru/který 

" 
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pomalovaným plechem o rezavé hřeMky skří
pavě zailomcoval, ani by se za celý -rok ne
pohnul. 

»Maminko, je ten Pám Ježíš živej, co tám~e 
vísi?« uklouzlo Jindříškovi upřímně, když se 
matka domodlila. 

»Bodeiť,« řekla rychle lnaJtka, avšak jaksi 
neurčitě znepokojena, jako by ji někdo osobně 
urazil. 

»Ale dyť se nidy nehejbá! « vylétl i,hned 
Ji,ndříš.kův ia&1lý důvod, který ho znepokojil. 

Matika zůstala svému synku odpověď dlužna 
na tuto vhodnou námi tiku, protože prostě na ni 
nestačila - a J'indříše,k odcházeI za tatinkem 
ven ·se svým neodbytným proč, na které dosud 
nedostal uspokojující odpovědi. 

Otevřel dveře a chvějící se sluneoČní pa
prsek, který Il"ozhrnul mrakovou oponu, aby 
odhalil světelné t~emství nelbes, políbiJl teple 
Jindřiška na tváři. Chvíli se zalíbením setrval 
na vysokém bílém čele malého mys.JiteJe, aJle 
palk jako by chtěl !přivést neuspokojeného zpy
tatele na pravou ,stopu, proměnil se v ohromný 
světelný prst a stočil 'se na stráň, Ik,de 'se krčila 
k neveLkému Jesu drobná chaJlUipa Dobšova, 
určitě na ni ukazUJje, vy.Jéval své slunečné po
žehnání ,na její veHkou ,doškovou ,střec1hu, jaJko 
na ,hlavu živé tbytoS'ti a opřel se o malá dvě 
oklna talk pronikavě, že se za!les,kla ialko dvě 
bystré oči. 

Ji'ndříšek se ·díval sezalibenfun na pěkný 
~kaz a vzpomnělI si rázem na tatíJnkovo zvlášt,ní 
připomenutí, ,aby se u Dobšů stavil, i ,na svoji 
návštěvu u niclt. Byla mu ihnedpatl'lná nepři. 



tomnost svatých OIbrazů u Dobšů i veHlké podě
šení ze ClIprávy a v záq:>ětí na to rychlá sháňlka 
Slpousty starých Ik'níh v 'Podobě špalíČlků, které 
všichni dbyvatelé v náručích tk hrudi tis,knouce, 
odnáš~Ii na pŮJdu, jako když milující matika od
náší své děti z nelbe~pe,čí do útkrytu. 

A s,lune·ční paprsek se Za/líbením setrvává 
nad chalUipou !a Jindříškovi se nezadržitelně 
dere do duše ujištění, tře/ba temné zatím, že 
tam lIla strámi mu asi jednou hudou zodtporvěděny 
otáZJky, k,terých se tak mocný legiOOl narodil 
dnešního dne v jeho duši. 

VI. 

Doba reakce přišla poraženému farálři Sa
mohrdovi neobyčejně vhod. Přivítal ji jako ví
tamého Sipojen.ce, jehož <služelb plně využil. Nej
prve začal ve škole. Tak jednoho dne přinesl 
chléllpec Kynclův do hodilny nruboženství z do
mova Nový zákon, nehoť se dhtěl pochlubit, že 
doma mají kníiJku s povídkami, ik1eré velebný 
pán vyprávěl. Nejdříve kIlliŽJku uJkáza:1 dětem a 
povídky vyhledal. Děti ve své čisté radosti upo
zornili velebného páma na poklad, který s!lu'ýval 
je,jioh spolužák pod lavicí. A byly velice zkla
mány, že vellebný pán nebyl nadšen, nýbrž ma
jiteli kni~ky, k,de přece byly tytéž povídky, 
které on vyprávěl, přísně vyčinil, knížku ,sebraJ 
a nařfdil, alby vícelk'1'át twkové ,kacířské knihy 
do Šikoly nenosilI. ~ 

Brzy na t'O vŠaJk ,zahájil út-ok na dospělé. 
Noví evangelíci v Řešetově .totiž o k'atolictkýdl 
svá-tdch dali zřejmě ,svému lkatdlickému dkolí 



znát, že pro ně tyto sváJtky ~namena1Í pouhé 
všední dny: OIblékali se do všedníchohleků, ba 
mnozí konali své -obvytkJé denní Z'aměsrbnáiIlí a 
ve mlýně mleli. 

Samohrd viděl v tomto počÍIIlání rušení ná
božensl:ví a žaloval je proto u okresního úřadu 
v Náchodě. Pře,d úřady arci všechny ohžaloby 
se rozplynuly v nÍveč. Soudce, ač zřejmě chtěl 
faráři vyhovět, nenašel viny na nich. Propustil 
je pouze s pohrůžkou, aby nic ne-dělali, co by 
působilo pohoršení. A aby žal~ící Illevyšel úpllllě 
na prázdno posílal ně~_aik,ou dobu četlllíka do 
Řešetova o Ikatolických svátdch, aby jeho pří
tomno-st přec kochu držela na uzdě db-žalované 
evrangeHky. A nutno uznat, že řešetovský rych
tář -se horlivě svých evangeHků u úřadů zastá
val. útok Samohrdův pak způsobil pravý opak 
toho, co ,jeho původce jím zamýšlel. Nepřítel 
chtěl frontu evangeHků rozrazit. a zatím ji jen 
zpeVlnil: řešetovští evangelíci se sjednotili a 
okusmi taJk duchovní rozkoš pravého bratrstv1. 

Samohrdovi se <nas.kytla nová příležitost, 
když po krátké d(jbě mlyná..ři pravá ruka dnou 
úplně zmaláJtněla, ta'kže Inemohl touto rukou 
ani sklenici vody zvednout, neho nožem z boch
nÍlku chleha ukrojit. Všichni dohře věděli, že to 
je následek přílišné práce, avšak Samohrd vy
užm této nehody u ,svého protivníka a v ne~bližší 
neděli kwzal o trestu Božím, který musí stihnout 
kacíře a všichni posluchači dobře vydtili, že 
kázání míří na mlynáře. KázálllÍ však brzy ztra
tilo na svém -osltří, když mlynář dostal vzácnou 
náhradu v pillném a spolehlivém děl·níku Váda
vu Kubcovi, na Merého se mohl dobře spo
lehIlout. EvamgeHci nezaJpomněli ukázat na tuto 
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náJhradu a tfun vyvrátili ko,řoo .zlých vývodů 
Samohrdových. 

Než Samohrd brzy 'hyl za svoji círtkevní hor
liV'Ost odmělněn :nrudtÍzemými úřady a byJ pře
ložen na větší faru. Na jeho místo pak přišel 
čl ovělk , rMerý by1 pravým opakem svého před
chůdce. Byl .to ~arář Černý, mladý, úlismý člo
věk vysOlkélho vzrůstu a příjemného vzezření. 
A jaiký byl jeho zevně~šelk, takový Ibyl i jeho 
způsob bOije. Volil docela jÍil1é cesty ,k úspěchu 
než jeho předethůdce. 

Krá:tkou dobu po svém příiezdu do Studnic 
se rozhodl, že navštíví vůdce řešetovských 
evangelíků. Za,stihll hospodyni samotnou doma 
a nijak <se proto mezi obiJ, nehoť měl příležitost 
nejprve zpracovat ji samu. Tvářil <se, ~a,ko by 
nevěděl, že i;sou evangelíci a z'ačrul s,ladce, když 
vcházel do světnice: 

»Když už jdu dkolo, ffi'llSfun se přece zasta
vit, abych po~naJ1 rodiče 'Svých školáčků, Edáč
ka a Oty~ky.« T,a10 věta působila 'lépe než 
pozdrav a Cerný to vědělI, 'přesto, že dětí ne
měl. 

»Vítám vás, velehný pane, přijměte u nás 
místo,« pobízela ochotně mlynáiíka, která do
sud nemluvila náohodským nářečím, protme 
byla z kraje, avšak runi nářečí z kraje ráda ne
užívala, prooože si libova,la ve výrazech, Me
rých jen vznešený svět užíval. 

»MWj muž je někde na poli, s:nad <se brzy 
vrátí, ,kdybych vědělla ,ktde je, poslala byah pro 
něj,« šveholhla dál a byla ráda, že není muž 
doma, protože dobře věděla, že by mu tOltO pře
laskavé přivítání nebylo vhod. 
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»1 to nic nedělá,« zdržoval farM Tr,kalovou, 
»iá chviJlku po člkám , ,paní mlymářová.« Neob
vyk,lým ,titulem si hostitelku úpllIlě zíSlkal a pak 
se vyta,sil s pos/ledním poMa'zen ím, kterým dou
fal slabou ženu úplně přemoci. 

»iKde pa1k máte dělHéky, snad si někde hrélijí. 
Já je mám velice rád, O'11y se dobře učí kate
chismus, do kostela t aké vždyctkj' přiidou včas 
a ;'sou vždycky čis,tě ohlečeny. To ge vidět, že 
mají hodnou matin/ku, Merá je vždyClky včas 
a dobře vypraví.« Černý až do,sud mll uvil jelIl 
s paní mlYiIlMlkou, po&lední věrtou se však dO'tkd 
srdce matčina, které úplně roztálo. 

Než mohla šťastná mlynářka odpovOOělti, 
vrazila do světnice malá trojice, nepozorují-<: 
příitomnost hos,tovu, proto nejstarší z nich, 
Otyd1ka, zvěstova1a mamince ve:l,kou ,novinu: 

»iMam101ko, mami:nrko, v hospodě už maM 
housátJt.a,« hned se však zarazi.la, když uvi
děJ.a vellClooého pána a s Edáčkern i Bohusláv
kem spěchala za maminkou. 

»1 pojďte sem, dětičky, nebojte se mne, vždyť 
mne přece snad znáte!« nutil se do roztomilosti 
farář. 

»!No tak, děti, nevíte, co se sluší, pělkně jdě
te a polibte velebnému pánu ruJk.u!« pobízela 
přeochotně mlynáiíka. Děti se pomaJu a styd
livě blí~i~y k faráři, aby mu políbily rUlku. 

»Ty mají pěllwé, červené tvářičky, je vidět, 
že jsou zdravé a OtylJt.a je celá maminka. K,de 
pak jste chodily? Byly jste v ho,spodě se podí
vat na hoU/sáttka?« 1I1adil jedno po druhým a 
palk dodával: »iNo ,ta/k si zase Iběžte ven, ale 
nezapomeňte zítra se u mne zastavit , až půjdete 
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ze Šikoly, dám vám něj'a/ké knížky s ohrázky. 
Nezapomeňte!« 

»Ta,k si běžte! « svolov'ala mlynářka. »,Yyhle
dejte tati:nka a řekněte mu, že je tady ve/lebný 
pán!« nařizovala odcházejícím dětem. 

»To z nich jis{ě máte radost, painí mlyná
řová,« lichotil host, když děti ode,šly. »A jsou 
vám všechny tak podobny, jako :by vám z oka 
vypadly.« 

Y tom už přicházel mlynář s tváří za,smu
šíl ou, neboť už před stavením mu děti zvěsto
valy, kdo je u nich hostem. 

»IPozdrau Pán Bůh! « vítal suše faráře a pak 
dodáv,al: »Cák vás k nám přivádi? « 

»ChodH jsem po své kolátoře, abych se se
známil s rodinami ,své farnosti a tak jsem se 
zastavil také u váJs. A Hbí se mi tu, máte to tu 
pěkné,« pravil měkce, aby odpudil nevlídnou 
ná,ladu, kterou vytušil. 

MlynářJka zatím zmizella k,desi v komoře a 
pó chvru.i se vrMila s poklady, kterými chtěla 
pohostit faráŤ'e. Na čistě prostřeném stole obje
vil se veliký pecen chleba, vel,ká pomazá:llIka 
másla a džbáJn piva. Nalivši piva do skll enic e , 
pobLzela hosta, aby si vzal a omlouvala se, že 
nemá nic vzácnějšího. Když hospodyně .odhěhda, 
ptal se farář dosud Zla-myšleného mlynáře: 

>Ny máte už veliké děti z prvého manžel
ství, že aJno. JaJk pa/k se mají?« 

»Děkuji za vorptáni, daři se jim s pomoci 
Boží dohře. Nejstarší má svůj krám v Rych
nouě, druhej Jan je kupeokym mládencem 
v Praze, ..Josef je taJky v obchodě v Hradci a 
Anna je doma.« 
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»Truk všichni synové ·se věnují dbchodu. No, 
přeji vám, rubyste měl z .nich stále raJdost.« 

Zatím přišla mly.nářka a farář se hotovH 
k odchodu. 

»Děkuji ~a pohostinství a doufám, že se 
častěji uv1díme.« 

»Bude to pro nás veaiká če,st, velebný pa,
ne,« rychle v)"S'třelila svoji zdvořilost mlynápk'a 
jatksi ·Z ohavy, aby mUlž neřeklI ně,co, co se ne~ 
sluší. MUIŽ ,ji změřiil ne právě veHce vlídně, ja
ko hy jí chtěl pokárat za přespříliŠll10u povolnost 
naproti nepřÍ'teli. Farář situaci dohře pochop11 
a is'a povzbUlZen ml)11nářčinou l,askavostí a na
prostým vzdáním se, znovU 'Se pOlkusil mírně 
získat zatvrzelého rnlynáfe: 

>Ním dobře, že qs'fe měli s panem bra1rem 
SaJffiohrdem ialkési nedorozumění a já docela 
chápu vaše ~klamá.ní, « řeJkl o nepřítomném, 
který se nemohl brá.nH, a 's tnáde'chem žár1ivosti, 
»avŠlak to přec .nemusí být důvod, .abychom se 
my hněvaJ1i,« a Černý zdůraZ!nil slovo my. »Věř
te, že si dovedu vážit lidí, 1aký:rni jste vy, lidé 
pořádní a počestní.« 

'Mlynáři se nepodařilo déle udržet vnitřní 
rOV\IlováJhu k velIké hrůze své ženy, ve které 
nové ,nábožens'tví hlubo'ko 'nezakořenilo. 

»Vo takovejch jecech se špatně s vámi pou
dá, pane f'aráři. Vy přecej máte svy povinnosti 
a proto se musíte zastávat svei církve. Ale my 
sme poznali praudu Boži v bibli Kralicrkej, dyš 
nás 'začal vosočovat pan farář Samohrd a jen 
nás vodkazoval na latinskou mší. « 

»rZa -to přece ~á nemohu, co rnů,j pře,dchůdce 
uděllal, a bylo by to ne.jvýš nespravedlivé, aby
ste hněv svůj ina mne přenášeli,« hránil se 
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mistrně farář, zatím co mlynářka muže pohle
dem chlácholila. 

»No to byste se mejli1, dybyste si myslel, 
že se hněvám a taky sem už v odpus til i panu 
farářoj Saan()lhrrdoj. Dyť von nám přecej jenom 
ulkázall cestu k praudě i dyš vo tom neuěďal. 
Vostatně, možete bejt istej, že vám neubHžime, 
arIe t'aky doufám, že ani vy na nás nebudete 
žalovát jako pam faráŤ Samohrd.« 

»No, to časem poznáte a přesvědčíte se, že 
chci žíti se všemi v ipollwji, ale taJké doufám, že 
pak uznáte svoji chybu a přenáhlenost a vrá
títe se do svaté címve,« využil okamržiku Čer
ný, ale hned viděl, že přestřelil. 

»To se zasej mejlite. My sme přestoupili 
z přesědčeni a vy přecej dobře vite, co naši 
předkove vytrpěli pro sědomi. My chceme taky 
~ůstat věrny,« bTánil se Tl'Ik~l. 

»Tohle nechte!« řekl nevrle farář, jako hy 
se ho nemile dot'klo, že někdo z lidu chce také 
rozumět jeho oboru, a hned mířil na jimé pole. 
»Ale zamyslete se nad tw, že vaši pélJStorové 
se o vaše duše nestarají, do Ikostela mMe da
leko a tak si vykládáte Písmo, jak chcete a jalk 
to dovedete a ta!k vlastně nevíte, co je ,pravda, 
naopak wpadáte do bludů. A my vám nabízíme 
v naší IsamoSipasitelné církvi všecko a jenom 
naše cíTkev vám může spasení zajistit. No, je
nom si to rozmyslete! Teď musím 9ít a někdy si 
zalse o tom ipohovoříme.« . 

»Notak dobrá. Já vám ale ijenom poudám, 
že dybyste nebyl faTářem a dyby váš ouiíad 
nebyl vášchJeha, iže :bych vás asi moc br~y 
přesědčil.« 
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Mlynář se 'loučil s farářem úsečně, proto 
mlynář1ka svojí přelasíkavo'Stí snažila se napra
vit to, co muž úmyslně Z1élittecLbal. Návštěva fa
rářova utvrdila Tl'1ka:la u víře, jeho žena však 
vnitiíně ujišťovala sama sebe, že by byla sotva 
přestoupila, 'kdyby ve Studnicích hned z prvo
počátku byl Černý. 

Druhého dne ,skutečně počkalI si Černý na 
děti 2:e mlýna, e:avedl si je na faru, Ikde je po
dělil IDnížečkami a obni!zky svatýcih. Děti dár,ky 
ukazovaly svým Sipooužáikům a palk se jimi po
chlubily i doma . .Matka ,shovívavě knižečky 
trpěla a ~em Úe1í velké námaze se podařilo, že 
je milynář nespálil. 

Farář Černý ve svém. lnovém způsobu po
kračoval: vYZl!lél!menával řešetovslké evangelíky 
drobnými lrus,kavostmi, ba nejednou je i IS kaza
teLny pochválil. Trk,ala toto nové Ipočinání vel
mi znepokojovalo, neboť dohře vypozoroval, 
že protiveillSTví se strany SamooJ"idovy je ;en 
z.pevňovaJlo, kde~to s tímto novým způsobem 
útoku neměJ ještě zkušeností. Crtil jen, že tyto 
lichotky některým z leho sltoupenců ,se líbily 
a obával se, že by mohli lllhostejně'Í. lť proto 
se toho,to druhu útoku více bál, než onoho, 
který volil farář Sarrnohrd. 

VlIl. 

Řešetovem projíždí dráha a právě na ;eiho 
memí překročl11je hluboká, úZlká údolí a ko,ryta 
tři potoků vysokými klenutými mos,ty, z nichž 
nejvěUí má dva otvory a ,klenuti spočívá na 
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pílíří'Ch. MQsi nebyl k'dysi PQstaven dost dů
kladně a protO' brzy se Qbjevily trhliny, které 
QhrožQvaly bezpečnQu dQpravu. IPrQtQ přijela 
kQmi<se Qd řed~telshí z Liberce a ta rQzhQdla, 
že se musí ihned 2Jél!čít s opravami mOlStu. BydQ 
rQzhQdnutQ, alby shvba byla pTQvedena tak, 
aby doprav,a nelbyla přerušena. Nesnadný Úlk'QI 
byl svěřen ~nženýru Stihl"alQvi a qeJlO a:sistentu 
z Liberce. 

SQtva oba přijeli dO' ŘešetQva, nastala jim 
velmi ill.esnadmá práce při hledání bytu. V hQ
s.podě bylO' přeplněnO', prQtolŽe se tam ubytQ
v'allQ mnQhQ dělníků, ktteří přijeH na 'Stavbu. 
V OIstatnídh staveních pak vQlné ·jizhy nebylO'. 
Teprve k,dyž vzáoní hos,té nějak'Qu dobu hle
dali, objevili ve mlýně v p'rvém patře prQstQr
nQU světmici, na prvý PQhled llleQbydlenQu. 
Stibral byl ihned svým objevem nadšen. Mlynář 
se arci vytrvalle bránil, dQvQzUJje, že mÍlsinost 
vlastně Inení jehO', že byla a je z'élJsvě'cena bohQ
službám. NenábO'ženští ÍJl1ženýtři al"ci tomutO' 
dŮVQdu nerO'zuměli a dO'tírali na zdráha~ícíhQ 
se mlynáře, že by se snad Qny bQhQslužby mQhly 
konat v dolejší místnQsti, netbQ někde jinde. 
Mlymář dobře dtil, že zde jde O' ve,~ké rQzhQd
nutí, O' čest jehO' oSQbní a O' požehnání jeho 1'0-

d~ny, které pocifQV1a1 Qd prvéhO' shromáždění 
pod jehO' střechou a O' které se za'čal strachQ
vat. PrQtQ zQufale QdpQrQval. Inženýři však 
svůj útOlk QbnQvili a pO' druhé mQcněji než PQ
prvé, nehQť ve wi nikde příhQdnéhQ bytu ne
mQhli nalézti. Začali vyčítat, že iejich příchod 
znamená i nebývallý ZÍ:slk prO' Qbyvatele a v ne
pQslední řadě i prO' mlynáře samého, který 
vedle mlýma měl i pecná1iíství a nově přišlí děl-
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níci hyli odběrateli chleba milytnářova. S tímto 
průzračně vypočítavým důvodem zaútočiH 
zvláště na mlynářku, ve které brzy vypozoro
vali sobecké sklony. A mlynářka, jejíž evange
lictví od první návštěvy faráře Černého zoočně 
po~ledlo, stala se brzy výbojným spojencem 
inženýrů. 

V této době 'potkl(ltl mlynář rychtáře. 
»Tak sem slyšal, že chceš shromážděni vy

stěhovat,« píchl rychtář mlynáře. 
»A'/« řekI nerozhodně mlynář. 
»No, ňáko si nevíš rady,« dOlbíral si rychtář 

svého ,kamaráda. 
»Neviš rady,« opa;koval poslední slova rych

tářova z nouze. »Prosim tě, co bys ty ďál, dyby 
šeny lI1'a tebe dotírali, jako na ně?« 

»,Vem na rozum, co si ně poudal tO po
vodni/ Teď, abych ~á H to zasej voplati.« 

»A pak,« máchl rukou mlynář, »nejhlaunějši 
vodpůrce qe teď ,žena.« 

»IAle, ale,«divil se rychtář. »Dyť talky pře
'Sltoupila a zdála se ... « 

»!Prosim tě, 'l'řestoupHa,« opakoval znovu 
mlynář slova ,svého kamaráda >tónem, ve kte
rém hyl již odpor. ».přestoupila Il1a pa,piře, ale 
v srdci zůstala katoličkou. Tule byl u nás Čer
nej a vona diu ho .nevodprosHa, že sme pře
stoupili. A teď ně vic nuti, abych ty inženyry 
V'za;l, než VlOIni sami.« 

»To 'zasej mQje byla porád veLká katolička, 
ale teď se moc změnila, mám z ni radost,« po
chlubil se ·ryohtálř. 

»AI~,« divil se mlynář, »to ti závidim. Cák 
se to s ni stalo? 
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»Ale to je tak Šak víš, že k nám tule přišla 
ženina sestra Manjánka Rouhalova. A vod tej 
doby, jako by něco vlezlo do mej ženy. Víš 
přecej, co se ji stalo. Zamiloval se do ní učí
telskej mládenec IPecka a vla,stnoručně ii mal
bou vyzdobil modlitby "Bůh jest nejčistší lás
ka." Poudám si, tyle modlitby sou vlastně hu
sitsJky, dyť je tam jedna báseň, která se mi zdá 
bejt proti katoliokej církvi. Tenle učitelSlkej 
mládenec musel betj<t taJky člouělk jako my, do 

,děučete :mluvi'l samy naše praudy. Dělal ,ji vej
klady, že Roubalu rod ,je z Bysterskejch hor 
a že taky byli z českobratrske;j ,krve. Potom mu
sel vodjet na vojnu ,a padnul v NetálH. Vonedá 
dostala vo tom písmo domu a <pak přišla k nám, 
že prej mu zůstane věrná, že se nebude vdávat. 
Př,ínesla si i svůj podíl a chce ,si koupit chalpu. 
Do ženy teď mluví ty veřklady toho mládence 
a já mám z Itoho radost.« 

»Ty eště ně předhoníš. Teď tepru začneš 
ty, « smál se mlynář. 

"No jeř ně, moc ně to zajímá a skoro mrzí, 
že sem iehdá nešel s váma k evanděl1ikum.« 
Chvíli se zamlčel a pak náhle, jako by si vzpo
mněl, řekl: 

»Esli pak's to slyšal, co se stalo v Hrádku?« 
»Cák se stalo?« oživl IDa noviny dychtivý 

mly,nář.' 
"Ale umřel tam ňákej Dusil. Víš, von byl 

průni v tomle k rwj.i , ,kerej vystoupil z církve 
římskej a přestoupil k evandělikum. Měl bejt 
pochovane~ na krchou, ale farář zbounl lid a 
ten nechtěl dovolit, aby evandělik byl poc:ho
vane; na krutoli-c,kej krdhou. Přišlo vosum ša<ll.
dáru z Novyho Města s ,podkt"lajskym, a'le ty 
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nic meZlmohli, ~en zapÍJSovali mena. PodJkr~skej 
se moc rozčilil, dyš se lidi bouřili a nechtěli 
poslechnout a křik' na ně: "Já sem pošlu na 
vás husary a ty roznesou Hrádek na kopytech, 
dyš nepovolíte." Pak přišlo vojsko, dyš už Dusil 
byl pochov>anej a dyš Hd hrozilI, že ho vylko
pou. A tak musil stát u hrobu vo'jáJk ve dne 
v noci.« 

»No, tole!« divil se mlynář a InovÍJnu jen ien 
hltal. 

,>Ale to néni šecko,« pokračoval chvatně 
rychtář. »,PaJk byl soud v Jičíně. Moc ;ich z'a
volali k soudu, i písmáky z Hradecka vedli jako 
sědky. Je,dna ženská, kerá tenkrát panu pod
.krajskymu dělala moc ,křiku a evanjeliky trá
pila, před soudem zle ZlélJpírala. Jeden z před
volaneich písmálku se dopálil - byl to člouěk 
silnyho hnátu - skočil po ni, seuřel ji v bo
kách, vyzvedl jí do veljšky a křik na ni: "Mrcho, 
eslí budeš poráJd Zlapírat, talk >ti hnáty zpřeIá
mu." A vona hned se změnHa a sHbovala: "Já 
budu mluvitf"« 

»To sou jěci,« ulevil si mly,nář, ale hy,to vi
dět, že ~e j,a:klsí neklíden a že jeho záJjem se 
přesunuje jÍlnýl11lsměrem. 

»Ně takovy zprávy moc z~í,maji, mlynáři, 
čim dál tím vic,« dotíral rychtář »T'élJk se drž 
a nepovoluj těm Němoum z Uberce! Shromáž
děni u vás nech!« 

»Každej sobě nejbližší, rychtáří, a bez vo
choty zly roboty,« uhýbal mlynář. 

»Ty seš teď samy příslov1, jen abych ti pří
slovím nevodpovědě1. To viš, staryho brabce 
plevama nevošidiš,« škádlil rychtář svého sou
seda. 
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»Cesta životem néni procházka polem,« sy
pal mlynář svá přísloví, kterými se dnes bránil. 
»Cák mám dělat, dyš sem .samej dluh a tteď 
tule je příležHost, abych si ll1ěco vydál a za
pl,atH dluhy.« 

»No 4eř ně, taklen bych si nechtěl platit 
dluhy, abych vyhnal svy bratry 'ze sednice.« 
Ohvíli se :oamlčel, neboť vědě'!, lŽe se mlynář 
eí<ti1 dotčen ieho powámkou. rPHstoupHk němu 
blíže, položil rulku důvěrně na ieho rameno a 
řekl: 

»No nic. Šak víš, že tě mám rád. Jen jedno 
ti radím: drž se novy cesty a staryho přítele! 
S Bohem!« 

S tím propustil svého druha. 
Mlynář odešel s ostnem v srdd. Dohře vě

děl, že jeho přítel má pravdu, ale už naJPřed 
tarké věděl, že doma bitvy nevyhrede. 

A to se Itaké vYiplnilo. ,po bouřlivém výsttupu 
ve mlýně mlynáiíka prosadilra svou. Inženýři se 
ihned do mlýna nastěhova:li, nájemné na čtvrt 
roku napřed :mplatili, a mlynářlka nad to slí
bila, že jím bude vařit. 

Tak nes.1avně a bez zvláštního ,shromá!Ždění 
byly vyhoštěny evangelické boh();Sllu~by ze mlý
na. Mlynář tuš.il, že od{:hodem bohoslužeb z je
ho doonu odešlo zároveň i požehnámí. Bolestni1, 
chodH j'a:ko po pohřbu své první ženy, ale na 
věci ničeho nezměnil. 

ŘešetovMí evang'eHci a qeji,ch přáJteaé osi
řeli. Po někoHk,a 'poradách přijali o{:hotnou na
bídku velkého písmáka Dob še, třebaž-e do
sud na papíře římského katoHka, a přeložili svá 
shromáždění do jeho chalpy. 

Do prvých bohoslužeb u DoMů přišel sice 
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ještě TI1kélJI, avšak dobře cítil bolestné a VyCl
tavé pohledy svých někdejších stoupenců. Ně
jakou dobu horlivě vykládal, proč mu není 
moŽJno míti shromáMění ve svém stavení, avšruk 
jeho drrUiZi čím dál tím méně byli přesvědčeni 
o pádnosti jeho důkazů a Trikal z toho důvodu 
navště'voval shromáždění stále řídčeji, až vůbec 
přestaL 

Dobeš -po poslední návštěvě Trlka},ově ve 
shromáždění četl o nejbližší neděli podobenství 
o rozsévači a semeni a s pohnutým Masem 
četl oddíl o semeni v tmL Nic nepřidal, ale 
všichni dobře vystihli, že podobenství se týká 
nešťastného vůdce, Merý propadl mamonu. 

Když se té neděle vracel rychtář domů ze 
shromáždění a šel kolem mlýna, 'vzdychl si 
smutně a tlumeně řekl pro ,selbe: 

»Símě v hní!" 

VlIl. 

»lPoďme se hrudov~tl « navrhovala V~k<tor,ka 
svým třem kamarádům, Jindříškovi, Pavlovi a 
Josefovi. Viktorka hy},a klUlkoVlStká povaha, 
o\>lečená v dívčí kůži, proto si nejraději hrála 
jen s chlapci, které v d~vokýC1h náJpadech ještě 
převyš'ovrula. 

Jindříšek mnoho chuti neměl, bylť spíše po
vahy vážně1ší, avšak Viktorce nedovedl ničeho 
odepřít. Její protichůdná povaJha ho Iku podivu 
přitahovala. 

» Tobě se ňáko do hrudováni nechce,,, škád
lila rozpustile Viktorka Jindříška, »ty by sis 
nejraději pořád hrál na funús.« 
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»T o vám byla legrace,« obra<:ela se divoce 
na Pavla a Josefa. »Tule sme si s Jindřiškem 
hráli na funús. Truhlář Kočňar měl zrouna ho
tovy necky za stavením. Tak sem Jindřiška do 
nich položHa, vystrojila květinama jako umrly
ho a dyš chtěl vstávat, nemoh' - jeho dlouhy 
vlasy se mu přilepily smůlou k neckám. To 
vám bylo k smíchu!« A Viktorčin smích odnášel 
vítr až nad stráň. 

»Tatk poďte!« velela prudce Vik,torka a už 
se sarma hna'la ke stráni, kde stála 1ejich chalupa 
a cihlap<:i ,i poslušně náJsledovali. Za malou 
chvíli zvonH pronikavý smÍ'Ch Viktorem po 
stráJni a lahodné chl:aipedké hlasy iejí solo do
provázely. Sněhová bitva se rozVÍinula s boje
chtivou vášnivostí, avšak s největší vervou stfi
lela sněhovými koulemi Vikto~a. A nejvíc po
ciťoval její válečnické umění Jindřich, 'kterého 
si z'VIolila za Mavní ,terč. 

»-Ach!« v~řild náhle zMněný Jindřioh a 
ryc:h1e sizaJk'rýva'l pravé oko. Viktor;ka neza
drlŽiitel,ně vvkřilk,la nepřiroze:nou rnd osti , když 
všatk spatřila po chvíli oteklé vičlko a červené 
oko, zara·zila se náhle a spěchala s ostrutnÍlmi 
druhy na pomoc 'zraněnému vojínu. Než, 'kam 
s ním rychle? Na rychtu bylo poněkud daleko 
a pak nechtěH s nÍlm domů, aby se jim nedostalo 
za udatnost odměny, po které právě v té chvtli 
net·oužiIi. 

»!Poďme S nim k vám!« navrhoval rychle se 
ro2'Jhodu1ící Josef, obrnceje 'se na Vi'ktorku a 
ukazuje na ne!j1bližší stavení. Vikto~a chvíli 
zaváha'la, ale pa'k následovala neljistě Pavla a 
Josefa, kteří odváděli s bojiště zraněného. 
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Dobeška v)nběh1a do síně, vymyJ1a rychtá
řovu synku oko, zavázaLa a vedla zkře'hlého do 
světnice ke kamnŮIIIl na lavici, aby se ohřáL 
Za ním rychle vklouzli geho druzi v slávě i utr
pení, Pave'l a J 'OISef. Jen Viktortlm vyběhla kamsi 
se svým znekHdněným svědomim. 

U teplých kamen přišel brzy k sóbě polo
zmrzlý hrdÍ!na a zdravým okem počal se ro2lh1í
žet po známé svě1nki, která však te.ntokrát 
se mu proměnila v 1eviště s nevídaným di
vadlem. 

Bylo nedě,Lní odpoledne. Za velkým stoJem 
v čele seděl Sltarý Dobeš, ko>}em stolu pak sou
sedé zlnámí i neznámí. ,Všichni měli čepice vedle 
sebe a vá~ně lSe účrustnili děje, který se před 
Jindříškem odehrával. 

Dobeš VlSta,I a jeiho prorodká pos,tava tento
krát před Jindříškem vyrostla o několik stop 
výše, než j'a<k ho dbyčejně znáv'al. Vážně zvedá 
velikou knihu, až konečky jeho dlouhého vousu 
dotýkají se rozevřené kmihy. Oznamuje, že bu
dou zpívaJt z Cithary sanctorum žalm a hned 
zanotuje pomalu počátek. A sousedé srdečně 
vpadají svými basovými hlasy do veletoku mo
hutného žalmu. Jindřich slyšel sice už v kato
lickém koste'le mariáJnslké písně, ty však ho spí
še vždy rOZJplark1aly, t'akže nechtěl chodU do 
koste'lai bál se tě·oh písní. Také zaslec-hl z dálky 
ve své komůrce, když chodíval spat, muz~ku při 
tancorvačkáchi ta však ho naplňovala neurči
tým steskem, ta.!kže si zabořoval hlavu do pol
štáře, é1!by jí neslyšel. Takové hudby, ja:ká dnes 
naplň10vala celou světnici a pronikala léčivě 
ma-Iého posluchače, ieště neslyšel. 

Zatím přezpíváJno. Dobeš bere do ruky jinou 
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knihu a podává mladšÍtlllu souse,du, aby Ipřečet'1 
oddíL A soused čte novo'záJkO!lJ!lí hÍistorii, Ikterou 
už Jindřich ve škole slyšel od kněze. Avšak 
slyší ji tentokrát v tlalk lahodné a měkkéře,či 
překladu kralicikého, že mu připadá ;a1ko úpl:ně 
nová zvěst. 

A Ddbe'š otvírá třetí knihu a žádá souseda 
předčitatele, aby přečetl kázání z PO'stilly Sar
toriusovy. Jindřich slýchával v k,os-tele káza:t 
k:něze hrbné hÍlsitorie o životě svatých a světic, 
o strašlivém pekle a Ulkrutných ďáblech. Dnes 
však jako by z otevřené postiHy vytékal pramen 
hojivého ballsámu, který Vltékal do duší rOZlbo
lestněných vezdejšími sbrostmi a iehož nětkoHk 
kapek blahodárně skrunulo i do s'rdce JÍlndři
chova. 

Konečně všichni poV'srtávaJjí, zavíraJjí oči, 
Jindřich V'Šalk nemůže oči zavřít, je tuze zvě
dav, co se bude dvl:. Dobeš se modlí. Ne :ne
modlí, hovoří s kýmsi. Tohle bylo něco jiného 
ne'ž belZmyšlen'ko'Vlté odříkává,ní Zdrávasů. Do
beš O'slovuje kohosi, jemuž důvěrně tyká, sdě
luie mu bole'sti života, děkuje za !pomoc a prosí 
o ochranu pro všecky přítomné. Mluví c·osi 
o víře otců, o pronásledování, o Janu Husovi, 
o kter.ém kJněz ve škole pravil, že byl kadř. 
Jindřich t.omu všemu rozumí, není to nesroz
umiteLné j,ako v modlitbách, které až dosud slý
dbal. Bezděčně se ohlíží, kde je ten, kterému 
to Dobeš všecko sděluie. A Jindřich cítí, že ne
může být daleko, ba u srdce je mu blaze a to 
srdce inu praví, že ten, s kterým Dobeš hovoří, 
musí být někde nedaleko, snad mezi nimi. 

. iKe kond pa/k ieště vškhni vroUJClllě :Dpívají 
pÍ'seň, která, jalk se zdá, je duchoVlnfJtn majet-
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kem všeť:h, neboť :lJpívají bez předří:kávače, bez 
zpěVltlí-ků - oči pozvednuty k nebesům a z,pi
vají tak vrouoně, že malý pOIsluch&č bezdě'ky 
podléhá dojmu, že :lJpívá s nimi celá chalupa. 
",Všech darů studnice ... « 

»Tak dypak zase pudeme do shromálŽděni 
do Strážnyho, abysme bratry posílili?« ptá se 
Dobeš. A pÉsmáci ochotně se UiSi11ášejí, že příští 
neděli pŮijdou. 

Je po shromáždění. A VŠaJk nilkdo nevstává. 
ZŮlStávagí sedět a Dobeš se r,o:lJpovídává o svém 
kra.ji, o kterém ví toHk vlZá,cnýdh zpráv, kte
rými datplňUJje bohosllužby a tak podpírá víru 
svých posluchačů. Yypravuje o Řešetově, jalk 
už po bitvě na Bílé Hoře vysHdili je2lovité v je
ji'Ch vsi 'osmačtyřicet kadřů; ja:k byl ja!~ousí 
duchovní OIbir1nicí svému okolí; j<llk měl obratné 
lidi, kteří z bHzikého iPruska dovedli tiše a bez 
hlu~u přÍl11ášetidobré čes'ké knihy. 

»Byla to veliká událosť, dyž jeden soused 
přines' padesát evandělidkejch kalendářu do 
Rešetova,« vypra'V'oval Dobeš. 

»:Ale to Óe tu pě·kně,« nelodolaJ1 jeden z po
sluchačů !Čl pochváliJl si h1lasitě ' milou bratrsKou 
besedu. 

»Můj táta poudal jednou tole,« vmísil se do 
hovoru předčítatel. »Brzy po tolerančním pa
tentu začadi se písmád shromažďovat. A bylo 
zle. Předvolali je k soudu. Než písmáoky řeči 
se ňáko nehodily pánum vod soudu do proto
kolů. Vyprávěli vo spaseni, vo 'Pánu Ježíši, vo 
Písmu Svatym. A to nechtěli 'zapisovat. Soudce 
chtěl jenom jednu věc: aby se neshroma;žďo
vali. Představte si, nez&jfut.lalo ho, dyš tvr.dili, 
že našli pdkllad v IPá:nru Ježí-šL Konečně prej 



zvolal: "I věřte sí v psa ne:bo kočku, jen zů
staňte domal"« 

Rozhořčené podivení zašumělo světníci, ai1e 
na tvářídh byl,o vidět, že posluchači jsou spokl{)
jení SIVými předcihůdcí u soudu. 

»Dyš už mluvíme vo soudech, povim vám, 
jak bylo ieště za neboštíka pana vrchního na 
zámku v Náchodě. Tole poudal mWj otec a ten 
eště nosi1 oOlp a třír.ohejMOIhouk, 1-0 už 1e moc 
dáuno,« z-aČliI nejstarší ze sousedů a poslední 
okolnost . uvedlI ~a!ko důka-z, že hÍlstorie o pam
ském vrchním musí 'být moc stará. 

»Byl to Němec. A přišel do vohně. Kostelník 
ve Studnicích se chtěl panu faráři zauděčit, pro
to shíral bible po vokoli a s panem farářem je 
s1aunos1ně ve Studnickh spalovali. Jednou za
stih' při čtení starce silnyho hnátu. A nastal 
ukrutnej boj. Stařec sebral šeny síly a stal 
se obrem, protože bránil svůj nejvě-čí pokladl 
Aušak kone-čně kostelnik přecei jen vyrval se
sláblymu starcí jeho bibli. Stařec se sebral a šel 
přímo na zámek do Náchoda. Novy pan vrchni 
neuěďal vlastně voč de, ale starej písmak na něj 
udělaJ dOlbrej doiem. Poslal hned pro studmic
kyho kostelnika a konečně po dlouhým vyšetřo
vámi a prohlíženi neznámy bible poudal pan 
vrchni kostelníko;: "A co je to ten piple? I dej 
mu ten chlópej piplel" Tim myslil bibli Páně. 
A starej písmák pospíchal domu se svym zno
vudobytym pokladem.« 

Velké uspokoiení v podobě táhlého vydech
nutí prošlo světnicí. 

»To já vím eště o zajímavějším soudu,« ko
nečně zasáhl v rozhovor lIlejtišší s-oused, jehož 
výraZiIlá tvář, přeiemnými 'VráJskamí pop58Jná, 
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Zlvěstovala o'kolí, že je nábožensky z nich nej
hlubší. »~ředv,olla1i u nás ~ednou písmáky Ik sou
du, a soudce se 1ich ptal: "Co pak je s vámi? 
Proč se scházíte? S kým pak ste nespokojený? 
S církvi, s farářem, či s kym?" A užaslej soud
ce dostal v{)dp{wěď: "Sme nespokoj ellý sami 
s sebou a vime, že vod Pána je ta pravá spoko
jenost!" « 

Zatím mékJký sOUJlIlrak obestřel <;elé shro
mážděni a 'belSedu zladil teplou důvěrností. 

Sousedé jeden po druhým odcházeli domů. 
Jen u kamen na lavičce se dosud !krčila trojice 
chlapců. Všichni tři byli po prvé přítomni taj
nému pLsmád{ému slhromáždění. Vsecky tři ~a
jímala nová nezvyklá podívaná. A přec se H
šily jejidl do1my. 

-Přesto, že dosud byli dětmi, jejich posudky 
byly výZ\l1amné. Josef se dílVal na objevené shr'o
máždě:ní Ikr~Hdky. Pavel 'Stří'zlivě, Jirndři,ch pla
nu.l nadšením. 

Když byli na cestě rk domovu, první pro
mluvil J 'osef: 

»Ale néni to kostel a nemaj' Ikněze, « kriti
soval. 

»U nás v kostele je to taky heZlky,« uzná
val Pavel nové shromáždění, jehož dojmu se ne
mohl ubráJnit, avšak bál se ~eště o své boho
služby. 

Jedimý Jindfi.ch mlčel. ByltaJk pln nových, 
sHných do1mů, že nemohl promluvit. Byl novým 
shromážděním cele chycen a odcházel domů se 
slaJbým tušením, že bude jednou nálleže1 mezi ně. 
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IX. 

Mlynářka nešla vůbec k 1D0bšovům do shro
máždění, vždyť měla vzácné hosty ve s,t<lJvení 
a musila pro Ině v,aHt. ~olnečně byla ve ISVém 
~ivlu. iNemě1a tpo,chopení pro chudé lidi, ,soci
ální nerv jí nenarostl a nedovedla ocenit hor
ského člově,ka a kouzlo jeho bytosti. !V1ždy tou
žila po vznešeném světě, ze ,kterého tu a tam 
v Ikraji něco zahlédla. Nyní se ,jí sen ~~ího ži
volta v)11plni1. Koneoně přišli lidé, na ,Meré celý 
život čelkala. Nerzlkouma'la, j's'ou-li to lidé lepší 
-a mOlUdřeljší, Inež ti, s kterými Ise denně stýkala. 
Sta,čilo ,jí, že byli lépe oblečeni,že nemluvili 
nácho.d:slkým náře,čim ,a že mě'li více penělz, než 
ge~í sousedé. Cítila se velice vyznamenána tím, 
že si zvoHli ~e9í dům 2la sIvé ,př~střeší. A aby jim 
dokáza,la, že ,dáVlno do této Slpoleč.nolsti pa:tří, 
do-cela zaJpomněla na Isvo~i, 2la jÍil1ýC'h OIkolnos1tí 
síllně vyvinUit,ou !hra!bilvOls,t a otevřela dveře Isvé 
pom.ols:Hnnosti dolkořán, bez ohledu na to, zda 
maiertlkově její muž na to ,stačí, nebo ne. Dohře 
lSi dove,dI.a vypočílSti, že velmi mírná 'cena lZa 
obědy dávno nes'tačí na ,krytí výloh za vzácné 
krmě. Ho,íné po,chva'ly, k,te'rými hOlsti neskrlbHli, 
a Me'ré je ,al"ci taJké nic nelstály, V)11Sltupňovaly 
ml)11nářčinu cHžádoist v takovou výši, že nadše
ná hOlspo,dY'ně úplně ztraJtila h},avu. V ocho,tné 
!horlivosti polbila všechnu s'Vo~i drů1beža nelito
vala žácLnÝ'ch výda;9ů, aby spO'kO'~enO'st hO':stí ni
?aJk nepO'lkle'sla. 

Mlynář dOlbře si byl vědO'm, že s jehO' rodi
nO'u ~e něoO' v 'nepO'řádku. Věděl, že prO'dává 
své duchO''VIní štěstí Iza IněcO', co dO'bře nechápal, 
CO' však se mu pO'dl"ulkama 'ztrácelo, když 11,0' 
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dhltěl ně~ak zachytit. N&koliikTát vylbuchl, Iza
lomcov.a.! olko'vy, \kJteré ho ~poutaly, udělal ně
kolik neŠlkodlný'ch ,domácích výstupů, a:všalk ie
na zt1:stala ví.tězem. Ho~,no'st 's'laných ,k,apelk vo'dy 
smyla brzy Ikaždou slopu těchto ostatně stále 
řídčích dOlll1ádch houřelk. 

Chytrácký inženýr Sltibral, který velmi záhy 
vystihl výhodnou slabilnll mJYlllářč.í,nu, v duchu 
'se je1í pošeti,losti smál, ale dovedl vítané příle
žitosti plně využít. Konečně se odhodlal k ta
kové nes'tydatosti, že pov'olal celou ,sV'o~i rod1nu 
z Liberce do mlý:na. Žena a tři dospělé dcery 
př.í,jely a ,pobyly ve mlýně po tři <léta, co se most 
sta:věl. 

,Mlynář v Ikrátké době pocítil hmot,né potíže, 
neboť účet za pohoštělní četlné rodiny denně 
rostl a úhrady nebylo. UděI.al :si dluh v naději, 
že přece Stibral hude mítí ohled a vše zaplatí, 
nebo ně~alk ji,nak nahradí. Mlynářka stále svého 
muže ujišťovaJla, že pan i'nženýr je neclhce ura
zit penězi a že jistě vše vywV'ná ně.jaJkým vhod
ným zpwsolbern. 

K'dyž 'park mOls,t Ibyl dos{avěn, nabídli se 
StíJbralovi ochot.ně, 'že by ,OtyLka mohla ~e<t 
s nimi a pobýt de'lší dohu v ~eói-ch rodině. M.Iy
nářlka ,jásala, že se přec ien neklamala v Sti
hr.alových, a muži s nadšením novinu 'oe:namo
vala. T l1kallová se viděla lna výši svého štěSltí, 
nelboť 1ejí dcera měla konečně ,se dostat do spo
lečností, po ;které maltJka celý život mar:ně 
žiznila. 

Mlynář zaJse z-aválh<ťl, ,neboť ač sám duchov
ně již hodně scMadnul, přec -jen měl lepší ,chvíle, 
kdy Ise svědomí ozvaJlo. A to bylo právě ten
krát. V;Ž'dyf dolbře věděl, že SHbraJ.ovi jsou ne-
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věrcl, ze vI~stně měli už v Řešetově na rodÍlnu 
nelb'lahý vliv a nyní mělo i jeho dítě vyrůstat 
v nevěredkém pmstředí. ,pio-cítil něja!ký teplý 
návr,at lepší své minulosti a znovu se ženě vze
přel. NeII110lha však vyhrát, !když už dáVlno II ní 
vše prohrál, nelbol: ~ena dobře znala svého mu
že a věděla, 1ak se nad ním vítězí. Křik, slzy 
i sliby s líbeznostmi všelikého druhu udolaly 
v mlynáN ~eho námitky svědomí. Otylie ve svém 
dětském nerozumu byla matce platným' spojen
cem. Tak ztrácel mlynář vůčihIedě vše, co mu 
kdysi bylo ,drahé na zemi. 
Právě hnaly řešetoV's:ké dě-ti krávy s Ipastvy, 

když se Otylka oh)'lsta!Ja na ce's'tu z rodilČov'Slké
ho domu do Lilberce. 

V1i,kt,or,ka, ~~ko obyče'j rně, V'e,dla výpravu. 
Hnala svoii krravlku IP'l"vní a mě'la mnoho ře'čí. 
Deklamova'Ia r0'~pusiHle: 

»Slunéčko zachází za horu, 
po,ženem hrzy k j;woru, 
vod Ijavoru ke dvoru, 
mlynářk,a nám dá lvarolhu, 
já tvaroh jist ne'budu, 
V'opládm ho Fftancik~ K:očňarOíÍ vo hubu. « 

»Já bych ti dal, « křičel Fra:nCelk a hna'l se 
za V;iMo'r,kou. Ta se vša,k postavila, zvedla svůj 
pmt a výhrŮJŽlně kHk'la: 

»Jen se vopov,až, ~ak ke ně přídeš , tatk tě 
selknu.« 

»Viktorko,« zaprosil hlas Jindříškův, na víc 
se však nezmohl. 

!V~k:torka se na ně~ pohr,davě podívala a pak 
se poosmála: 
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»No 1'0, to ~aJsejJ~ndra.« A pak lna něho 
ukazujíc, pokra:čov,ala ve svých posměŠinýC'h 
ř~kánikách: 

»iHoUluiváre, 
požeň dále, 
za\hraliem si 'na tři krá'le. 
Kdo ~e králem? Já sem králem, 
Jindra rychtářu je nejvěčim 

hounivárem.« 

Jindř1ch se zapýřil, ale nedovedl Viktorce 
treEně odpověděti. To Vill'.ltorku ieště více p'o
dráždiJlo a proto škáJdlHa Jindřicha: 

»No tak, slož taky ňáky říkáni!« 
»1 mlč už!« okřikl ji Josef. »Jindřich taky 

umi pěikny řikáni. Tule sem našel v jeho či
tance tole: 

"Kdo tu knihu ukradne, 
rtomu roka UiPadnej 
,bude-li to žák, 
bude viset jaJko čáp, 
hude-Ii to ža,čka, 
bude viset qako stará votěra!čka."« 

HI.a:sitý smích ViktorČÍJn za,říZlI se pl"omikavě 
do 'ZlHchlé nála'dy. 

»A to si ty sám slo'žil?« ptala se Vi1k1orka 
s vážným obdivem po malé chvíli a na Jindříška 
pOlhlédla s obdivem. 

Jindřich se šťastně zapýřil, ale pak řekl 
pl"avdivě: 

»ITo mi složil tatinek.« 
»iNo, ,aby ses ty porád nechlubil s tatinkeml « 

OIbráJtila VÍJktorika náJhle svůj 'obdiv zase v po
směch. 
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»No, ty si taky nesložila to, co si nám prů 
poudala,« us,aZ!O'VaI ji Josef. 

Za!tím výprava palsá1čků se přib'ližila ke vsi. 
Před mlý;nem stál povoz a Iko'lem bylo t"ušno. 

»OtYlllkra dnes rpoiedes těma Němcema pryč 
do L~berce, « zvěstoval všeolbeaně ~námou 1110-

vinu Pavel. 
»lBude ti smutno po ni, viď, sirotečku!« dráž

dila Viktortka Pavla, kterému zalila červeň tvář. 
»'Já bych ,takov,ou Ine1chJtěl, bude mezi iNěm

cema a bude z ni Němkýně,« prohlásil vlaste
necký Josef. 

»A náš tatínek poudal, že ten inženyr neuěří 
v Pána Boha a že se to Otylrka taky nauči, « 
prozra'zov,aJl Jindřich. 

»IA ~alkou bYlS teda chtěl, J~nrdřichu? « dbráltil 
se uraženě Pavel ma Jindřicha. 

,Jindřich Ise lpodíva:1 upřeně a beZldělky na 
Viktorku a řelkl rozhodně: 

» Češ,ku a aby jeřila v 'Pána Boha.« 
V~Mot",ka se zéllPá.'liIra. V Itom vy~li ,z mlýna 

mlynář i mlynářka a Otyllka se,dala na vů,z. 

'Viktork.a máchla rukou, jako by něco chtěla 
zaMat a vylkHkla ve!sele: 

~)A oo! Já bych :talkychtěla jet ,do sěta jako 
Otylka. A idylby rtro byli Němci a neuě,řiH. Jen 
dyby byli hodně veseli. Hned bych jela s Otyl
kou! « 

J~ndřÍrch pohlédl smutně na Vikt o tiku , ale 
OIna už ani ieho pohledu nevÍ!dělra. LDíva'la se 
roztouženě i zá'V~stivě lZa vozem, ,který odvážel 
Otyllku do světa. 

Viktorka po clhvíli iZvolala: 
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»šak ~á taky ,jednou pojedu do Isěta. Chci 
beót Ihodině v~selá.« 

A umíněně opakovala: 
»IPojedu! P'o~edu! « 

x. 
»tJÍlndřišku, doddi rp1'O Inoviny, u ž Ise smrlklo 

a sousedi tu budou hnedky! « pravil rychtář 
svému .synku Ijednoho dne slpíše jalko proslbu 
než l'IozJka'Z. 

,JÍlndřidh Iběžel ráJd, neboť na cestě oIbyčeljlně 
si noviny ,UlŽZ velké čáJs1ti Iptře,četL A co ne
přečetl lna ce!stě, :přetčettl nalblaJs veče'r na be
sedě u rychtáře, Ikde hyl nezvolenýlm, avša:k 
všemi ptolzorně poslouc,haln~m předčftatelem. 

Sousedé se ljeden po druhém :trousili a po 
malé ,chvíli seděli pOSlpolu v ,drumém rozho
voru. Nepřišli Isi je:n IpoolecJhnouit noviny, nÝ'briž 
polhovořit o sVÝ'ch společnÝ'ch I'SlbarDIstecih, ve 
kterých tb'laVlním 'ré~dcem a pomocníkem jim byl 
jej'itoh ryohtář. 

:Když byla ISvěitnÍtce ,již zahalena v modravý 
závtoj kouře ,z ladného taháku, otev,řely se 
prudce ,dvetře a dovnitř v1stoupi'l starý Kočňlar, 
jehož nepiíltomnost hyla už Isilně podf-ována. 
A slotvavl~ročil, hned v'šichni Ipo;znalli na ~eho 
tváři, lže se mu něco neolb)'lče~néiho Sltalo. Pied
čitatel us,tal večitení Ibez 'vybídnutí, rpo:stluchaJči 
zavěsily ipoihledy lnově přidhozÉrnu na tvátř a 
s veLkou nedočkavostí očeikávali l~a1ímavou ll'O

vÍlnu, která :slilbovala, že si všichni na ,ní ne
smírně pochl\1:bn~í. 
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,»Tak CIO?« ozval se první rychtář, k,terý 
kráJtkou OtáZ1ku pros'lovilza všecky. 

»lAle tenle Essentr na zámku provádí pělkny 
jecí. To se nám zlrouna vrací zasej robota. Co 
nás 'jen še'Clko ,čelká!« zvolal upřímně Kočňair 
a mác'hl be'znaděj'ně 'rulk,ou. 

Rychtář se zřejmě Zlnepoko!jil. rPřeohá:zel 
chvíli ,po ,světnicí, což ibyIo v'ždy Iznamením, že 
prožívá vnirtřní nepoko,j. IB)"1 by rá:d Ulslyšel ,no
vinu, protože Essentrc. v lásce neměl a přece 
zwse cítil zodpO'vědno'1?t 'Za rDZ1právlku na rychtě 
a ,ta!k měl obavy, aby nezašla do choulos1tívých 
mezí. 

.odkašlal rozpa'čitě a pak řekl rozvá>žmě: 
»ITak nám to pouěz, ale vopatrně, je tady 

malá clhasa.« 
»No dohře,« umírňoval se starý Ko'čňa[' ve 

svém rozhoř,čení. »IZrouna sem slyša'l, co Essentr 
uďál jednomu sedlákoj na Bakouě. šek ti céra 
vo tom povi,« ohrátil se na rychtáře, který 
měl nejlsltaršÍ dceru vdwnou na Halkově. »,Vaše 
příbuzná, paní Němcova, pre'Í sama přišla na 
Bakou, aby si se starym Semerákem vo tom 
polhovořila . .ohce vo tom psM.« 

»!Tak už nám pouěz, co se stalo!« vybízelo 
několik hlasů najednou. 

»Tak star·e j Semerák prej něde něco brept
nul vo Essentroj a pan vrchni si ho zavolal na 
zámek a Itam !poručíl dráboi ÁJl1Jton~no:i, ruby mu 
vY',sá'zel pětclJdvace,t. A t,o ,dlllels, pře'cei po roce 
vosmač!yřicátym:, co pak nemáme Ikonštituci?« 
horlil Kočňar ,a ro:zhořčenÍzahučelo světnicí 
jako v úle. 

»'A.Ie to néni eště konec smutny histórie,« 
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pokra6oval Kočňar, nedávaJje posluchačům ani 
oddechu. 

»šel si přecej stěžovat panu krajskymu, « vo
lali sousedé vočelkávání, 'že laik rs ,arrno.7)řejmě 
bude událost po!kračO\lIart. 

»Ano, šel ,k panu rkraiskymu si stěžov,at, « 
opa.koval IKo'čĎar po sousedech, ale v jeho tónu 
slyšeli nedočkaví posluchači Mž zJklamání. 

-»tByl po.nně'v'él!nej a urarželne:j ra proto vypra
voval panu kra;jskymu. co se mu stalo. Pan 
kTa.islkeij ho poslro'llcharl a byllo rprej v~dět n-a jeho 
vobHčerji, že s Essentrem nesouhlasí. Napsal list 
a 'Poslal s mim zpátky Semerá,ka k Essentroj. 
Vesele šel Semerá1k ma zámek do iNáchoda 
s listem pana krajskyho.« 

Ohvíli Ulstwl lKočňar ve vy;prarvování, wby s e 
pOJpáJsl 'na .obličejích Isvých pors:}uchačů, ~ejichž 
zvědavá rnedo'čkaV'ost iim Hačila oči -z důlků 
ven. 

»tEssentr prej zůstal klidneja rpřečeť si dopis 
pana kraiskyho. Aač musel čist ňáky 'Pokáráni 
a nařízeni, aby chybu napravil, předstaute si 
- přešel pomwlu polkoj, 'hodil rHsi do V'ohně, 
votevřel dvéře do vedlejši sednice a ,křik' na 
drába: "Antonine, na rozkaz pana kraiskyho 
pětadvarcet!" A Antonin táh' Semeráka do svej 
sednice, de ,dostal náš 50tlised rnovejcn rpěta
dvacet.« 

rSoUrSedé pOVls'távali r01zČÍ'lenfm, zaHnali pěsti 
a vylkřikovali rozho~čením. 

»1A v Hra:dci rprelÍ u vOljlska -s'ou eš,tě surouě~
ši,« lil olej do ohně !Kočňar. »Franta Dolečku 
tam slouži a nedáuno prej na ekzecírce před 
óbr,stem, dyi šli paráJdema-rš a před Frantou 
byla zrouna louž, do kery nechtěl uhodit no-
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hou, alby se bláto neroztřiklo na novy šaty, 
a proto louž přeskočil - do's<tal za to čtyřicet 
mn, ·a:ž to vodstonat« 

Sousedé už ani pořá,dně n epos J.oudhali , nýlbt"ž 
dhodhli s rydhtářem v ro~čilelní světnicí, navzá
jem odo sebe v,rážejke. 

»A jelho klamarád, protože :na podzim v noci 
si na vartu vzal plášť, d~ž najednou uhodily 
mrazy ,a eště nebylo v rozkaze, že se smí plUť 
brát, dostal holej pětadvacet.« 

»I už toho nech, sic z nás uděláš poustalce!« 
křiJkl na něho ~eden soused. 

Si,tua,ce Ibyla čim dál, tfun vá:ž,ně~ší ve ,svět
n~ci a rychtář si už :nevě'děl Irady s hesedníoky. 
Náhle mu bleskla Mavou šťa:stná my,šlenka. 

»A protože ste dobře viďaH, jak se člouěk 
nedovolá pomoci oa spt'lavednosti, ,buďte vopa
trný, abyste ~bytečně nelezU do nebezpečí. 
IMluute vopatrněl« svou moudrou radou uklid
nil t"Y'chtář rozlPálené 'hila;vy. 

»iNebo,jte se, já vás nevopustiml« řekl tlu
meně, avšaJk sebevědomě rychtář, »'a vždy za
učas vás 'hudu varovalt. Ale zJbytečně si nepři
dělávejte bolestil« 

»IM.áš praudu, a děkuju ti za pozdr,aveni, 
kerýls něZlkázal ,tule po JindřiŠ/klo,j,« řekl s uzná
ním i s výlznoamným úsměvem Dobeš. wA ~á taky. 
iPozdrau tě iPán Bůh za to!« volal jiný soused 
a ,díky se o:zvaly IS nělkoli'ka s'tran. 

»No odolbrá,« odpovrdaI ·rychtář s troš!kou 
samolibosti. »:AJle huď vopatrněj,M, lOobši, nei
hlaunějc v neděli vodpoledne!« dodal významně 
upíraie zrak na červenajícího se Dobše. 

»Ale tole by měl iedět pan Hauliček,« za-
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k'Ůnčoval tento oddíl besedy Kočňar. »Snad hy 
pJřece~ moh' něco udělali:. « . 

»\Prosim tě, 'co by moh'! Dyť si sám poudal 
jak to ,dopadlo Semerálkoj . Ano, moh' by napsat 
něco, ale nám by tim jen eště pohoršil a sám 
by moh' ešiě ISra'zit Mavu. Hlavou zeď I!lepro
raziš,« mírnH ,ho rychtář. 

»No, dyť my tě 'znáJme,« ItmáJ se Kočňar . 
»rMlusiš na I!lás !křičet, vod 'čeho si rychtářem. 
Ale až po~e'deš ,z,asej ,do P:r,ahy a přídeš ,do Ika
várnypana Romanouskyho, !pouěz to tam vůd
cum našeho národa 'a u pana Kodyma v Šárce 
se si'au a pouěz mu to, hude ~e to .za~ímat a ,snad 
by lPřec~ ... « doiíraI KoČňiar. 

Rychtář méÍ!chl rukou, ale už ne~~sltě a kdo 
ho ~nal, viděl ~asl!lě v jeho tVáŤi, že na t'ohle 
už myslil a že to ro'zhodně udělá, i když to I!l'a
Mals n~přiZl!laJl. 

Světnice /Se počala 'Prázdnit a 'Po malé chvíli 
zŮlStal už jen Dobeš s Wktorkou. Odkládal 'Ůd
c,hod, Ijako by chtěl rychtáři ještě něco sdělit. 
Již se nrukláněl ·k rydhtáři a chyS't'aJI se mu po
še.ptrut jalké:si ,tajemství, k'dyž se rozlétly dveře 
a dovnitř VlstoupH obecní Iposel. NevchálZel vš,aJk 
sám. S InÍm V'stoupili váhavě dva roze,draní tu
lád, ieiichž tváře prozrazo'Vaily, že mJalÍí hlad a 
že prodělali mltlOm..o útrap. K nim krčil se opá
l~ný, as dVlalná:etiletý dhllapec IS pěknými kudr
nami a IjřsJkrným temným okem. ·Vilkitorka sedělia 
IlJa lavici u klamen a zéÍijmem ~í oživl obHželj. JÍln
dřidh u slolu si ,dolbře všim'I, ,j,ak Ise 'zrruky 
VÍlktoI'čÍny a Ikllukovy setlk1aly a ku podivu shle
daJ, že ho to zlarm'Ůutilo a Ihned na to zanevřel 
na malého vetřelce. 
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»Tak co ~e, ,Matoul,ku? « vyzýval rydhtář ráz
ně posla, ,aby vytsvětHl večerní příhodu. 

»'Našel sem ~e támle zausi; ,jak se podezřele 
bHžili ik ciha!lpám,« hlálsi-l důležitě Mat oul eIk. 

»A Vlz'ali ně.co?« pltal se ry,chle ryohltář. 
»No, neuZ/a!li, já sem nk nevidal, « odpovMal 

nerad M'atoulelk. 
»No ta!k, « namítal rychtář. 
»Ale neumělj' ,ani pořádně česky, sou asi ci

zinci a mohli by něco vzít, « bránil se. 
»IDo péllk ste?« nechal rychtář ,Matoulka 

a ,obracel se ráZ/ně ;k ne.Zlnámýtm, 'avša!k v ieho 
hla'Se hylo ,dosti soucitu. 

Starší z Olbou :předs,toupil a zašeptal ne
směle: 

»lBratia Slaváané.« 
Rychltář byl chy;cem. Ryrdhle se 'obrátil lIla 

posla a řekl: 
»Dobře, M'atoulku, možete jít, vyřídím si to 

sám.« 
Když posel zmize!}, pozval ry,chtáJř cizince 

dál a vyzval ženu, aby jim dala najíst. Zatím co 
Jindřich i V1Lktorka ' dychtivě sledovali cizince, 
.hltarvě p~íldaá~cí veI.ká ,sousta, 'zvláště malého 
čiperu, Iklterý u mísy ku podivu oživil a jeho'ž 
pohyby úst oba malí pozorova!telé be,zdě'čně na
podobiH - radil 'se rychtář šep,tem u kamen 
s IDobšem. 

lPo večeři palk, když vlídným jednáním ,ryoo
tářovým důvěra ro:zváz,ala dzincům jazyky, vy
zvěděl rychtář, že neznámí 'jsou turečtí sběhové, 
nálmdnosti buahaJrské a že na svém útěku !Za

bloudili ,až v tato mrsta. Jen ,ja!k'si bylo pode
zřelé i ryc:htářovi i Dobšovi, že přes láma
nou češtinu jeden z IIlkh náJpa!dně -dobře tu a 
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tam užil česlkého slova a druhý zase jako by si 
pletI do své řečí Islovenštinu. Avšak oba se spo
kOljili a po ,chvíli se dohodli, :že se nehude úřa
dům nic oznamov,aJt, olběma cizincům že ll1addou 
zaměstnáJní někde u sedláků a že je taJm prostě 
ned},ají. 

K:dyž toho večera Jtndřildh uléhal ve své ko
můrce, tlIsínallo se mu velice těž'ce. Zabořoval 
svO!Íi hlavu do polštáře, avšalk nijaJk nemolhl na
lézti cestu na Olymp. IPrřevI1acel těžlkou a roz
pálenou 'hltaVIU :se sltrany na 'S'tranu, hledal s-tu
dené místo na rpodušce, aby Ise ochladil, avšak 
poduška ~alko by s ním hořela , pálila na všech 
místech. Ve horiké IMavě hučelo jako v úle a 
Jindfi.dh viděl znovu události celélho ve'čera, 
,ka:ždá :přihoda v několikeré podobě před ním 
defi.Iova1la, mnohý okamžik si něko.likrát zopa
koval ,a ,Mava třešHla, ,do srpánku ťloukly tepny. 
KOIne,oně otevře~ oči a za1díVial ,se do -temného 
o'k,na, avšalk ami .tam Inebylo vy:svobození. 
Z okna d~vaH se na něho podiv:ni cizÍlnci a 00-

p_OIsled 2)r,alky opáleného cMapce a hned na to 
ViIk,torka, lžádostivě pohHžetjící na 'chlB!p'ce. ~ en
to poslední o'hraJZ ho Inutil k pláči, ani sám ne
věděl pl"Oč. A když Ikone'Člně usnul, pro.žíva~ vše 
znovu ve snu, 'Čoas'to se budil a vOllal naMaJs ze 
spaní. 

Ráno se vtbudil jako po těžké nemoci. 

XI. 

U ~ychtářů v,stáv,ali velmi časně a Nový se 
c'hystaJ na pole. Nemolhl ,se však tento/krM vy
pravi.t t neboť byl tuzezamělStnán rychtáiíSlkými 



záležÍlt'Dstmi. NDVý !!le/byl své veSiIlid pouhým 
ryclhltářem, Inýbrž ipř~telem práv!!líkem, soudcem, 
vl.a:sltně vším. SPDry Ise nevytizDvally u sDudu, 
ný1brž na ,rycihtě. SpDrné strany přišly na ry,ah
tu, ry-chtM Dběma vyihubDval, smířil de a bylo. 
po. sporu. 

Toho. dne vskUltkru UlŽ 'Ddča5ného. rána rych
tář náležel výlučně své vesnici a lna něho. a ieho. 
rodinu věru nelZibylo. ani chviliky. 

Už záihy rá'llo. se Po.prali výro.stci, proto ~e 
přivedli na rychtu k So.udu. Rychtář jim vyhu
bo.vaJI ,a skončil: 

»IZatrápelny kluci! Dybyste si radši vzali kni
hu do ruky!« Hoši 'se vraceli do.mů a na cestě 
si myslili: To. je diunei rychtář, co. s kniho.u 
v ruce? 

Ještě myslil No.vý na nezbedné chlapce, když 
tu už z,ase no.vý přLpadžáda!1 ~eho. mo.udrého. 
zakročení. 

Starý Kubina žilI v n~řáJte},srt;ví se synem. 
Mladý Kubina si !rád hrál na pána, pro.to. mu 
všeobecně řííkaH »mladý pan KUlbina«. To.ho. 
jiim o.ba, IS'ÍaTý i mlaldý, přišli rozhněvaní na 
!"yclhtu a Ijeden druhého. o.bviňDvalI. »iMbdý pan 
Kubina« 'dhitěl rycihtáři ,dOikáJzat,že má pravdu, 
ač žádný ~eště 'ryclhltMo.vi ne!J>o.,věděl, o.Č jde -
Po.sáJzel tedy celý s'tŮ<! ~ednozlato.rvýmí stá,to.V
kami. Rychtář se usmál dětinskému nápadu a 
aniž žádalo. vYlsvědení dnešního spDru - v Po.d
sbtě znal 'spor óiž dáJVlno. - vyhubo.val oběma 
a poslI.aJl ~e do.mů. 

Avšak neměl ~eště vyhráJno., nelbo.ť 'lle'hyl ko
nec jeho. rychtářo.vání toho. dne. Ještě do.PO
led.ne starý Línek a zeť jeho. Hejz1aJ!f přišli ro.~
kaceni Ik ry'cMáři. Linek byl bez čepice, vestu 
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měl roztr.ženou a 'křÍ1čel na rycihtMe: »IJen ,se 
podívej, co ně udál!« - »,Jen dybyste vědal! « 
háJjil 'se He!jma,r. Zas usmiř-eno. 

IP.řřŠ'la tetička Týllková se svým synkem Ton
dou, ,který si vymkl nohu a silně ,kulhal. Naří
kaJ1a,co prý si má počít. Šla prý na r,oou k s1aré 
te'tě Huškové, Iklterá !za~Ílkávéllla nemoci. Ta cosi 
trujemného vypověděla :nad chromým chlapcem 
a posI.all,a matiku se synem, a!by ipřešli lávlku přes 
potok, wležá!dný se prý ne1smí při 10m ohléd
nout. Frantik Vloma:sltlkův, .kluk Inezlbedný, to 
nějak vyzvěděl aček,al za plotem u lávky. Jak 
T oll1da >nSltoUipil na 1 áv,k u , F'r,antílk vykfikl: 
»r:ondo!« Tonda 'se obrátilI a vše je :zIka'ženo. 
Kulhá dál. 

»A myslite, že Iby nekulhal, dyby se byl ne
vohlíd?« ~aJl se rychltář a smklhy se až prohý
bal, mtÍlIll co teJti<'::ka Týlková se ,z.ře1mě horšila 
pohledem. 

»No, lšechny poudai', ,že to pomáha,« říka1a 
tetička Týllková vyčítavě, že rychtář se posmí
vá ~e~ímu prost~edku. 

, ,»iA už s'te vopr,audu někdho vídala, do měl 
vymknutou nohu a pot,om, dyž přešel láulku, 
noha byla zdravá?« pitad se rych~ář g,tá,le ne
důvěf~e. 

Týllková mlčela. 
»Já vám něco poradím. Děte r,ačí ok Pe

chancoj na Hoříčky, ten hochu spraví nohu 
hned,« pravil už válŽlJlě Nový. 

»Ale bude ItO bolet,« na:mírtal Tonda plaéky. 
»'No :bez bolesti to ne,pude, milej hochu. A 

v životě budeš mUBet prožit ~e<':i bolesti, než 
je toile,« tlk~pl rycbtář živ'otní imoudrost mla
dému :kandidátu žívota. 
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»,A dáva 'prej ten dochtor facky těm, CD 

držej' nemocny,« zase uraženě vykládala te
tiaka. 

»No, dyť to udržíte. Jen dyš to pornáha,« 
smál se rychtář. »Jen 'tam dMe, děte!« 

Týlková s hOdhem odcházela a ner'ozhodně 
utrousila poznámku: »No t.ak to zkusime.« 

U dálI se VŠalk případ, který 'rydptáře to:ze
smál. Pavel přiše'lža},ovat na V~ta, že VÍltovi 
ve!při dě'},aljí škodu na Pav1lově iPozemlku. IVít 
tV'l"IdH, že vepři ~IS'OU UiZavřeni doma. Rychtář se 
podívá oknem ven a 'co vidí! Virtova prasa1:a Ise 
pa-sou v rychtá'řově zaJhraJdě. Ví't uznán vinným 
a proces ukončen. 

lKo.neČině byl v,zduch ,čÍ-stý na rychltě. Nový 
za-volal ,svého synlka ,do komory a Ji,nrdřich 
ihned věděl, že jde o vái~ný úkoll. Spě,clhal dů
ležiltě za taltí:nlkem, lkiterý mu pološeptem svě
řoval vý1znamnou úlohu: 

»!Běž rk palni Němcovej na rBak,ou, je tam 
u příbuznejch, u Berku, a dej i tule t.en list.« 
A přitlUlITleným hlasem ,důvělrně Jindřicihovi vy
světloval: »Píšu i tam vo tom, co sme tady 
čerá s1yšali.« 

,Jindřichovi se oči r'ozsvítHy na,dšením a 
ihned spěchal se lsvěřeným po'sellstvím. 

»lAle nezJtrať 'to!« volal za ním otec. 
Výs,tmhy však už JÍ!ntdřkh ne!slyšel. BěželI, 

aby sehnalI své dva kamarády ,a kamarádku, 
neboť Ibe'z nich nepodnikl nikdy žádné vý
pravy. 

Po maJlé chvíli uMha.} čtyřlíste'k vzhi'iru 
k Balkovu př'eIS stráň. Stráň už z dállky lákala 
mlsné i,azyky známými červenými skvrnami, 
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jeJž Ij:asně zvěsiova!ly, že třešně dozrály. Mohli 
si ,sice dobř'e cestu '$rátH jinudy, avšak poku
šení bylo Ituze 'siLné. A taik netrvalo dlouh'O a 
Mí kamaráJdi pod vůdcoiVIstvim V[ktordným 
z,telkH ISllad!kou stráň a rychle se zmocňovali 
lahodné kořisti. Avšak s 'žárlivým sladařem ne
byly 'žerty a tak br.zy mUlSili maJlí lt1ipi,čí volit 
radě~i zlba:běilý útě1k, když neměH odvahy se 
uttJkrut oS ne!Přítelem v otevřeném pol~ . Prvý utekl 
Pavel a hned za ním Ul\:íka:l Jindřich, Iktea-ý se 
talk rozběbJl, že 'se nezastavil až :n:a Bak'O'vě. 

Udýchán vběhl ,k Berkovůnl a vyřizovaJl: 
»Strejčku, tatínek vás zkazu.ie pěkně po

zdravovat a posila pani Němco've~ tule ten list.« 
Sáha do malé nápl'sní kapsy a - prudký declh 
se mu rá:zem zasbvil. V kapse nebylo nic. Rá
zem prolétl malou hlavou 'ceaý řet0z myšlenek, 
jeáichž pOlslední Č'láJnek byl pro Jindiiclha velice 
SilIlultný.JeSltli jen Isadař, nepřítel taJtín!kův a ne
přítel Dobšův, dostane dopis do ruky! Nedo
myslil se 'ještě konců, když se poznovu rozlétly 
dveře a do niCih vrazil poslední hrdina, ktea-ý 
nefi,déle 'vydr'žel na vá~ečném poli - JOIsef. Byl 
sV0dkem Jindřichovy nehody, když ry'chile lezl 
se Is'tromu a dopis vylldouz:l :z .kapsy. Zvedl do
pÍls a uháJněl za 'svým vě'rmým přítelem a nyní 

• mu ~e~ vtiskl do ruky a tak mu pomohl 'z ne
snází. Jindři'cn h'O pohladil vděčnýim pohle,dem. 

Na ~pálte'ční cestě nebylo ani třeha radit 
ma!lým kamarádům,a!by se daH troclhu oIk1lÍlkou 
pře's háJj »lSká'lu« příimo domů, VlMyť 'Cesta př'e:s 
s;trráň vlskultku předpokláda'l!a po prvé smUJtné 
zlkušenosti !přemíru odva!hy i pro dOSiPělé, n,aio'ž 
pro ,cihlaipce. 

K~á'čeli rpospolu po bělavé sil:nici, ~e\Ž ÚlstHa 
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do černa Mubokých lesů, a probkaJli podrobně 
včerejší udá'lost, Ijalkož i dne'šní příhody. Ztichli 
v hlučném rozhovoru až rteprve, když ve,le'bné 
ticho Ilesní je uchvátilo v měkkou náruč a když 
lesní šero ~tfun jemně položilo ["ulku na úst,a. 

Náhle do 'oceámu tidha Inesméle z dáli vté,k,al 
pramének tklivé pÍJsně. Prop'léba.<l se hbitě mezi 
stromy, stékal po stráni, hopsal mezi kameny, 
až nalezl i skupinu děH. Děti neodolaJly a roz
bělMy Ise 'za písní. Běžely na mělk:kém kolberci 
lesnim po špičlkáclh, a!nÍ'ž ~im to Ikdo naJklazoval, 
a'ž stanuly tU houštiny, odkud měkká melodie 
vyiékala. Houštinu obstoupily iako svoji oběť 
a skulinami střílely zvědavé pohledy dovnitř 
na mýtinu, kterou pdléval slluneční p~l'sek. 
Tam na helblké trávě ,seděli dva muži 's chltajp
cem, na !kolenou mělti rozevřené zežloutlé knihy 
a ,zpivali. 

IV Jilndřkhovi hrklo, jalkmilIe zjistil, že oba 
muži i cMapec IjlSOU dzi'nci, ,Meré vče'ra M:a:tou
lek přivedl na rychtu. Ihned starostlivě vyhle
dával ISVý1In pohle,dem ,Viktor,činy zraky a ne
smírně se zarmoutilI, ,když zji,sttil, že ~e má Zla
bodnuty dotváře dzího cM,apce, že ani pohled
du Jindřichova neZlpozorovaJla. 

Zatím cizinci i.přez,pív,atJi a četli si Inahlas 
z !ÍÍné knihy a palk 'se modliH. JindHoh rychle 
objevoval, že vše konají tak, jako u Dobšů a 
byl nesmírně zvědav, co to jen má znamenat. 

Děti zhOlžně pozorovaly i naslouchaJly, když 
pojednou nezvyklé shromáždění bylo vyrušeno. 
Všetečný paJpl1sek s'lll'neční proklesHI si cestu 
hustým křovím a proMížel si tak pozorně ma,lé
ho Pavla, že zavadil i o špi,čku jeho roztomi
lého nosíku: Pavel neodolalI ,a nehorázně kýchl. 
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Rázem 'bylo po shromáždění. Ci,zinci polekaně 
v'StáiVaH, Iknížky ZlavÍmli a HsMi za ňadl1a_. Brzy 
byli ob~evetni nezvaní posluchači. Zprvu byli 
vyrtlJšení modli/tehníioi ve1lmi ~zne\klidněni, když 
však v dětech nalez,li sympatické porozumění, 
a zvěděJli od ni'dh o podobném 'shromáždění 
u Dobšů a o přízni rychtářově, uklidnili se. 

Děti nevydr;žely ,dloulho sedět s novinou ta/k 
za~ímavou a br'zy se l"'Ozběhly do vsi, aby rydh
tářovi a Dobšovi vysypa'ly svoji tajnost z plných 
s'rdcí. 

V nejhližší neděli bylo ve shromáždění u 
Dobšů živo, skoro jako na ně~aké slavnosti. 
Tentokrát byli .přítomní nejen neznámí cizinci, 
nÝ.brž i sám rychtář. Starý Dobeš vítal do,jatě 
hosty a všichnízbožně naslouchali zvě'stem ci
zinců přes to, že IZiprávy byly !po,dávány v lá
mané če,šmně. Příchozí !hratří vyprávěli 'Svo~i 
hi'sltOTii: že Ijejich O/tcové podháZelli ze Sl,oven
ska, avšak pro víru musili opustit Vlla'st a utekli 
na Balkán, .kJde Ise uSél!diH; tam pak 'Srtá/le Ise sta
rala, aby ~e~ich duc/hoVlní dědi:ctví po o,tcídh IZŮ
s't.alo živé a1lespoň ve vlastní rodi'ně, .aby !Ilebyl,o 
do't'čeno nepříznivým oIkolím. A t,a1k Ise docho
valy v rodině i vzácné knihy, z kt.erých čerpali 
duchovní posilu ,ještě dnes. Z nové vlasti pél!k 
ute\kH, kdy:ž Iturecká v.r.chnost Ije odvedla Ik VQj
'Sku, ve Ikterém nemohli p~o Últmpy těles!Ilé i du
ševní vYldržet ... 

Slunce dávno bylo za horél!ffia, kldyž oné ne
dě'}e úča:stnki tadného shromáždění jeden po 
druhém se trousili 'Z chalupy Dobšovy dO'lů 
do v·sí. 
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XII. 

!Po dvou ,létech V'rátila se Oty11k'a z Liberce. 
Odjelo ves.nkké dítě a lPř~ellla městská islečinkra. 
M~)'Inářika ra"dostí Iplaka!la, že ~ejí IplláJny se ~í po
diV'U'hodmě daří a že alespoň v d~těti 'se dočká 
toho, po čem marně celý život toužila. A.rci 
náJv'l.'Ia,t Ot)'llčin způlsobil rozlruch 'v celém 'Řeše
tově: i~í ispo:Iu~a,áky M Izá'vidělly, hoši z povzdáJIi 
nesměle pokukovaili :po ztepilém děvčeti a staří 
pová,~Uvě !kroutili thlavélJffii. A proto'že inženýři 
dáJv'lllo odjeHa nehy,lo z,a ně náhTady a přec ,mly
nánka chtěla své dceři opatfit vhodné pmSltředí 
pro iejí lnové městské ~pŮJsolby, po-zvraJa faráře 
Cerného, přeje-Ili si ve mlý:ně konalti křesťan~ké 
ovitčenLT<rlkalo'vi ske stále 'bylH ve svazku evan
gelioké církve, avšaik oni i ,r,odiny, 'které ;tehdy 
s nÍlmi rpřestoupily, dávno už Ise neúčastni>ly 
shromáždění u Dobšů, které se nyní bralo sa
mosta:tným směrem. A t'alk se stalo, že v tomtéž 
mlýně, odlkud kd)'lsi zaznívaly žalmy českohra
Ij;'rské, n)'lní se kona1la katorlidká c,vičenL Farář 
Cerný Ijása'1 nad tímto vítězstvím, Ikteré ani ve 
S1l1U ne6eikal. Slba'rý Dobeš paik v nejbližší ne
děli rs'vým stoupencům četl oddíl o zmařené 
soli, která se už k ni'čemu nehodí, než a'by hyla 
ven vyvr:žena 'a od Hrdí 'pošIapána. Cerný stálle 
doufal, že nělkdeljlšího vůdce řešetO'v'SJkých ev,an
gelIVků zis,ká zpět do drkve ;kato<Hc.ké. Álvšak, 
mýlil se. Trkal propů~čil svou svě1nid pro ka
tolidká cVlí'čení Ijen na nátlalk ženin. A jemu ani 
jí nešlo o nálboženské cíle. ,Milynářce šlo óen 
o to, aby Ise .j~í dcera .st"Ý'ka!la s lidmi lépe oble
čenými a zámožnými. V"ývoj mlynářův se bohu
žel stále více odkloňoval nei,en od evangelíků, 
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nýlbrž od 'náJboženského ži:vota vŮJbec, až se 
'z Jhoste:jnosti vyvinula úplná ,ne'Věra. ,ZaUm co 
vnějšího le.sku v 'rodině mllynářově přibýva'lo, 
peněžních obtíží také přibývalo. Dosud nezaho
jená iizva ve financích mlynářových od nákladné 
.návštěvy Stibralovy byb ien počátlkem dalších 
netl!těš,ených hmotnýdh poměrů. A ač 'se snažil 
!pravý slta'V 'Věcí před svým okolím skrýt, přec 
lSe to mlymMi úplně nezdaři1lo. Jeho častý vnirtř
,ní ne:kll~d, který lU'astal, !kdykoliv si VlZpomněl 
na dávné lepší doby, měl z·a náJs,ledek, že mly
nář počal ~anedbá'Vati :svého povolání. Pak 
také ·časté dkáza'lé návštěvy a pohostinství stá
dy mnoho. !Proto hmotné poměil"y ve mlýně 'se 
stále hOl"lŠlÍ1ly. 

IV této době knna, mJ,71nářova dcera z prvé
ho manžeLství, která doma vlastně dělala služ
ku, opěltov,ala nálklonnost ,SItM!ka F rantiš,ka 
CV'l"čk'a, který vedl v 'poSllední době ce,lý mlýn. 
Ovrček :byl ~ilŽ :ně.kolik let lS,tárkem v řeš·etov
Slkém mlýně a uspořil si ,slušný dbnos, který si 
uschovalI u mlynáře a dělalI si pláJny že se jed
nou také osarrno'st'atní. Této znáJmosti však 00-
porovaJi oba 'manželé Ttrkalovi. Mlynáiíce šlo 
předevšfun o dohrou pověst rodiny, a:by zná
mos.tí ne'Vlastní dcery .A!nny 's pouhým srtáJrlkean 
nelbylo ublíŽeIDO dejí V'lastní dceru, aby snad pa,k 
něijaký prostý hoC'h se neopovážilI o ni se u(!há
zet. Mlynáři p,aJk šlo h:lavně o to, aby nemusil 
vyplatit úspory nápadníkovy i věno dceřino, 
čímž by se hyly pode,dnou jeho peně~ní nesnruze 
!prozradi~y V této době pak právě pSl8:lli oba sy
nové mlynářovi, a:by jim ·otec při,pravlÍ.'1 qej~ch 
podíly po nelbožce matce, protože si chtěli za
Hdittsamostélitné obchody. Proto si musi.I Trkal 



opatřiti větší 'OIbnos peněz. Avšak oClhotný vě
říte<! činil podmínku, že ~eho dluh bude v kni
hách pozn.amenán v prvém pořadí. Majetnicí 
tohoto pořadí v'šak byla ne1starší Anna a ta ve 
své nevědomosti po'stotllpila Isvé práv,o za sHb, 
že z jam bude smělt uskutečnit sĎ'atelk se svým 
ženidhem. M~ynář byl velice rá,d, že ualtím 'po
hroma byla oddálena. 

Zatím /Se př~blíži;lo prvé posvícení od návTatu 
Otylčina a mlynářka č1nila tentokráte vážné 
přÍipravy, alby dcerku nělí'ak OIkálzale uvedla do 
lepší ISJpolečnosti a po přÍipadě, aby jí za této 
vhodné příležitosti nalezla ženicha. Při každém 
posvícení sice si potrpěla mlynáiíka na to, aby 
předč1la vše,c!hny své sousedky. Tentokrát však 
chtě},a závodit i 'se všemi předcházejídmi !posví
cení'mi. Ve mlÝ'ně 'byJo jako v úle: mylo se, 
drhlo, pOIkHzelo, bílilo, ahy 'se příbuzným u nkh 
Jm,ilo, neboť očekávali hojné návštěvy. Už v pá
tek se pelkly Ikolláče , aby hned v sobotu ráno 
se mohly rozeslat 'výslužky známým a přáte
'lům v okolních vesnicích. V Isobotu se pak 
pekly koláče pro domácí potřelbu. Celá so<bota 
vbstně náJlelžel,a ženám a tu se muži V Y'tTaltili, 
aby hospodynÍim nepřelkáŽeJi. V sobotu je právo 
na straně ženy a tep'rve kidyž jsou koláče nape
čeny, na'stotllpí opět muži do své hodnosti, ří
Ikávala vtipně šenkýřka. 

Nejvíc /Se arci těšila mládež. V neděli odpo
ledne přišli hudebníci, 'zahráli dva, tři kousky 
na náv,si, aby upozorniH po ,tanci toužící milá
de,ž, MeTá Ihudebníky rb1'1zy obklopila a pak 
s nimi zmizela v ho:spodě. 

V pondělí Táno š1i v'šichni vesničané do 
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'kostela a z tkostela rOVinou do hospody »na pěk
nou 'hodinku«. 

Rodina mlyná'řov,a do Ikostela nešla, avšak 
na pěknou hodinku přišla i se v<šemi hostmi. 
Šenkýř si nejzámožnější rodiny ve vsi vážil a 
jim ke cti vyhrad.il zvláštní pokojíček, sousedící 
s 'tatneční síní. 

Zatim 'se sešla všechna .mládetž. Dovádělo 
se, vtipkovalo, zpivalo. V tom vkročil rychtář. 
T alho dne se dovolilo i to, co se jindy nesmělo. 
Veselí Ihoši 'začatli zpív,at: 

»iNáš rydhtáf má Šltyry koně vrany, 
má holku, chodětj' hoši za ni, 
talllf, Itam, 
ch oděj' hoši za ni tam.« 

Ryc'htář 'se 'shovívavě urunív,al a uznával 
mlČlky dnešní nenapsané právo mládeže. 

»IPřídou vaše děučata a Jindřich?« pt'ali se 
:hoši rychtáře. 

» IPřfdou, přídou, « přiJsvědčova,1 rychtář ulSdllě
vavě. 

Sotva to rychtář dořekl, vstoupili do dveří 
ti, o Ikterýc:h byla řeč a s nimi kamarádi Jindři
dhovi, ,dne!s vškhni sltudenti. 

36 

Hoši ~e p~iv~tali zpěvem: 

'»IVO po'svíceni pousi to voni 
tak .j'aJko v Ihapatyce, 
,zeUišech stran pečou, 
kořeni tlučou, 
to se mi vocadnechce.« 

V tom veplula ,dovnitř Vilktorlka 'S hlasitým 



smíchem ,a 'za:t06J,a ,se roz'pusHle up'rOls.třed svět
nice. Měla nové šaty, kterých 'ještě žádný ne
viděl a dohře volila dolbu, aby náhle vzbudila 
do~em. Jindřichovi posk,očilo radostí srdce, když 
uviděl svo,ji ,kamarádku, ,která se rozvÍ'la v pěk
nou, stepilou .pannu. I děv'čata mlynářova tajně 
v srdci jí záviděla 'a povyhJédla z polko~íčku. 

Ne,ž ho'spOldské dveře temtokrát přip,ravi,ly 
mimořádné pře!kv,apení. Když už taneční l"ej 
sHbně zarčal a na chvHi U!s,tal, VlStoupil dovniltř 
něikdo, Ikoiho ve V'si nikdo neznalI. Bylo všem 
jasno, že rto není vesnický člově-k. Byl to hezjký 
mla,dý muž s 'hebounkým knírlkem, který k~ž
dým polh)1lbem prozraJzova,l, že městské zvyky 
mu nejsou neznámy. Zasedl Ik hl.avmím!U stolu 
ve světnici, za:párlil si odborně štíhlou cigaretu 
a havil se pohledem na t'aneční vír 

,Vilktorka zdvoljnáJsobila své kdketní rOIZ'tO
milO'slti, 'alby zláJkala · neznámého a nedlba,la ma 
to, že se Jindři:crh na ni z'al'lputile mT,ačiI. Zldá,lo 
se však, že .cizí mlad~k dnes tancovat nebude. 
Po malé chvíli však neUŠilo 'pozornosrti všech 
přítomných, že neZlllámý vYÍ'rv,ale sleduje 'Svým 
polhledem mzkošnou Oty,lku Trkalovu a dohře 
vypozorovali, že sledu6e i je~í rordinu, k,tel"á po
žÍ\1\ala zvláštní výs.a.dy ve ve,dle,jšÍlm polko~~ku. 

Netrv,a110 dlouho a neznámy k velké radŮ'srti 
JindřiClhově, avšak Ik závilstivému ,zá1'lillutku 
VÍlk!torčinu , z aJffií6 1 k pokOljÍlku a :stanul před 
rOlzjařenou tanečnicí. Ukloni,l se dvorně a mly
nář1k'a belz,děky radosrtí pOlklonu opalkovala. 

"Smím prosit o Itento valčílk, slečno?« za
delklamova,l výstředně. IM'lynáiíka se nahnula, 
aby jí ani slovo neušlo. 

"VeHce ráda, « zapýřila se OtyJka a tváře jí 
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červení prokvetly. Ihned se však v.zpa:maJtova:la 
a po městsku zašveholila: 

»S kým mám tu če'st, prolsÍlm? « 
»Inženýl'lský aSlsistenrt Ta:deáš IBřezina z Ná

choda,« ISlabikoval důle.žitě. 
" lDělku,ii,« za!šeptala šťastně a .již Ije Itaneční 

vír uchvátil ve svQji náruč. Osta'tní párlky zá
vistivě pokukovaly po vyvolené i eleg,anrtnim 
taneČin~ku. Jen Vi!ktorlka zlostí ani netančila~ 
Mmčila Ise v jednOlffi koutě, v druhém pak 
Jindřich se radoval i zlobil a v třetím ·žárlivostí 
zuřilI P:avel, který dosud na Otylku nezapomněL 

,Za:Hm kolo Ibylo dotančeno, pan a:s<sÍ!stent 
naJbídl rámě :své tanečnici a odvádě.} ji do po
ko,jičku k ·ro.dÍ!ně. 

»IPan inženýr Březina z Náchoda,« předsta
vov.ala hrdě Otylka svého tane·čn~ka a pak do
dáva:la tiše: 

" To je moje matJka.« 
»Těší mne, pwne inženýre, nebylo by vám 

líbo k nám se sem posadit, Ik,dyž je tam vedle 
tolik Hdí?« 

»Ráčílte být velmi J'aslkava, paní mlynářová. 
K1dyž ,dovoHte, velmi rá·d si k vám přÍlsednu, 
v tančírně qe ďi.ž tak přeplněno, že se člověk 
může sO'Íva :kloudně otočit. « 

IPředst.avil se i ostatním ·ďlenům rodÍ!ny a 
vysvěJ1Jloval na otázku mlynářovu: 

,,,!DoSltal jsem list ze zámku, ve kterém .j·sem 
žádán za spolupůsobení při doplňování me·zn~ků 
okolo panslký1c1h pozemlků.« 

M1ynář pohlédl uotivě na ,hosta: 
»'Tak to hudete dělat vy, pane inženyre?« 
»IAno, pane otče, proto Ijse:m sem pfi,šel dnes 

a věru nevěděl jsem, že zde je posvícení.« 
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»No, ,dnes UJž várrn IllÍldo nepUJde. Nemožete 
to taiky ni.k'omu hrát říchem .dneska. Unes hys'te 
nikoho nedostal i dybyste plartil dvalkrá1 i tři
krát tolik, !kolik vobyčeině. Proto musHe držet 
posviceni s náma.« 

»Chvíli tu ~eště pobudu, ale zítra musím 
vážně začít s prací, abych svůj úkol brzy vyko
nal,« řelkl důl~žirtě Březina. 

»Ale ze~tra eštěžádnej Inebude veHke~ pra
counik. Budou vyspávat. To néni ,jako ve městě. 
U nás každej drží posvíceni, ,, vysvětloval mly
nář. 

IV tom hudha znovu spustila a IBřezina s Oty,l
kou opět se vmísili v taneční rej. Otylka ihned 
vyum.Ia příležitosti a svěřovala svému taneč
nímu druhu tajné bolesti, že se v Řešetově nudí, 
že tu pro ni není společnost, ~ak se dobře měla 
v Liberci. Tím chtěla neznámému naznačit, že 
mezi horské vesničany nepatří ,a že městSlké 
poměry jí neisou neznámy. !Březina se ~í na 
oplátku poc:hlubil, že studoval na stavební aka
demii v Bádensku, kde všude cestoval a co 
vše ViÍděl. 

Než však při'šel ve'čer, udála se v taneČiní 
síni pHhoda, která rozruši,la řadu tanečnÍlků. 
Viktorka Illálhle se Vi2lpamartovala a tančila, jalko 
by se M nic nestalo. :KJdo ii však dobře znal, 
věděll, že má něco za lubem. Když pak pHšla 
volenka, ViMork,a s,tálla nápaJdně bHzlko u ne
známého cizince a než ~i mohl ~dollwliv pře
detjÍlt, skočila rychle k Březinovi a žá,dala o ta
nec. Bře:zÍln<a Inemobl doMe odepřít a konečně 
pěJkné, svižmé ,děvče mu právě nebylo nevhoď. 
Svolil váhavě, prot'ože vidM zklamání Otytlčino. 
Avšak nebylo jinalk už možno. Vzápětí strhI.a 
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ho Viktorka v taneční kruh a tančila ial~o bez 
smYiSIů. Nevedl tanec tentolknÍlt taneČiIl~, nýhrž 
tanečnice. Pa:udce a v závratně 1'yc:hlém tempu 
vleikla tanečnÉka do k olla , Hs:kla ho nemÍ'losrooě 
a nedopřála mu oddedhu. Ze 'zarudlých tváří jí 
sálal ,žár, pronilkavé oči plá.Jy vášní a uvolněné 
.kudrny kráš1íJly :bílé čelo. Užaslí diváci ,sotva 
popadali dech ~en od pozorování. Mlynářka ne
dočkavě čekaola na k'onec koJa, avšak 'hudeJb
níci, ·jaJkohy se :jim V1i;ktorčin žert lílbil, právě 
hráli dloOOó . .otylka seděla zamžena, prudký 
hněv Ijevil se 'v její bledé tváři a neklidným po
hrá'váJnim prsty na ·s,tole. Jindři.ch stál pod 
olknem a dUl, že Ise IS .ním rtQčí celá světnice. 
Viktorka se mu dnes nesmírně HMla,avšak 
celá tato .jeho láska přes'ÍávaJ,a ho tě'ŠlÍt, vždyť 
mu připravovala více bolesti, než radosti. Tě
šiJ se kdYlsi, ·že Vi/Morka dostane wzum, až do
ros'te. A za'ifun,črm óí let .přibývalo, tím byla 
divoóej.Ší a IUm vrce ~eíií činy ho ro~bolestňo
vaily 'Dnešní pak Iposvíicení b~o vr,cholem mu:k. 
Byl by nejraděiji utelkl. ,Jediný ,Pavel se tě'šlÍl, že 
je Otylka zaJse volná a byl hy nejradě~i pro ni 
šel; 'byla V'šak volenka a tak nemohl. I mlynář 
bylI polbouřen .a bylo ",šem Ijasno, ž,e se něco 
Sltane po tanci. Viktorlka všalk všechny přede·šla. 
Sotva byl hanec ~ončen, qedi:ným nečekaným 
poihybem rulky vytrhla Břelzmovi kvítek, který 
měl v dírce u IkaJbátu a jímž ho ozdobi,la O'Íylika, 
a bleskurychle jfun mr,ŠlHla po Otylce. BaJk se 
dala do pron~kavéiho smÍ>ohu a vY~aJzila ze dveří 
ven. V sálle Inastalo tr'apné tkho. Jindřich měl 
siklopený zralk a přec dohře cítil Jačné pohledy 
vše,dh Ipříttomných a ISv~tnice byla plná ~e.jkih 
všetečných myšlenek, k'teré Ji'llldřicha dusily. 
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Ovzduší bylo brzy ,k za}'knutí. Pomalu, váhavě, 
,jako hy sám nesl vínu Viktor,čínu ve vlastním 
svědomí, opouštěl :taneční místnost, zlkla.mán 
i ro.zbole.stněna s,Hboval ,svému lepšÍilllu áá,že 
do t'aneční stně vke ne'V!kročí. 

IPo odcihodu Jiltl,dnchově přílběhl lBřez~na sta
rOlsltliNě ,k .otylce a 'snažil se nemíllou přthodu 
napravírt, což se mu ,ddbře zdařilo, n~oť !bylo 
zře(jmo, lže ~eho záijem, aby nebyl špatně po
chŮipen, byl u Otyliky a áejich Hdí dobře oceněn. 
Za svou Inámahu byl odměněn. !Mlynái9ka ochot
ně odpouštěla a zva'la pana iII1že.nýra: 

»'Těšilo ,by n~s velice, pane inženýre, kdy
bytste šel s námí a na~íim skromným :posvícen
ským poihošt~nÍilll lDe:pohrdl.« 

:Anna se vložila Ido Ihovoru a za ImJladší ses
tru, ,která Ise lDeodrvážHa pozvání vyslovlÍit, se 
přimlouvala: 

»[)'yť je posvícení, podte s náma, prosim.« 
IBřezina lZaválhal, neboť přec ~en Ise mu z,dálo, 

že Iby ~eho ,návštěva mohI>a ho pŤedčasně za
vámllt. A'V,šak nemílá příhoda 'S Viktorkou 1D'tt

lÍHa, aby ltlěiaJk lI1aJpravil :to, 'čeho lSe s,taJI účasten 
třeba proti své vůlí. A tak pozvání pn,jal. 

!Březina !byl pouze vý;pomocným SJtavelbním 
úředníikem IS ,nevelikým pll atem , zaměs,t1nán na 
panství v Náchodě, avša!k přes nezajištěné po
stavení brzy získal si nejen přízně Otylčiny, 
nÝ'brž celé rodiny. A 'balk se stalo, že i k,dyž 
byly ~elho prá'ce v Řešetově skončeny, býval 
ví.tanÝ'm hostem ve mlýně 'Řešetovském, kde 
především mlynářce šlo o to, aby si ud1":Žela 
žá;doucího n<ÍiPaJcLn~a své dcery a aby náJdad
ným hoštěním i o,kázalým vedením domácnosti 
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vítanému n<Ílpadníku dala znát, že ,její d~eru 
čelká i pělkné věno. 

Netrvalo proto ,dlouho a Březina 'se ucházel 
o mladší dceru mlymářovu a bylo mu nadšeně 
s'Voleno. 

Anně ,a C'Vrčkovi a,rci neustálé nálk,ladné 
hoštění Březino'Vo nelbylo vítáno 'a natléha1i, aby 
konečně hyl uslkuteČiněn iejich ,sňatek. Mly
nářka Už nelbrámila, 'Protože ~e~í někd~jší odpor 
ztratil nyní na 'Váze, kdYlž OtyLka byla zaSlIlou
bena. Jejich iSIVIatba se brzy tkonal'a, 'avšak kdyIŽ 
potom žáJdala iA!lIna k'lvé věno a Cvrčelk své 
úspory, že by si 'chtěli nllljmouti 'vllllstní mlýlll, 
odkázalI je mlynář na pozd~ší dobu. 

Zatím hyl Bře,Z!Í;na propuštěn z mí'Sta a hle
dal iiné zaměstnánÍ. A'V'šalk protože nilk,dy nebyl 
",vyk~ý na ,skromnost, hledal mÍls'to výl11osné, 
kterého ni,kde nemohl nalézti a ta:k Izůstal 'V Ná
chodě u svýclh rodičů. Zatím 'Však pi,Ině ,do
dházel do '1lliýl11az'a Otylkou. ,Jelho známost 
,a,rci nezŮistala dlouho úa.jn1a Ijeho rodi,čům a když 
vY'Počítavý otec 'ZlÍÍlstil, že nevěsta ieho syna 
~e dcerou zbarukrotěléiho mlymáře, na'léhal na 
svého 'Syna, llIby Iznámols,t přerušiL Když paJk 
syn oke nechtěl pos,} ed11nout1, byl vyhoštěn 
z domu a trvale se ubytoval ve mlýně, ač byl 
stále bez mfsta a ač mlynář se už přímo potá
cel po,d tílhou peněžních nesná:zÍ. Po kráttké 
době se konala 've vší tichos,ti k'lva'tba Otylčina , 
a Březinova a ;eikh původní ideály valně po
hledly. A proto,že všem bylo ~llIsno, že peněžní 
pohroma !Se kvapem blíží, odstěhovaly se ,z mllý
na za doprovodu ,domádch 'svárů oba mladé 
manželské páry. !Březina se musH spokojit 
s ' velmi !S~kromlný:m postavením la Cvrček stár-
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koval v !SoUlsedním mlýně, zatím co jeho žena 
pomáhala přivydělávat šiHm pnidla. \ 

lVi této době sYln mlynářův Vo~těch žádalI dů
razně o svů~ podíl, a když dosi'al znovu odm,í
tavou odpověď, vymáhal své právo soudně. 
Teprve soudní zakročení synovo prozradilo rá
zem pr,avý ,stalY mlynářova maietku. Mlýn při
šeJ. do ,draŽJby a sYiU V oljtěch Ise Istal majitelem. 
Kn1hovníoh dlulhů vša'k bylo mnoho, proto na 
nělkteré se vůbec medolstalo a mlynář :sám byl 
úplně lna milzině. Dce,ra Anna i ie~í muž ne~ 
dostali ničeho a veliké zklamání mělo u iíndy 
snaživého Cv,r,čka za ná'slede/k, že počalI své 
hoře uiápělti v kořailce. 

A však .ani nový mariitel mlýna neučinil ,dohrý 
kup, neboť měl mlýn bez peněz. IPro{o musil 
prodat vše 'a !byl nucen tlIas,těhova:t Ise do mlý
na. Z té pfíčiny st,arý mlynář mravně pokořen 
a hmotně ,zmičen, musil Ise vYJStělhovat z milýma, 
kde ,kdYlsi ,zažil toli'k šťastnýdh dnů, ,do,kud žil 
ještě polkladům, Meré mol ·a rez nekalzí a zlo
dě~í nevyko:pá~í a ne/kradou. ,odcházel roz
boleslÚněn z Rešetov,a, kde ,k,dysi hrál vyni:kající 
úlohu. 

Byl to ,smutný Iprůvod, když na maÍé fůře 
odváželi hrstku ne,jpotřebněljších věcí sta,rým 
Tr~allOvům, kteří kdY~Í! byli nejzámožnější ro
dinou ve Visí. 

Těsně před odjezdem zaskočil mlynář Ik své
mlu příteli .rychtáři. Stál mloky před ním IjaJko 
pfed svým soudcem ,a iÍlSkl mu ruku, zatím, co 
Iho 'slzy ,dUlsily. ,K!dyž ,se trochu v.zp amato val , 
prohodÍlI k Novému: 

»Měl sem :tě 'Íenkrát pO'sleohnout. Teď .sto-
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jim před tebou ~ aJko obžalovanej .před soudcem 
a !ffioh' rhylS ně :soudit. « 

»IAle nebudu. Seš už dost potrestruneá.« · Nový 
se podíVlaI lna Isvé1ho druha ,z mládí a těšil ho 
soucitně: 

»,Je ně tě Hto. Buď zmužile~! « 
»Už je poz,dě 'pro ně. Ty seš na tom lepči. 

A pak máš Jindřicha. NIa ,tom Ise eště možeš 
dočkat radosti. Ne~apomeň .na něj nakládat, 
,jaok ,sem ti tetnk,rát poudat Vl tom 'si 'zasej ty dej 
říct.« 

Vtom Jindřich vstoupil. Trkal s Novým se 
políbili a pak se rozešli. 

Když už Ibyl1:'~kal ze stavení venku, vyběhl 
za nÍlIll :je'ště Jindřich, popadl ho za rulku a řekl 
láskypl'ně: 

»Stre~,čku, ~á váJS mám rád. Nezrupomeňte na 
shromážděni ve mlejně! « 

Mlynář ho polí/bil na čelo ,a zaštkal: 
»Hochu, hochu!« 
Tr1ka'lovi se odsltělhovali na pra1žské Ipřed

městí, kde se stal Tl'1kal domovmílkem a jeho 
žena pOISluJhovač;kou. 'Veliké město ,za krátlko 
srna-Zlalo úpLně j~ich stopu. 

XIII. 

Čas Ultikal. Rychleji než voda v -h)1lstrém po
toce, který pospíchal přes velké balvany a 
ovinoval hranice Řešetova. čtyiíHs,tek kamará
dů sero~jel po š.kollách v bHzikém &aodd i vzdá
leněj'ší IPr,a:ze, Ijen V~Molika zůstala doma. Pro
tože VlšaJk 'chlap'CÍ o prázdnínáClh a svátcích vždy 
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jezdí'vali domů, udržovali spo1ení s vývojem 
věcí v Řešetově. 

iBylo to o kterýchsi vánočnkh ISvMdch,kdyrŽ 
za 'tulhé zimy ,s'poustarrni sněhu prot},apávali si 
cestu ze vzdáleného Inádraží tři ,studenti. !Bylo 
to radostí, když studenti po delší odloučenosti 
od milých ho.r, na ie~ichž ňadreclh vyrostli, ,z,ase 
stanuli na 'rodné hors:ké půdě! Jak ~im vše bylo 
vzácné! Nedbali na Ipřed6a;sně přerušené š.kole~ 
ní svých ,k,amará,dů ,a /kamarádek a přáte'lslky 
se ,k nim vinuli, neboť tpřís1ušnost a přFbuznost 
Ik ste,j:ně milov,anému :kr.aúijim byla většfun pou~ 
tem, ne'ž nová Jspolečenská třída vzdělaných 
lidí, do které se be:zděčnědostali. 

Téhož dne, když hor,ský ZÍ'mní ve,čer modr,a
vě zbarvil stráně, pospíchali vJš1chni tři ,k Dob
šovům. Mezi shromážděnými byli i .cizinci, 
kteří dokonale zdomá,cně<li, neboť :se už i ože
nili v Ře,šetově. Vyprávění nebylo Ikonce. Ji,ž 
se hotovili Ik rozc1hodu, když strei'c Ma-!oule!k 
vstoupil ,t Hký;m krokem. Vždyť nes'l těžkou 
zvěst: zemřel evangelík .Proutník a .pan farář 
nechce Ipohřeb vykonat, na evangelidkou faru 
do Kláštem u Oipočna ~e n~méně sedm hodLn 
pěšky za dobrého pOČélJsí, natož ,za této nepo
hody, proto přichází, ,aby Ise poradil. 

Většinaúčasmúků taJjného shromáždění for
málně patřila dosud do katolické církve -
t.aké Dobeš i ,Jindřich - av'šak 'v,šeobecně se 
v Řešetově pOvélJžovala tato skupina Hdí !Za 
baštu evangelickou. :Proto Miatoulek přišel na 
tuto adresu. 

:VlŠem oživly tváře důležitostí zprávy a cítili 
se ~ak.si vyznamenáni tím, že Matoule:k přišel 
k nim se poradit. Avšak ihned tě'žká starost, 
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co počfti, svěsila 1Í1m bezradně hlavy. Viždyť 
dosud mívali jen č·tené bohoslužby a pohřeb 
ev.angeHclký dosud nikdo IZ nic.h ani nevi,dě1. Cí
tili se ,tuze sllabými na veřejné v)'IS'toupení a 
přece brali rádi ·celou věc na sebe. 

IPrv;ní ,se V'z-chopil starý Dobreš. Chvíli ohodil 
neklidně ,světnicí,zatím co oistatní na něm zr_a
Iky viseli a zprovázeli ho pohledy ma Óeho něko
lik'rát opakované pouti od kiamen Ik oknu. Tu
šili, že se z jeho nek:lidu zrodí něiaký šťastný 
nápad. 

Náhle se hlava řešetovSlkých písmáků za
st'avila ,těsně u Jindřicha. Jindřichovi se zrylCh
Hl tetp a rŮlIDěnec ho 'zkrásni!. !Rá;zem se st'al 
středem zá,jm:u celé světnice. ;Dobeš mu položil 
ruku na r.ameno a váJžlně řekl: 

»Jindřiohu, ty nám budeš dMai panáčka.« 
Vlšichni tuhle větu čekali. A Jindřich, ač byl 

netsmírně tpřelkvapen a plno vážných starostí 
mu kmit-a I o hlavou, neodváži,l !se odporovat 
autoritě písmáků v 'Řešetově. !Dobšova věta 
nebyla dotazem, nýbrž rozka1zem, který bylo 
nutno uposlechnout. Jindřich nepřisvě.dčil, ale 
také neodporoValI; po krátké -chvíli se zvedl a 
vytratil ze Isvětni'ce. šel domů - avšalk neu.snul 
celou noc. PřipravoVial -se. 

Nadešel ,den evangelick~ho pohřbu, k-terý 
řídil fOlimální lkatoHk, qenž dosud evangelického 
pohřlbu neviděl, 'ba nemohl se ani poradit s ně
kým, lkdo takový pohřeb už viděL Avšak mla
dý kaz,atel pro-šel už ,jedinečnou bohosloveckou 
školou u Dobšů, která se mo!hla-hono'sit, že to, 
čeho ;se Óí nedostávalo na vně~šfc!h darech, vy
nahradila plně vnitřní vroucností a o~ravdo
vostí. A podle toho dopadl i pohřeb. N~edna 
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zvyklost byla neznáma na evangelic,kých po
hřbech. Tak Ijeden cZ ptsmáků nevěděl, Q,ak on 
by 'Se ú6a,stnil !pohřební IpočesŤlnolsti, proto při
stoupil lk rakvi a po celé kázá'ní držel pravici 
na viku rakve. :Vši:chni si toho všimli a mysliH, 
že to tak musí být. ,za to řeč, promluvená na 
záJkladě texltu »Mně Izatii:8'té živu bý.ti jeslt Kristus 
a umříti Izilsk« - zapalov,ala. Bylo to prvé mlu
vené ,kálzání v Řešetově. Po pohřbu řekl streóc 
Matoulek na hřbitově se!bevědomě, protože se 
jeho plán Zldaři1 : 

»iNa tolho Jindřicha hy se mělonakláda!t!« 
Tajné shrom:á'ždění se rázem stalo veře,j

ným a skupÍlna pÍJsmáků, jež se scházívala u 
DoMů, ,nesmírně ,s'toup'la v očích celého kra~e . 
Takového !pohřbu ~eště nikdo nevidělI. A ryclh
tář lNový byl tak nadšen vý1konem svého ,syna, 
že si ihned na cestě ze hřbitova u něho vylnuti1 
slib, že bude mít rychtář po smrti právě ta/kový 
pohřeb, na !Merém bude mluvit jeho vlastní syn. 

A ,dlouho na splnění sHbu nebylo nutno če
kél't. Netrvalo dlouho 'a IJindřich dosta.J zprávu, 
~e otec ~e vá~ně Inemocen, aby ihned přiiel 
domů. 

,Jeden člověk ,se 2. úspěchů prvého nekato
lic:kého pohřlbu v Ře'šetově ner,adov,al. Byl to 
tentýž ,člověk, kte,rý odepřel !pohřeb řidit, :když 
s trejc M1atoulek pro něho přišel. Katoli'cký fa
rář. Chtěl odepřením z,asáhnout nepřítele, a !Za
tíim rána se v~rátila do ,jeho vlastnílho tábora. 
Už dávno celý kraJj nehovořil talk příznivě o 
kterékoliv události, Ij,alko o nezvyklém pohřbu, 
který se však VlŠeobecně lílbil. A duchovní chu
doba katolického pohře!hního obřadu trapně 
jeln v)'lStoupila - neobstála vedle pohr.bu, Me-
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rý svojí ,družnou sirdečností všem připominal 
starou Jednotu Českobratrskou, o které písmáci 
vy,trvale vypravovali. A 'závist :kně'zovla hlavně 
se soustřeďovalla v jeho ,soku, který - ač do
sud neodborník - zaJstínil í Óelho, t'heologa. To
ho nesnesl. Nebyl mravní hrdina, aby si poctivě 
přiznal,kde ,je to v I!lepořádku u něho a alby 
hledal l!léÍpr,avu u se.be. On, zpovědnik, nesne'sl 
tOlho, aby se měl učit od lidí, proH kterým jeho 
v'rchnoSit stál'a v otevřeném bo~i - proto volil 
cestu právě opaanou: rOlzhodl se, že musí svého 
sOIka ztrestat tak, aby nikdy na to nezrupomněl. 

tA teď, Ikdyž sYln přijel k umímJjícímu otci, 
zdálo se, že Inadeš.la příležitoslt Ik pomstě. Farář, 
nástupce Č'erného, trpělivě čekal doma, až bude 
zavolán k umírajícímu rychtáři. Na možnost, 'že 
by také mohl býti ,nezavolán, ani Inepomyslil. 
Kd)'lž vš'ak V1zkaz dlouho nepřichá:zel, znepoko
jil se vážně žár.lící ikně:z a tuši,l, že je to asi dílo 
sYlno,vo. 

Jistsvýl11l vítězs.tvim šel k Inemocnému a 
chyst,al se, že Ise mu naskytne příležitost ten
tokrát :svélho :soka mra Vlně porazit. 

"Pekně pOlka.-'ačuJjete! !Nedáte mrtvým, p olk oj 
a nyní se odvažujete odepřít dokonce umíra.jjí
címu poslední útěchu! « křičela z neho ,zlobně 
ut~ell1á pomsta, kterou byl pracně nasHádal 
v bezesných nocech. 

"Nerozumim vám, « Jindřich na to klidně. 
"iNeodpírám útěchu umírajícím. Naopak, vždyť 
právě proto isem přijd, ,aJbych těšil umka~ícího 
ot'ce.« 

"Ano, po vašem Ik'adřském způsobu, že ano? 
Nezapomeňte Vlšak, že váš otec není váš, ba 
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dokonce i vy dosud rpatří.te k nám,« nedal ~koro 
domluvit sv ému domnělému odpůrci. 

»iBohužel! Avš,alk ,čím více budete takto mlu
vit, tím dříve mne přelsvědčírf:e , že mé mísit o 
je,st 'jinde,« odpověděl bez pausy Jindfi.ch. 

»Avšak měl by,ste Ise alesrpoň stydět odepřít 
otci to, po čem jistě touží - po útěše svaté 
církve,« zuřil dále rozlhněvoaný :kněz. 

»NeodpÍIrám mu .ničeho. .o vaši útěchu 
pros'tě nežá<dal, proto sem mu jí nevolall,« klidně 
měřil Ji'ndřiah svého soka. 

»To bych Ise na to podíval! « vedl dále 'Svou 
vnucllijící se farář. 

».0 t,om ,se :mů'~ete J.ehce rpřesvědčit , « řelkl 
Jindřich a ochot,ně otvíral dveře dokořán. 

Kněz prudce vikročil dovnitř a blížil se k Joži 
nemocného. Přes svoji nadlidskou námahu po
tlačit 1101zčilenÍ, nedovedl zlostník Vlstoupi,t do 
jizby umíraMcího s těmi dary, Ikteré nelffioc.ní 
dovedou ,ocenit a taJk nemocný, je.nž ,j,ako :kalŽ
dý ieho druh v utnpení velmi ,jemně dovede vy
cítÍit 'nepřÍ'zn~vé vlivy, brzy se počal dusit hně
vem, který vešel 's k.něze.m do svěJtnice a umí
raljícího za-č'a11 ,duševně i těles,ně orhtěŽ!ovat. 

»IPřic'házím S Pánem Borhem,« ,zalhovořil kněz 
sladce, nutě se do přílVětiv,Ů'sti, která 'se mu ne
daH1a. 

Nemocný ,se těŽ!ce obrMil 'na loži a pracně 
dával věty dohromady: 

»Pána BOIha mi přines' syn. Vy ste přišel 
s něčím inym. Te'ď j,e pozdě s vašim posel
stvim. Znám vás. Ohci mít fut1lús vod syna.« 

S kně:zem ,se světnice zatočila. Tohle mu 
doda}.o. A'však přemohl Ise na olkamžilk a ,za
prosilI: 
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,»iAle ,rychtáři, pamatui1te na spásu své ,duše, 
na celé okolíl« 

»Už sem dáuno pomyslil. Děte!« 
A nemocný 'se 'Odvrátil ke ,~di. Na více ne

bylo sil. 
iKně,z chvíli stál nerozhodně. KdYlž 'všaJk vi

děl rychtáře :k němu zády obrá"ceného a Jindři
cha u dveří dokořán otevřených, :kteTé mu vý
mluvně hlásaly, že je zde Inevítaným hOlSrtem -
odcházel. Odcházel však z bitvy, o které sám 
sebe uji,šfov,al, ~e ~eště není pl"'ohr,aná a že další 
kapiltoly Ibudou náJsle,dovat. 

Když pak se za několik dní farář dověděl, 
že rychtář 'zemřel, nenamáhal se již, ,alby boáo
val o nemO'žné. INa o paJk, snažilI se ztížit ,situaci 
svého ,s,ok,a CIO nejvíce: nedovolil, aby pohřební 
průvod šel kolem ,kOlSiela a aby se zvonilo. Ni
kdo však nepostrádal obého. iNaopalk teIlll:o 
poIhřeb ,získal na kráse. Plaslední vůle rychtá
řova, kterou šejptal ISVémU ,synu pře1d smrtí, Ib-yllo 
přání, aby o ,jeho Ipohřbu byl zadarmo rozdáván 
chléb C1hudým. A ,t.a1k se s.talo, 'že přes opačné 
usHování farářovo celé ,dkolí dlouho vděčně 
vzpOil11ínalo na dobrého rychtáře v ŘešetO'vě. 

Přes nový, ieště pronikavější úspěch, než byl 
prvý, vr,acel ,se Jindřich IS pohiíbu otcova 's ost
nem v srdci. Byl sice spokoj'en vít'ězstvím ve 
S1lovní půtce s Iknězem u smrtelného lože otcova 
a v duóhu děkoval Bohu, že mu 'ráčil uděliti po
hotovost v onu hodinu, kdy jí potřeboval. Avšak 
jedna věta iklně'zova zabodla se mu hluboko do 
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svědomí 'a zr.aneny dobře cítil, že v svědomí 
nebude doibře, dolkud šÍip nehude vyt'ažen. A 
ten bude vyta<žem, až hude mod dát J1ndřioh 
dobrou odpověď. Byla Ito pravdivá výtka kně
zova, že Jindřich ~e dosud v táhoře římském. 
Ji'ž ,dávno cítil, 'že by měl učinit ,odvážmý krok 
ven ze tmy, ve kle,ré formálně dosud vězel. 

S tímto ,ostnem ~el znovu na ,studie a s ne
zahojenou rii'zvou se vráHl i domů na ,prázdni
ny. A kaJždý pohled ,k faře , kostelu nelbo lIlena
dálé potkání fa~áře Ijeho ránu ~en jitřily. Ba 
Jindřichovi se 'Z1dálo, že v pohledu f,arářově ,je 
jizlivý vý1směch. A to ho nejví.c trápilo. 

Ulehčil si na O'k'aJmžik, !kdykoliv 'se s JOISe
fem ·a IPaVllem ro~ovoři:lo své bole'sti, která 
bolela všechny tří s:tejně. iNeiradikál,n~ji mluví
val Josef a r.a,dil, aby všichni tři ,společlIlě vy
stoupili z Říma. K radikálním slovům měli od
valby mnoho, ,avšalk k činům neměH dosti si:l 
pm překážky, Ikteré -rostly do obla1k, jakmile jen 
v myšlenJkách o ně ,z-av.aJdili. 

Už byli hoši rozhodnuti jednat, ,j,a/k dáv.no 
by si srdce hylo Ipřálo, když tu nenadálá příhoda 
dala jejirch rozhodnUltí Izpěltný nMa'z. 

Při.je.li na prázdniny domů a za parného dne 
vyhledaH oSaJmělý rybník, obklopený lesem. 
Rozpáleným tělům 'Se nechtělo z ochJaJzt1iÍící 
lá!Zně do ,dusné pece srpnového ovzdušia m~j
déle si ve vlabé vodě pobyl Jindřich. Nemohl 
se tentokrát nabažit mokrého živlu a prováděl 
ne.jbt1iÍněijší kouSky ve vodě, kdYlž jeho !kamarádi 
dávno se už stroiiH. Ve své bujnosti za-šel na 
mí'st-a nebezpečná, kde poťouohlé víry otvír-aly 
své dr.a;Čí náiruče. Netrvalo dlouho ·a Jindn.ch 
bylI uc,hvácen dlquhým'a rukama hluboké tůně 
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a stahován Ij~jÍilIl nelkoneoným šroúbem dolů. 
Bezradné, za t ·o tím bolestnější výlkřiky nad hla
dinou i na břehu zaJzněly ,lesní tišinou, nehoť 
nik,do ze studentů nelbY'1 plavcem. Oba ustrojení 
kamarádi lna břehu se sice rychle svlékali a spě
dhali 'svému druhu na pomO'c, avšak na záJchra
nu byla maJlá naděje, naopak hrozilo nebetZlpečí, 
že tam zůstanou v,šichni. 

V negkritičtěijšÍilIl oIkamž~ku náhle se obljevil 
na krruji lesa farář, který tam rád ,chodil na 
procházku. Rychle v)'lstihl situaci ,a ještě rych
leji šlehaly ,je1ho hlavou různorodé myšlen1ky. 
BylI výborným plav,cem a tak hyl pánem ,sHu
ace. První myšlenka, kterou jeho ,zlá hlava stvo
řila, byla r,adOlst z neštěstí nepřítelova a ,dosud 
živená a proto neuko~ená 'žárlivost mu radila, 
aJby zůstal kpnÝ'm 1P0zorovatelem dr ama'tu , Ikte
ré sliboVlalo, že i jelho Inez·auzJetnou historii př~z
nivě rozřeší. Avšak brzy vynořilI se 'z hlubitn 
jeho duše náJpad mnohem rafinova·nější, kte;rý 
nabízel ,tučnější kořiJst. :Přišla mu námilbka, 'Že 
by dobře nemohl beztrestně lPřmHžet k smrti 
č.I.ově~a, zvláště ,k,dyž ie knězem. Ne, pomstí 
se Ik'rutěiji, rnechá 'žit svqji oběť, ba zaclhrání ~i 
v·J,aslmoruoně a dá mu to nejednou tl'lpce pocítit, 
že on, jeho nepřítel, zástlllPce .církve, proti IIde
ré právě Jindřich bojU!je, ve Ijménu této círikve 
ho zachráJnill od ji1sté smrti. Lepšího r,ozřešení 
si nemo/hl lPřáH, než mu tato nena;,dálá přihoda 
naJbÍ!zela. PrDlto rychle přikročil k uslkutečnětní. 

RycMe svléikl svrchní šat a několika ,tem:py 
obI1at:nélho IPl0vání byl u míist'a, kde tonoucí 
zmizel a kde se ho marně snažili zachránit ~eho 
druhové. Hoši jen velmi neradi dovO'lili společ
nému nepříieli, alby zachránil jejidh přítele. 
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Avšalk všemO'oný pud sebezaohO'vání lehce zví
tězil nad všemi oSltatními ohledy. A tak se ,stalO', 
že pO' malé chvíli skláněli se 'nad neh)11hným tě
lem spOllečně JO'sef i 'Plavel ,a musili, ač neradi, 
dO'vO'Ht jehO' zaohráJnci, aby je pO'mO'hl IkřÍJSit. 
A ku pO'divu, zdálO' Ise, že fa:ráři velmi zá.Je,ží 
na živO'tě ~achráněného, nebO'ť pO'kO'ušel Ise hO' 
n1avrátit na te,fiItO' svět", podivuihO'dnO'u vervO'u. 
PO' malé chvíli sku1ečnězdánlivě utopený 
O'tevřel O'či. Zprvu si dlO'uhO' InemO'hl tliÍasnit si
tuaci a svŮij vztah k ní. Avš'ak pO' malé chví'li, 
když pO'hle,d na umáčený spodní O'blek ktnězův 
mu dO'plnil his,torii, 'přerušenO'u jehO' tO'pením 
a když si dO'myslil důsledky zachránění svým 
římským nepřítelem - dal se ,dO' pláče. SlkO"rO' 
htO'v,a'l, že hyl ,zaohráněn. VlŽdyť !SmIlt 'by.Ia t,ruk 
lelhká - lni čehO' už nedti! la 'nyní bytl navrácen 
dO' O'šklivéhO' světa, plnéhO' zlO'by nepřátel! 

DO'cela Óiné pO'city O'kO'ušel kněz. Tůmu te
prve pravé duševní hO'dy nast!áva,ly. Před ním 
le,že'la jeho OIběť, terutO'kráte bezmO'cná, nehyb
ná, která mu nemO'hla utéci, kte'rá IhO' musi/la 
vyslechnO'ut, ha dO'kO'll1ce, :která mu musila být 
v,děčná. TétO' jedinečné příJežitosti přec musí 
dO'konale využít. 

»Tak, mladíku!« hO'vořil sebevědO'mě, když 
byl hO'tov se svými O'živ'oViacími pokusy. »Teď 
SViaJtá církev zachránila vaše tě,lO' a až se zota
víte, bOlhdá ,~achrání i vaši hlO'udíd duši,« do
da'l sebevědomě, ~ist svým vHě;zSltvlm. 

Jindřich se O't\;řáJs/I přes srpnové vedl"O'. Zavřel 
O'či, nebO'ť ne'snesl na něho uptřenéhO' pO'hledu. 
DO'břeooáJp,aJ, cO' bude néÍ'sledO'va't: lměz Ise bu
de chlubit svým dobTým skutkem, bude chtít 
mít V'~dy PTavdu a Ji'll'dřich'ovi bude velmi O'b-
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tí~no odpo'rovrut svému zaohránci, který bude 
mFt nedhyčejně výhodný náskok naproti němu. 

»iPro dnes jsem holtov,« dodal kněz slamo
libě. Pak se však olbráti1 na druhy Jindřichovy 
a karatelsky moralisoval: 

»IÁ vy lSi, doufám, ve~melte talké přis'lušnou 
lekci z Idnešního odpoledne a vrátíte Ise na pra
vou cestu.« 

Josef se ne,zdržel a řekl vyzý~avě: 
»Ano, tu si vybereme.« 
KleLo 'zn-ad hlas Josefův, slyšel z něho odsou

zení jednání faTářova, ,třehas 1e1hověta bylla 
postavena tak, že kněz ~ ní mohl ls1lyšet Isouhlas. 
Jindřich dobře rozumě'! a byl ráJd, že jeho pří
te~ pochopil. 

Příští neděli kázal f'arář ve Studnicích o pře
míře dobrýc,h skutků, ~e~ichž maJjeltnicí ,je svart:á 
církev, ta:k že z Illí může udílet za peníze zálslu
hy těm, kteří církví stanoveného re!kordu ne
dosálMi. A.rvšak o těchto dohrých skutcích rnIlu
viol tak průhledně, že byllo všem /posluchačům 
jasno, kam narážky míří - že je zde účell, aby 
z udáJosH minulého týdllle svartá církev vyrt:ělžiJa 
co nejvíce a a-by k,acíři přišli zkráJtka. Těm ta:ké 
v kázání pořádně vy,činil a vy,čital, že v nouzi 
ještě rádi si dají pomoci. MluvilI talk neobrratně, 
že bylo jaJsno i těŽ/ko chápavým, kam IkáJzání 
míiří. Á!však posluchačům 'Se tentokrát zdá~o, 
že hlélis klaz'a'te'lův zní ,jak,si dutě , jako falešný 
peníz. 

Ač všildhni Menové shromáždění u Dobšů 
svého rozrušeného bratra ujišťovélili, že se má 
dtit vnitřl11ě 'Svoboden, přec JÍI11dřioh if:Tpěl ne
smírně. Šel sice na návštěvu k faráři po zota-
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vení, aby mu poděko'Vlal za záchramu a o2!brOiÍiJ 
se na tollik, že jeho kazatel'ské napomÍlnání vy
sllechil bez ~evného odporu, ta!klže se již kněz 
těšil IZ ilaciného vitězsltví, avšak kHdu ,dušeViIlího 
J~ndřich nena~ezl. 

A rtruk se :sialo, že i své odhodlání, vySltoupH 
z drkve římskokatolic1ké 'a přihlásit se k církvi 
eVlangeHcké, zélltím poodllOlžhl na neurčito. 

xv. 
Pře:s o'spllaved~ňování vlaJstnÍlho svědomí 

i U!ktlidňování kamarády, zvláště Jo'Setem', trva
lo to přec ~eln dosHdlloU!ho, než se Jindřich :zoo
vlil Hživého do,jmu, ,že má zavázaná ústa a že 
~ho zéllchránce aleslPoň před svěltem má pl'éllVdu. 
Teprve událos't ~eště sillnější, lktterá mela k Jin
dřichovi Vlzrtah ještě mnohem osobnější než 
předcháJze~ící, Ziamě'sínávaaa ho na č'as 'Mik pro
nikavě, ač bolestně, že přec ,jen rponěkud sma
zala ~Í!zvy prvé udárlos,tri. Byll'a to jeho lá,slk'a. 

iD~my horského domova, zvláště pak ta~nélho 
shromá~dění u IDoMů, byly ,tak moclné, ~e přes 
pobyrt ve v;z,dácr eném kmji, Jin.dřich s'Vým nej
opravdovějším ~á vcr'éIIs'tně žilI výtI učně a stále 
v horách. A proto i jeho náklOlnnost z mláJdi 
k ,V~ktorce Ineopouštělla ho ani v ~ino'šslkém vě
ku. Byla to thll,avně dvě pouta, která ho vedle 
sllepé mmi~ovan.osti vázala k ,ViMorce. ViMorlka 
byla dcerou vůdce pvsmáků v Řešettově a byrla 
dcerou hol'. Jimdřich ve své n.aiViIlí zaslepenosti 
nepozorovalI, že Viktorka padla daleko od stro
mu svého oke i horrské IkraJiny. iDobeš b)'ll vy-
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solkým I')v~cnem p~snťákům v Řešetově, proto 
pod tfunto 'svícnem ve vlastní domácnosH by~a 
tma talk osudná. Viktorce brzy Ise zne,chutH 
ciMapec, ktterý nábožensky hloubalI, pře1s to, rže 
ona hyla dcerou chudého tkalce a 'O:n 'studentem 
a sy:nem ryohtářo-vým.Ji mnooem více lákala 
živočišná bujnost mladého ciúnce Borise, Me'rý 
ta:ké nemohlI přiljít lna dlUť náhoženským s1do
nům svého 'otce. V záJcná rodinná tr:a:dice v ~eho 
pokolení už vyprchala, neoceňoVla:1 cenné du
chQIVoí dědictví ,po otcíoh a prot'oélJni neprožíva;l 
to, 'co ~eiho oltec a strýc. Když rpak nYlní v hOf'lské 
d~ani byl uZ'avřen 's okem a Istrýcem, vzpomí
nal na s'lunný Ijih a je:h1O ničfun ,neomezené pláně. 
Byil více BuLhar než Čechos!lováJk a po svém 
BuJlhars1ku nepřesta'l ,toužit. ,Jediná osoba mu 
mnila tSne,sitell'ným pobyt v novém ,domově, kte
rý si dobrovoilně nez"Vloli'l. Byla to Viktof'lka. 
Její ,divoká povaha mu pŤÍpomína'la vlastní Hd 
na Balkáně. T,ak 'se <tito dva mladí <lidé, duševně 
přibu2jní, InaMi. 

JindřiJch Idávno Itěžce nesl Vi'Morčmu novou 
náklonnost a nemohl ii nijak na sebe přesunout, 
protože prostě povaha Viktorčina hyla v pra
vém rozporu s ,je'ho vlastní. 

iKIdyž Jindřichovi konečně rozum na toilik 
vy,spě'l, že si uj1aJsni.l, že .je nutno óednou ne,j1istou 
situaci ráJzem rozřešiti talk neh onak - vydal 
se s tímto roz.hodnuHm na prázdniny domů. 

Dlouho neotálel a šel k DoMovům, aby 
V~ktorku 'vyihile,dal a ,přinutil k j,asnému vy
já:dření. AvšaJk před cha1lupou náhle ho p.řepadla 
jeho obvyklá ostýohavost a tak obcháze~ sta
vení :ne1'Oiz·hodně. Konečně se ne'Směle blížil 
k 'Svému dli od les1a. lK!dy'ž Ťiž byl v samém do-
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sahu chalupy, zas,le,chl živou výměnu slov mezi 
starým Dobšem a V1iktorklOu. 

»Viktorko, ty ně utrápiš!« nařJkal otec. 
»J ,aIk Isem InešťaSltne~! Sám sem imeim ulkazo
vatelem cesty za praudou a doma vlastni dítě 
de po cestách, kery vodsuzuju.« 

»Děláte si to sám,« odpoví,da:! ostrý 'hlalS. »Já 
za to nemožu, že mám iny chutě než vy.« 

»[)y:bys ospoň ve svy lásce měla moudřejši 
nápady. Ale s tvou náklomnosti k Borisovi ně 
ne,dělláš rrudosi. A von je zrotlina tak ,zármUJtkem 
svýmu otci jatko ty ně, « hořekoval nešťastný 
otec. 

»Bodejť, sna,d si nevemu někeryho strejce 
z vašeho shromá~děni! « vysmívala se pronikavě 
Vilktorka. »IDy'bych mělla čeklat na ženicha vod
saa, 'l1edo,čkaJa byah se do smrti.« 

»'Viktor,ko!« prosebně plakal hlas slabého 
otce. »Jen abys ,nebyla potrestaná za svy po
smívápi Božim jeceml Neza'pomeň, že eště 
vdél!ná ne,jlse,š. Jen, aby ses vůbec vdalal Slovo 
Boží pravi: Hledeljte nejprv králoustvi Božiho 
a spravedlnosti jeho a vostatni šecko bude vám 
přidáno. DY'š budeš upřímně hledat království 
Božiho, Pán Buh H istě vše vostatni přidá. 
Vostatně, nevidiš, že rychtářu Jindřich tě má 
rád? A :je to ,hoah nábomej i vzdManej. Až ho 
lituju, že nim ta'k vopovrhuješ.« 

»Prosim vás,« píchl Zln-OVU hlas Viktorčin, 
»toho bych si neuzala, ani dyby mu patřil celej 
Řešetou a dyby vychodU šecky 'školy na sětě. 
To néni žádnei muske;. Porád by jen vzdýchal 
nad 'biblej ... « 

Déle Jj,ndHch !l1eposloudha;I. Stráň Ise iS ním 
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zatočila. šel si pro odpověď a ~de ~i měl. Věděl 
sice ,dohře, že IVilktorka mu v pos,lední době ne
byla zvláště Inakdoněna, ale takového ortele 
přec ~en nečekat 

lKidJ'ž Ise potá,cel domů, děkoval v ,duoou 
,pánu Bohu, 'že 'aleSipoň bY'1 uchráněn od ,bolest
ného zahanbení, ,kdyby byl přimo u Dobšů 
o ViMorku žádaJ a byl od ní př~kře oclmmnut. 

Jeho 'komůrka Ité lnoci hyl'a Isvědkem ce~é 
gallerie příšerných víd>Íln, které se na Jindřicha 
malým okénlkem šk'lebmy ·a celého legionu růz
norodýoh bolestí, Meré se k'ochaly utTlPením 
z'k[amrunéiho m1i.Ience. 

Avšak aJni ráno nepřineslo toužené úlevy 
pro neštrustnéiho tnpiteqe, 'neboť brzy po výcho
du ,slunce všichni obyvatelé v Řeše!lOvě stáJli 
před ·zápM.ž~m ISVÝ'OO stavení a ŽlÍvě rolkovaH 
o novÍillě, klterácelou velsnicí~alomcova.Ja. Sta
rý Oobeš l11,ašel ráno pos'tell V1iJktorčinu netknu
tou a 'na Isiloile Hstek, lna ·kterém ~eho dce'M mu 
oznamov,alla s'Vů~ odchod z domu rodičovského. 

Ještě dychtiví pozorovatelé rodinného ne
štěstí na stráni ani novinu pořádně do mysli 
l11euložiH, když Itu nová zvěs-lse ne,sla s druhého 
Ikonce vesnÍ>ce, která by'!a doplněním prvé a 
zvýšením ~eóí OIsudnosH. Otec BorÍlsův přicházei 
s Iho řek ovánfun , že i ielho syn odešel. Ne'bylo 
a'lli třetba dop,Movacího článku, aby si kdo!kolJ,i 
v Řeše!ově obě udánlQsti v mysli '&pojiL Stavha 
romálllu obou mJ.rudÝ'clh lidí byla přímočará a pro
tože všiohniče'tli první k,apito~y, nehylo tuze 
těžko se domy,slit da~,ších. A :sympaJtie všech 
čtenáŤů tO/hoto románu bY'ly výlučně na stuně 
toho, Ikiterý tfunto ,zauzlenfun b)'lI z celého pouta
vého d~e nenávratně v)11řa:zen. 
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Ten pak ve své k,omůrce prom! hotová .mu
ka ~a noci la těšil ,se ll1'a úllevu či'Stélho ~itra, které 
na úsvitě dávalo tušit, že mu vrhne nové světilo 
do spletité sihlél!Ce - nevycházell ,z ní .ani. Když 
už dáv'no mu novorozené ráJno ,se,dělo na okně, 
neboť Ise díva1lo na něho s Ulplaka:nýma očima, 
když mu vyhořekoV'all1o 'novinu, která skHČ!U,a 
celý 'Ře'šetov tak, že ieho miniaturní domečky 
s'e ještě více přikirčily k stráni, Jindřich se zH
šill a děkovalI Pánu Bohu, že k OIl1ečněje tato 
historie vyřízena. Nový del!1 už mu vlaJstIl1ě nt<: 
nevZíaI, v~dyť byl včera všecko ztratil. 

Mladík ,po ,chvítli :SJprnal ruce a prosilI, aby 
Pán Bůh poslail brzy svého posl,a, Ikterý k:aMou 
'boJest dovede zahOÓÍlt. Čas. 

XV1I. 

IV nej!jJ.i,žší ne,děl~ šel ,Jindřich ,do ,shromáž
dění ,k U,obšovům jako na svatbu. Celý tý
den z domu Islkoroani nevyšel, aby nemusi~ přlÍ
iímat SOUlstrastlllé 'Pro~evy i pohledy těch, k<teří 
to IS Inw dohře mysHli. Avšak :kJd)'IŽ nastala ne
děae, vyše~ J1ndřichz rychty ijako vyměněn. 
Lehce, že se Isotva :země dotýkal, spěchal ke 
stráni, kde stála chalupa Dobšova. Byl velmi 
pečlivě oblečen a tvářil se iako po velkém vítěz
ství a nikoHv jako ,člověk, který utrpěl citelnou 
porážku. I soudili vškhni, kdož ho viděli, že se 
'Snad V~ktork'a vráHla, rozmysIaa si svoji po
šetilost a že se rozhodla pro Jmdřicha. 'Než Vik
torka se nevrátila a přec šel Jindřich k Dob
ŠOVŮl111 iako 'na svatbu. 

109 



I shromáždění u Dohšůčekali na Jindřicha 
v ~iné tvářnosti. Všichni byli nad míru přelkva
peni jeho veselou, Ij,a'koiby vítěznou náladou, 
k,terá dávaJla tušit, ,že iejí maJjitel má za iSebou 
ně<j.alké IpřiZiIlivé překvapení. A 'ti, kteří to s ním 
ne:;1éq)e mYlsI~li, ,radovali :se, že vše ta1k hrdi'nně 
přestál. Nejpodezře'le,jšÍrlIl iby.! Jindřich Josefovi. 
Ten po něm při ,~hr,()máJždění Ipokuikov,a,l a snažil 
se mu z očí vyčíst záhadu ~eho počínání. Po celé 
shro.máždění jevU ,J~ndHch zřejmý nepokQ"j, ja
:ko by se nemohl ,konce dočkat. A Josef si po 
celou tu ,dolbu sHbova~, že po ukončení ihned si 
ok němu pŮijde pro vysvětlenÍ. Než už Ije 'konec 
a Jindřich předdhálzí J ose,fa a v'šem odpovfclá 
na nevy;sllovenou oltázku: 

»Rozhodl ~sem se s pomocí Boží, že vYiStou
pím z církve 'k,atoHdké a Istanu se evangelíkem.« 

Stá'l ~ ,alko kráJI a v'šem se zdálo v tu dhví'li, 
že zna'čně IPovyrostI. Tválř mělI živě vz'rušenou 
a čis-lým úsměvem politou. Zadíval se otevře
ným oklnem na hlízkou stráň, kde chvÍili očima 
bloudil, jako hy shledával myšlenky, pak se za
kotvid v ~e.dnom bodě, čelo mu ,ČÍIstou bM,ostí 
zbělelo, oko hluboce zvážněilo a melodicky 
mělkkým thI.asem I()Idv,a<žova,1 každé dobře roz
myšlooé slovo, rtěžké ialko cent. M~uvitl vdůle
žlÍté chvÍili Ij,ako student ve ,spisovné češtině: 

»tDlouho to hval1o, než jsem se 'rozhodl. <Dě
kuji Sohu, že mne přivedl do tohoto shromáž
dění, kde ósem sé dověděl, že 'naši pře,d'kové ii
lIlak s,loužili Bolbu, než mu Is<}ouží dnešní jeji'ch 
potomci. ,JlSem vděčen 'za to,' co Ijlsem z,de s'ly
šel o Janu Husovi a ,Českých Hr,atřklh. Ra<duii 
se, že ~sem zde p021nal IK!raHockou bibl~. Děkuji 
vám všem, p'řáJtelé, za vaši hr'atrskou lásku. Nej-
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více ,jsemdiky zavazan strýčkovi Dobšovi. 
Vi~omíná,m všalk vděčně i svého taUnka, který, 
ač mezi nálS 6asto 'n~přišel, přec nám přál a mně 
už z mládí Iásku k naší ,slavné m1nulos-ti vště
ipova!J.« 

Us'tal na chvíli ve své ,řeči, která si,lně připo
mÍlnala proma.ční ,děkov,ný pl'os.Iov. Zrak hlou
dící po stráni vrátil se do světnice, zamžil se 
lehce a bylo ~jeVlno, že tentOlkrát pohlíží zkou
mavě ,do vl,ast'ního nitra. Ji:ndřic'h zřejmě při 
tom ,ztrácelI svůj kt'á'loVlský postOiÍ, Ikolena se mu 
podlamovala la ipoča,l se lhroutit a 'zmenšova't. 
Pak kariícně pokračov,al: 

»Bůh mne v lposlední ,době 2'Jkouše1. IProHl 
jsem dvě těižké zkoušky, o ,kterých v'ši<chni víte. 
:KJdyž vša.<k isou obě závady odstr,aměny, odhod
la'l jsem se déle neotáleti. Necihd žít už sám, 
vydán lna ;poSipas světu a ,jeho osidlům, chci hýt 
pod'le slov P'ísma svatého vyryt lna Boží dlani« 

Slko'nči.I. IZra1k se mu opět z ,duše vynořoval 
na .povrch a tentolkrát se nev~dáHl za,se na stráň, 
nýbrž rozběihl se ,důvěmě po přítomných. 

»'Vzpomínám, a ~istě i vy všichni 'se mnou, 
na nešťalstného ,mlynáře. A přál bydl si, aby 
tento mů~ z'ačátek bYil šťastně~ší, než jeho za
čátek. I~do pak ,z vás mne hude brzy násle
dovat? Doufám, že nezůstanu sám,« doda'l ne
směle, ztichlým hlasem, obraceie se k shro
má~děným, Ikteří byl<i všichni dosud formá,lně 
katolíky. 

Světnid šlo IP ohnutí, lba mnozí slzeli. V5e
obe,cně ,Jindři'cthovi hlahopřáH. Zřejmě znekHd
něn byl <Dobeš. Cíti'!, že musí něco říci a přec, 
lak se hanbil !před mla,dým Novým, 'kterému se 
kdysi stal ukazovatelem cesty za lpravdou, 
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avšalk Nový na ni vkročé.J před svým duchov
ntm vůdcemj proto se ma vice nezmohl, než na 
slavnostní pOVlStání a lna moClJlý stisk ruky ve 
~ménu všech. Ostatní mu uviilo v ,těsném hrdle. 
Dobeš vedl !Své Hdi k víře otců a bez pomocí 
kterélkoHv cí'l'kve nebo duchovního, ma podkla
dě nemmohých literárních pereJ bratrských, 
dobře vystihl duc.ha oměCih okůj na formální 
výstup z církve římské a 'Ua připojení \k drtkvi 
evangelické pN tornami mepomy,sli,l, ha k ta\ko
vému kroku Ineměl ani dosti energie. A proto 
by!! nepředví,dooým krokem Jindřkhovým ne
smí'rně překvapen. Neby,l na il1ě~ il1i~a:k připra
ven, proto se dos'Íavilly rozpaky. 

»Kdo paJk mi půjde za ,svědka? « ukápl,a ne
smě'le otá,z:ka Jdndřic>hov>Ía š,la od jednoho Ik dru
hému. 

Vškhni se ,dbrá:tili na svého vůdce. Nebylo 
vyhnutí. 

»Já,« řekl 'pevlně . A hned dodal: »A ty pů
jdeš se mnou!« ukazuje na Inejstaršího písmá,ka. 

Po shromáŽiděiníčekal ,již u dveří na Jindři
cha Josef. 

»IY, prvé čáJsti tvého kroku tě budu následo
vat a to i,hne,d IS tebou, avšak v druhé rozhodně 
ne,« začal, ~aJkmile 'osaměH. 

»Co ~e prvá část a co ~e druhá? « pta'l se 
il1edočkavě Jindmch. 

»VyS'toupím S tebou z církve IkatoHc!ké, ale 
nevs'toupím do žádmé ~inéi « sypa'Í rychle svá 
odhodláJní. 

»'Á 'proč?« bráínil Ise zklamanou otázk,ou 
Jindřkh. 

»'KJaždá církev Ije ja'ko ulita a ta tísní. Chci 
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to zkusit bez 'ní,« vyrukoval Josef s námitkou, 
která byla v Ijeho m)'lsh už dávno přlpravena. 

»:DíváJffise Mna'k na drkev,« hájil ,se nesmě
'le J~ndřich. ,»UlHou jistě je katoHdká cíl"kev a 
tísnila mne, avšak církev, Ikterá Óe pokračov,a
telkou našich otců, které ,j,sme 'se naučili milo
vat v našem shromá~dění, sotva mi ,bude tísni
vou uMtou. Spíše mi bude ochTanou při podob
ných kdsích, Ijaké jsem v 'poslední ,době něko
lilkrát prožřl.« 

»Jsem zvědav, óak se ti v ní povede,« do
dal nedůvěřivě Josef. »IPromysliol jsem si to. 
Tohle Óe můj :s)'lstém. Ve vesmíru Je nlIlloho ulit. 
A ika~dý z iIléÍJS Ós.me n~koli v jec1né, nýbrž v celé 
řadě ulH. IPodíveó se, ko1ik jlÍch je! Pr,ostorová 
ulita: nedovedeme s i ,bez prostoru nic pře,dsta
vit. Ulita našeho těla: ~a!k 6asto omezuje duši! 
Časová ulita 'néÍJm zbytečně roz-piplává dost 
'krát'kou !pouť živ,ota. Avšak jsou i podřízenějjší, 
drobné ullÍty: ve dne Qsme v ,jiné, v noci v Mné, 
v každém 'roaním poča;sí v jiné a podle toho 
á:sme i v určHé ná!ladě. T,aké každý věk nás za
strlkává ,do zv,láštní ulity. Národnostní ulita je 
ve'lmi určitá, 'povolání nám určuje zřetelně jistou 
ulitu. Proto je také 'néÍJboženská ulita. Mým ide
á'lem je vylézt ze všech ulit a být svobodným.« 

Josefovi plál zr,ak Hlosofidkým objevem. 
Jindřich 'se usmál a vesele namítal: 

»Máš to IkalpHální práci z tolika ulit vyJézt. 
A kaIID to vlastně chceš vylézt? Podle tvého 
vý.Madu bys musil vysk,očit z kůže.« 

Josef stál zamyšlen a neposlouchal námitky 
příte,lovy. Po krátké přestávce pak pokračov,a'l: 

»N'ejhorší je přelézt z jedné ulity do druhé, 
protože se málo 'komu podaří vylé~t talk doko-
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nale, aby si do nové ul'Í'ty, třeba podvědomě , 
nevpašova-l ně~aké zbyttky ze s'Ía'ré ulity. A pro
tože v 'nové ulitě oby,če~.ně si lnový ná~emce ne
může dohře zvyknout, počíná rse mu Istýskat po 
staré ulitě. T>akový lidský hlemýžď óe pak ve
lice 'nešťélJsteln, pro'tože nez·domácní v nové ulitě 
a na starou ulitu mYlslí jak,o lsraelita v poušti 
na blahobyt v Egyptě.« 

»IProsím tě, nech toho už! « napomínal Jin
,diíich vHdně svého druha. »To, ,co povídáš, ~e 
šedivá ,vheorie. Vím ien je,dno, že v posledních 
dnech mne mé svědomí přesvědči'lo,že ,je mo,jí 
pov1ností římskou církev opusHt a přihlásit 'se 
do 'CÍt1kve, Ikterá nese tradici lSt.aré Jednoty 
Čerstkobratrské. To ie skutečnost. To, co ty po
vídáš, ,je humorné podobenství lidského života, 
které na 'něikolika místech kulhá. {( 

S tím 'se oba hoši rozloučili. 
Druhého ,dne Čoasně z rána vypravil <se mladý 

kandidM protestantismu se svými dvěma svěd
ky, všichni sváteČiIlě ustro~eni, na nejbližší evan
gelickou fa'ru, která by'la ovšem hezlky dar}etko. 
Jindřich ,sice ,již několikrát se tam byl podívat 
v kostele, také v ~iných eVlange.Ii,ckýahkostelích 
vypos'lechI !kázání, 'avšak přece mu sama evan
gelická církev byla neznámá. 

Cestou žádný mnohone-mluvi'!. J~ndři'ch cítil 
vážmostsvého Ikroku, proto měl dosti sám 
IS selbou co ,činit. Dob(::š byl znek.Ii,dněn SVQjí 
málo závidění hodnou povinností: má být svěd
kem činu, !který už dávno sám měl vykonat. 
Druhý ,svědek vážřl si vyznamenání, 'že ho Do
beš vyzva'l, aby s lI1im še'l, 'proto hořel zvěda
vos'ÍÍ, 'jaJk vše dopélJdne. 
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Došli konečně unaveni na fiaru. Dobeš pře
vzal bez vyzvání ve,dení celé výpravy. :Pfistou
pil k vratům a zaJk!lepa,,1. Vyš>1a sluŽlka, která po 
chvíli přivedla 'faráře. !Dobeš předs,toupHa ozna
mova1: 

»:Tule je J,indřich Nový, dvojktíhodnej pane, 
s)'ln po 'rY'c1htářoj a študent vod nás z iŘešetova 
a hlásí se 'k vám do církve. Tu ~e '[;omáš Vinař 
a ~á :sem Jan Doheš, ,jako isvědkove. Shromáž
děni po způsobu stan~jch Ceskei,ch Bratři máme 
u nás už dáuno. Jindřich je Ijeho průnim ovo
cem.« 

Dobeš neodolal, aby se Inepo'chlubiL 
Farář stáJI před vraty a usmívail se. Po chvHi 

v,ztáhl ruku 'po papíru Jilndřichově a laskavě 
zahovoři'l: 

»!Dobře. Doufám, že přij,dete všichni a že 
nezůstrune u tohoto 'jedinélho přes'tupu.« 

Farář ,se na chvíliz,aml'čeL Již jednou do'sta,l 
podobnou návštěvu z Řešetova. Tehdy, když 
přišel mlynář a jeho <lidé. Tě,šI,l se tenlkrát z je
jich kroku. A vša!k !brzy mě'I mnoho nepříljenn
ností s úřady, protože viděly v přestupu ne
bezpečné proHkatolické hnutí. Z toho ,důvodu 
byl ,někoHkrátdo iHradce volán a v,arován, ahy 
nepodporovaJ lidí, kteří znepoko,jují pokOJjné 
občany v Řešetově. Farář si na to nyní vzpo
mněl a z obavy, aby mu nevznikly nové nepří
jemnosti, řekl, poleka:ně 'se ohlížeáe na všechny 
strany: 

»Ale snad to tentokráte dopadne lépe než 
s Trik,a.}em.« 

Zam'lče1 se na chvíli a pak se zahodl svým 
ostrým pohledem do Dobše: 
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>>Vy jste asi vůdcem toho shromáždění. Vy 
byste měl všechny přivést a přijít co nej,dříve. « 

Dobšovi temný růměnec zbmnátnil tvář. 
Rychle ,si stíral horký po{ s ,če},a. Avšak než se 
vzpamatoVia'l ze svých flozpaků, farář rychle 
dodal, podávaje všem ruku na ro~loučenou: 

»,Tak pozdravujte v 'Řešetově! Na shleda
nou!« 

A ' než lse ~do n,adáll, s-táli vši'chni tti před 
zavřenými vraty, za kterými ~mize.J flarář. 

Ještě více ne'ž Dobeš byl překvapen Jindřich. 
Ani svým očím 'nevěřiL On přece učinil tak dů
ležitý kr,oIk živlOtní, který ho steH tolik bojů a 
sebezapření! Vždyť še'l k zástupci dědičky staré 
Jednoty Čes1kolbratrské! J 'a:k ,docela něco jiné
ho si představov,al! Celou ce's'tu myslilI na to, 
co vše faráři řelkne. Jak mu hude vyprávět 
o svých životních zkušenostech, ,jak 'se s ním 
poradí. Co vše též od něho očekáva,ll A on ho 
ani nepozve ,dál, nýbrž Ijen ti vrat si ve,zme pře
stwpní 'prohlášení. 

IPohlédli na sebe heze ,slova a odcházeli 
mlčky tak, i,a1k byH přiš1i. 

Sotva učinili něk'olik Ikroků, :mraky na oblo
ze lSe rozestoupi,ly, [jako když se záclony roz
hrnou a slwnce vysI.a.Jo svůj teplý paprSelk, kte
rý Jindřicha na 'čele dlouze políbil, až políbený 
zaslzel dojetím. 

Neodolal. -~oIkfladmo, ,aby nebY'1 poz'orován 
svými druhy, sepja,l ruce a tiše zašeptal: 

»ITalk mluv ke mně ty, :Ba:ne Bože, když tam 
pro mne nic neměli!« 
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XViII. 

J1ndřich přišel ze své 'pře\StUipové výpravy 
jako opařen. NěkoliikTát se mu do mysli neza
držitelně vra,ce'lo podobenství Josefovo, na 
kterém tentokrát ku podivu nenacházel tolIk 
nesrovnalostí Jako před svým přestupem. Avšak 
zjaJkéhosi podvědomého pedagogi'ckého důvodu 
mu ,své .smutné zkušenosti zatajil. A talké se 
neskona:le styděl, že tak ,pohořel. Zato byl 
vnitřně více puzen nyní k Ravlovi. 

Bavel hyl ,doce'la .jiná povruha než Jindřich. 
Jindřich hyl 'Citlivější Inež Pavel, měl duši tvár
livější, ve které vše zanechalo patrnou 'stopu, 
jež rychle pronikala do měklkého ,nitraj každý 
dojem 'se ho ihned přiohyHlj prožíval ~ej proni
kavěji než lP;ave'l, proto se také rychleji rozho
doval. U ,p,avla trva'lo déle než dojem chybil, 
byl opatrněijší ve výběru sVýClh duševních po
žitků, proto taiké se neU!kvapÍlI a nedal lehko 
stl1hnouti. A tak bylo i v .jejich náhoženství. 
Jindřich byl nesporně hlubší, prožíva1 nábo
ženské zkušenosti intensivněji, taJké 'hraJ váž
něji jejich na:léhavé důsledky a proto se také 
stávaly tyto zkušenosti m:élijetkem celé duše, 
již naprosto zalliÍaly. Pavel se mnohem kriHčtěji 
stavěl ke ka'~dému náJboženslkému zážitku, 
proto .jen ponenáh:lu, po mnohém 'otálení nové 
přiJjíma'l a a-ni pak Ise taik hluboko v srdci ne
uhostilo. Prot,ože se však Pavel pomalu roz
hodoval, iehorozhodnutí mělo delší trvání než 
u Jindřicha, kterému br,zy žádné náboženství 
ne\S-tačilo. 

Tak se stalo, že tehdy, kdyiž Jindřidh už 
prožíva,l ,své prvé zklamání po Isvém veilkém 
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rozhodnutí, Pavel teprve před tím roZ'hodtnutim 
. ."tál. Když se Jindřich se svou cítikví v duchu 
už louči,l, oh)'lsta,} Ise Pavel teprve na vstup 
do ní. 

.Jindřich potřeboval někoho, komu hy se se 
svým bolem ;svěřiL A protože se tenkrát Jo
sefa ostý<:hal, ba dokonce bárl, odhodlal se, že 
půjde !k Pavlovi. 

»IAle to je jen smutná shoda okolmostí, která 
se ,lelhko Idá .odshanit,« nélJIIl~taJ IS úlSměvem Pa
vel na přetěžké starosti přítelovy. A Jindři
chovi se rozšířily zraky zvědavostí. 

»rOdstr.anit?« pta,l se dýclha vič'ně. »rA jak?« 
»ICo pak myrslíš, že ~ISOU všichni faráři ta

koví? To je Ijistě ~en nešťastná vyÓímka a dvOlÍ
násobné neštěstí ~e, žes právě ty přišel ma ta· 
lJt,ového neblahého 'zástupce evangelické drkve. 
o.statně a:ni se mu nedivtm po jeho zlkušenostech 
s Tr'klalem a ipO nepřÍijemnostech na úřadech. 
Nesmíš přec celou církev proto odsuzovat. 
Já ~lSem ,se také rozhodl, ,že přestoUipím. Dobře, 
že znám tVOlÍi zkušenOlSt, nepůjdu Ise hlásit tam, 
kdes' ty byl. IPůjdu do jirného sboTIll. A uvidíš, 
že tam hudu šť'a.'sten. A ani u tebe není pozdě. 
Odvolej SVŮ\j přístup a přilhlals se s námi.« 

»,s ,námi?« vp a.'d I mu Jíndři<:h horečně do 
ře·či. 

»rAno, s námi, neboť je nás už ce,lá řada, 
kteří chodí k Dobšovům do shromáždění a pů
~Idou ,za tvým příkladem. Ba i Iněkteří z tvých 
příbuzných. Stal ses obětním beránkem, který 
mu:sil ,za nás učinit 'smutnou zkušenost, abychom 
~i my nemlUsHi pwŽít. Avša:k nyrní ·pojď s námil« 
ag<i.t·oval nadšeně !Pavel. 
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»A co Uobeš?« nedočkavě zaraúl proud 
úchvatných IZlpráv Jindřich. 

»!Dobeš Ise dosUJd ne·přihlásil. M'ám však za
to, lže přec neipůideme bez něho, k,dyž nás Iéta 
vedl, « !přesvědčivě dokládal IPaveL 

»I~ak co? IPůjdeš 's námi tatké? « ptal se 
Pavel. 

AIVša'k Jindřich oddházell smuten domů, aniž 
iPavlovidal odpově1di. Ra:dova'lse, že ~e:ho pří
kJ,ad měl za následek takové hromaooé roz
hodnutí, .avšak bolestJnH nad Hm, ~e právě on 
má ibýt vyloučen z ÚČélISti na tomto požehna
ném spoIečném podniku. Lit'oval, že jeho tatí
nek už nežije, byl 'si dist, že by v -této skupině 
,nesClház~l. !Potěšova10 ,ho, že jeho rod ale,spoň 
je mezi těmHo šťastnýrrni. Nevěděl si rady se 
svým připa,dem. Vi~dyť geho přestup ~e už na 
ev,angeHClké faře, sUélId dokonce už evangelický 
fa'rář oznámil ~eho vý1stu:p studnickému faráři. 
Co ,by Isi ipomysHli oba, že talk brzy svého t'01Z
hodnutí ruší! A řki celou 'pravdu? K tomu ne
měl prárvě odvaJhy A tak nerozhodným zůstal 
až do dne, k,dy celá výprava se ubírala lna 
jinou, !l'ovněž vzdá1enou evangehckou faru. 
Smutně, ha záv<ÍstÍlvě ·dívaI 'se za šťastně~šÍmi 
svými hrahy la 'sest<rami a byl neSlffiÍrně zvědav, 
sjalkou :se vrá,tí. V zástupu však ihned postrádal 
Dobše. 

,Výprava vrátHa 'se s Inadše.ním. Farář přij,al 
je vřeIe, pozval k sobě dál, vyptával se a sH
bOVla'I, že ge čélIstěji 'naIVštíví, ,ba že přijde i do 
j~ich shromáždění. 

IJi:ndNClha zpráv,a 'rozradostnila i rozesmut
něla. 

Již byl 'odhodlárn, že bude ná'sledovat ostatní, 
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když mocná událost da<!a jeho rozhodnutí nový 
smě,r. 

Jednoho drne obgevhl se ve v,si člověk, kte'rý 
se ptaL po Dobšovi. Byl velm~ chudobně oble
čen a na zádech měl pytel. Brzy se po Řešetově 
rozkHkla zpráva ,o podivném :neznámém cizinci 
a písmáci se začali k DoMovům tWUrsit. A tak 
se dověděH, že ne~námý Óe z kraje od Hradce, 
kde ieště známost KraHcké bihle byla maJá. 
iProto ho sousedé lPos1ali do hor, 'o kterých vě
děli, že ,skrývají mn~o písmáků. NaJkazovali 
mu, ,aby tu Kralidkou bihH pročetl, nejdůleži
tějšímu 'se naU!čiJ. nazpamět a toto duchovní bo
ha'Í1ství do duše ~ložené, aby jim nazpět přinesl. 
Do py,tle na záda mu dwli pecen ,chleba, aby po 
ČoWS duohovní pastvy Inezahynulo tělo. To bylo 
celé jeho živobytí na delší dobu ,a soused přec 
rád ,šel, vždyť se ještě dtil vyznamenán, že hlad 
jeho duše bude nejdříve ukojen. ,Znali Řešetov 
i dobrou pověst rDobšovu a tak ho poslali k ně
mu a byli ,jisti, že nebude 'jejich posel odmítnut. 

Dobeš se cítil vyznamenáltl a ochotně mu 
rpŮljčoval svoji velíkou KraHokou, dobře kova
nou, na níž byly zná:t sltopy nejednoho pronás1e
dování. A p~smáci ochotně ,slibovaJi, že se o tě
lesné živobytí hostovo rádi po'staraJjí. Avšak ci
zinec počal vY1Právět, že k Inim pronrkila zpráva 
o 1wkémsi novém PLsmáJkU La~arovi, ,až odkudsi 
od Novélho Města nad Metují a k tomu, že má 
také zajít. Je prý velký podivín, wle věci Boží 
bere doopravdy. ,Jeho přísnost v duchovnw 
životě nezná smlouvání. Je proti světským ma'r
nostem a radovánkám. Těm, kteří chodí do 
jeho shromáždění, nedovolí nosit prstenů, ani 
řetízků .k hodinkám, zakazuje ženám nosit ná-

120 



ušnice a brože, vlasyo mUSl zeny velmi jedno
duše upravovat, muzum nedovoH kouřit. J~m 
úSlkaní Hdé ~dou nejednou na most a ",hodí clo 
vody tyto zbytky světáckas.ti a spájí svaté 
ahrazy. Nikdo z nich netancuje, ,ani nechodí do 
diva-dl,a. Ne,smě~e se sk'aro nikdy, je Istále váž
ný. Nenosí rHmce. V,ousy se ma~í nechat růst, 
jak Isamy ra'stau a nestříhat je. Neděli světí přís
ně, taha dne nepaužije ",laku, nekoupí ničeho, 
ba ani nepřijme od Hsta;naše ps,anL .při modl1ttbě 
prý si kleká. 

,Jindiiidh tomu všemu dast dabře nerozuměl, 
ale tuši1, -že tomutO' člavěku je náJbaženství ně
čÍJm mnahem vý1znamnějším, než všem těm li
dem, s 'kterými se dasud Istýka1. Přes ta, že 
něikte'ré zvláštnasti Itahata muže, ~ež mu Hčil 
neznámý cizinec, se mu zdá'ly na první pahled 
až směšné, !přec mu byla jasnO', že tu jde a čla
věka, ikierému je nábaženlStví první a nej-důle
žitější věcí na světě. A ta opravdavé srdce 
Jindřichava akamžitě vytuši,la, prata byla ihned 
chycena. IZaHm, co Jasef a iPavel dacela Ik!ri
ticky navau zprávu -vyslechli, ba neubrániH se 
tÍJSměvu při Hčení jednotlivých zv,láštnastí to
hotO' muže, Jindřich ~iž hařel prO' navou -osab
nost nábaženskou la razJhadoval se, že IS nezná
mým půjde, aby se osabně přesvědčil a 'stal se 
účasten navých náhaženskýc'h objevů. 

Pa nedlouhé dabě uMral se ,Jindřich IS h'le
dajícían písmákem za navým svěHem -na své 
duchavní pauti. 

Doptali sekanečně na padivnéha proroka 
v malé dědince na Navaměstsku 'a zastihli ha 
na zahrádce pti práci. 

»1M'y vám deme pomoct,« zvalal vesele hra-
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decký 'krajan na vousáče, skloněného n~d svým 
rýčem. Ten se poma1lu -zvedl, dlouhé vJélIsy si 
přehrnul zpět a teprve pa!k hyJo možno si pro
hlédnout dobře Lazara. Byl to v)'lSoký ramenáč 
s oshými ·rysy v oblič~i a pichlavým z'rakem. 
Chvíli ,stál nepohnutě a oba příchozí podrobo
val pří-Siné prohHdce, dívruje se ji:m upřeně bez 
jediného mtiknutí do očí. Neodolali ~e:ho moc
mému a ldidnému pohledu. Sklopili zraky, Ija
ko by Ibyli ,obviněni, a·č nevěděli proč. 

»Proč to hrdlouháni? « zahhn·ě1 na ně. Oba 
stáli udiveni a nechápali ieho výtky na pozdrav. 

»!Proč ,hl'dloužete, sotvá ste přišli?« pokra
čovalI be-z ~ediné stopy žeTtu. »Koukám, že mi 
nejdete pomoct. A taky ste istě ani meměli 
v oumyslu ně :pomoct. Nemáte hrdlouhat. To 
se lPánu Bohu neHbi.« 

Teď teprve oha pochopili a Jindřich byl 
~hned ohycen, i když to bylo pokárání. Nevě
děl ani ,sám, proč ,se na tohoto člověka nemůže 
hněvat. Svojí přísností Jindřicha Ijen Ipřitahoval. 

,»Ale to my .sme ~en {·ak ze žertu řekli, « vy
světlova,l na omluvu ihradedký ptsmá1k, »to 'Se 
u nás tak řÍlka.« 

»Ani ze žertu se nemá hrdlouhat a eště miň 
može -člouěk vomluvit šprýmováni bez pro
mejšleni.« 

»Ale divim se vám, že ho posloucháte, blálZ
,na,« vmÍlsil ,se ·do hovoru ·kolem idoucí ·kněz, 
který vše zasled1!l. 

»Ostatně přicházím, abyoh ses vámi vyrov
naL Víte přece dobře, že jsem vám ·dovo1il na 
hřbitově lSe ;jen pomodlit. Vy ,jste všaik využil 
mého povolení a kázal jste v modlitbě. Ja,k to 
chcete zodpovědět? « Ikřičel pohněva;ný kněz . 
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»Modlil sem se,« vykřikl nebojácně Lazar. 
»Ne, vy iste kázal, « kněz na t.o. 
»Nekázal, modlil sem se,« Lazar opět na 

to rozhodněii óeště. 
»Ne, vy ~ 'Slte ká:zal, « trval na svém tvrdo

š~'llě kně'z. 
»Ne, modlil sem se,« opakoval stejně ne

ohroženě Lazar a pokročil ke knězi. 
»iNe, vy j'ste ... « nedořek,l však. 
»,Talk ste Mupátk, dyž nerozeznáte modlitbu 

vod kázáni,« vybuchl lídový kazatet 
,»iLa·zare, proč musí Ibýt ta1kovýhle poměr 

mezi námi?« volil ~inou kněz, Ikdyž byl usvěd
čen z theologických omylů. »Vi,díte, vy mi jen 
kazíte famíky. A jalkým iste hyl zhožnýmkřes
ťanem, ,dokud jste ieště byl ve svaté církvi! 
Vraťte !Se!« 

»'Ať ně haníte nebo chválíte, dycky bu
det.e 'hrdlouhat!« bránil se vhodně Lazar. 

»[ talk jděte k čertu, k.am už ,dá:v.no patříte! « 
vybuchl néÍJs,u,ně zadržený hněv iknězův na La-

" zara. 
Lazar nebyl přijÍlffi.ač osob. Nesnesl déle této 

úlilsné hry. Vážně, ale rozhodně zabodl rýč do 
:k)'lp'ré ,země, šel 'směTem k svému 's,tavení a na 
roz,louče.nou řekl 'k'lidně, spiše pro sebe, než 
pro svého protivní1ka: 

»IV ta'kovej společnosti nemožu hejt!« 
»Ano, :běž si tam, k,am Ipatříš, htdný sektáři, 

mezi své 'horácké IkazaJjky,« ťal vedle kněz. Ne
pochopH ostří výtlky iLaz,arovy a svou hanou 
svého odpůrce den ještě pochválil. 

Lazar ho už neposlouchal a otvíral dveře 
své cthalupy. Jeho ·dva návštěvníci ho helZ p'o
bídky ná's'ledovali. Bez dlouihého výkladu vědě'U 
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dOlbře už, kdo Lazar je. Spor, kterého se bez
děky stali svěd!ky, ,jim dos,t'atečně Lazara před
stavi'l a dO!Íem hyl ta,k silný, že musili ~ít za ním. 

Ve světnici poč,aJ Lazar od své pře s kně
zem a zvěstoval iim 'svého Ježíše. 

»Ohtěli byste asi ~edět, jwk sem se vobrá
tíl. Povim vám to. Nevim, esli ste slyšali vo 
Kurzovi. To byl katoHckej Ikněz z řádu premon
strátu, kerej eště áaJko katoli<:lke1 kněz byl pro
b'llze:ne<j a přísne<j. Ká'zal ve ,svym kosteIe po
káni. A dyš ~ednou jeho farnici celou noc hej
říli, vodepřel ~im druhe<j ,densváto'stí. nyš ute·k 
z Říma, stal se evandělic,kym falářem v Prusku 
a byl poslwne<jdo Stroužnyho. Tam sem taJky 
za nim přišal. Skrze něj sem se duchouně pro
budiL Dyš už ,sem vod něj vodcházel a stá>} mezí 
dveřma, tak mi řek': "Vy ste tak1e.n na pul 
v králoustvi Božim a .na pul v Babylóně." A to 
ně eště dnes z,ni vuších. Tak sem se pak vo
brátil.« Chvíli se odmlčel, jak,ohy vzpomínal. 
Pak pokračoval: 

»Brzo sem začal kázat. A kázal sem prau
du, že v kostele sou strašidla, ~alk Slovo Boži 
pr.avi. Byl sem předvolanej k soudu. iDy,š ně 
četnik vodváděl, říkali nepřátele lidu Božiho: 
Ten už světla Božiho neuvidí. Ale dostal sem 
jenom šest :neděl ,a ty 'sem rád vodseděl pro 
.pána J ežíše.« iLa'zar zapomněl brzy, 'že má 
hosty a kázal ,a ve ,svém ,kázání vyiprávěl vše
dko, c,o prožil. 

»Nejvěčim protivníkem byli kaplan Klajn 
z Hrádku. lDyš >lidi po Ikonštytuci pře'S,tupovali 
a šlí na ťaru k němu k výpovědi , zdržel 3e ,na 
faře a zatím .děučata, co maj' na faře, !běžaly 
pousi a volaH l,id. Ty novy evanděliky stloukli 
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do krvava a přivedli purkmistrOiÍ, kere1 je dal 
do želez. T epru asi po štyrech hodinách byli 
vysvobozeny.« 

»lPřestup bez vnitřniho vobráceni nemá ce
ny,« začal po chví'li, když mu oha vY'Pově,děli 
své historie. »!Přes,toupit a pa'k tepru hledat 
vnitřni znovuzrozeni je vobráceny ,duchovni 
sět. Př'estup má bejt už jenom veřejná známka 
vnitřní vobměny. Proto já kladu váhu ve svejch 
shromážděnich na vobráceni. Vymazáni z jedny 
Iknihy a zapsáni do druhy - to nemá u Pána 
Boha ceny. Nejhlaunějši dec ,je to, 00 stoji v kni
ze 'života.« 

Chvíli ustal a poh'ladi-l své hosty teplejším 
pohledem než až do,sud, ba zdálo se, že mu 
í zrak nějak zvllhl. Hlas ,změkl, když pokra
čoval: 

»Sět je zlej, drahy přátde, a néni dobře 
člouěku žit na sětě. Slovo Boži praví, že se 
máme vodděHt. Aj na dlanÍ<ch svych vyryl jsem 
tě, praví Hospodin. Sme na sětě a přecej nejsme 
ze sěta. Říkáme si dyc1ky ve shromážděni, že 
žijeme v Boží dlaní! Ale níc nečistyho tam ne
vejde. Musime mit vodpuště.ny říchy pro zá
s'luhy Pána Ježíše. A vo to musíme Boha prosit. 
To ie vobráceni.« 

Jindřich ani nedýchal. Tohle ještě nes'lyše1. 
»<Á ~e ,tohle ,ta!ké učení starých Českých 

Br,atří?« zeptal se ne'směle. 
»Jistě! Tole zr,ouna hlásal duchouní otec 

Jednoty Českolbratrsky Petr Chelčicky,« ují'šťo
val LazaT. 

»A muže každej vstoupit na Boží dlaň? « 

ptal se dychtivě hradecký písmák 
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»Každe.j, do se vobráti,,, ochotně poučoval 
Lazar. 

»Až pudu večer domu, tak se budu dívat 
na vězdy a budu přemejšlet vo tom, co ste ří
kal,,, pr,ohodil hradecký písmák. 

»To zasej ne. Vězdářstvi je řích. Nebesa 
sou nehesa Hospodinova, zemi pak dal synum 
lidskejm, pravi Slovo Boži,,, řekl přísně Lazar. 

TěŽ'ko Ise loučil toho večera Jindřich se 
svým novým náboženským vůdcem a ·záviděl 
svému drUlhu, kterému hyJ :průvodčím, že může 
ještě déle zů'stat ve skole tohoto Božího muže. 
Docela ~apomnM na Ipříkrou stránku Lazarovu, 
vždyť pozna1 v družném rozhovoru, že pod 
drsnou skořápkou Ise !Skrývá v Lazarově srdci 
vzácné ,jádro. 

»A nez,apomeňte, že Pán Buh je šude a že 
se možete dostat do Boži dlani eště než ,do,jdete 
domu,,, dávaI Lazar Jindřichovi na rozloučenou 
radu, která Ise mu do svědomí ~B.Jhodla a za
městnávala ho po celou zpáte,ční cestu. 

'Modrý horský večer úpl:ně ·zčernal a Jimdřich 
ať pohleděl vzhůru ne/bo dovnitř 'své duše, viděl 
na ohou místech jen tmu. Viděl tmu vlas,tníoh 
hřídhů, ;které mu dosud nik,do neukázal. A cítil, 
že zahodnutá věta ve lsvědomí, kterou ,si nesl 
ze své pouti po dalším ipo,znání, mu nedá rpo
ka;je, dokud neposlechne. 

IProcházel ,hustým lesem, který zev.něljší 
i vnitřní tmu jen zvýšil. A :když doše'l až k po
věstnému m~s,tu »u devíti křížů", nemoihl déle 
tíhu vnitřní tmy unést. IP,adl, iako Lazar 'čimival, 
na ,kolena ,do měkkého mechu, 'se.pial ruce a 
prosilI o očištění od tmy hřichů a žádal o vstup 
do Boží dlaně. 
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NedOlmodlí1 se Iještě a mračná tma nad nim, 
kam byl pozvedl Ibezděčně ~raky, se rozestou
pi},a, neboť Istříbl1né měsiční světlo .ji bylo roz
ťa'lo, jiskrná hvěz·da .~aplála na modravé oblo
ze a vyslala čistý paprsek do j·eho nitra. Rázem 
mu svitlo a 'studená duše se LZahřála. 

,A o.d ·devíti !křížů še,l ·cestou svou, raduJe 
se. Nehoť se cítil jaJko lIla lnovém !světě. A s'ku
te,čně 'se ohjevil na novém světě. V Boží ,dlani. 

XVlIII. 

'Řešetov dostal Ipře!stupem Jindřichovým 
šť,ast!ný Ináraz směrem od ·Říma. A tak v :kréÍJtké 
době nejelIl v·šichni příslušníci shromáždění Dob
šova se stali evangeHky, nýbrž i celý rod No
vých. !Pavel 'byl 'spokoljen, hyl II mety. Josef 
vys,toupH z drkve římské, nevstoupil do žádné 
j,iné a byl zatím také !Spolkojen. U Laz;arovců 
nalezl Jindřich ,s'vŮJj duclhovní domov. Jen ~eden 
člověk s·tá,le hy1 formálně členem Říma. Tem, 
krterý měl být jprvlní mezi přestoUlplými, 'protože 
byl ~e,jich vůdcem, Dobeš. Bylo ,to všem záha
dou. Avša!k nikdo neměl .odvahy se :ho zeptat, 
protože 'si ho všichni vážili právě :proto,že se 
všem stal ulkaza'telem cesty pl1avé. Ze však !Do- / 
beš není spoko.jen, bylo ~jevné všem, kdož se 
s 'ním stýka'li. Avšak, proč Isetrvával v fímské 
církVlÍ, zůstávalo izáJhadou. Až přišila Uldálost, 
která Dobšovi otevřela ústa. 

Odchod Viktorč~n Dobeš uždávltlo byl pře
tl"pěl, nehoť všemocný lékař Čas bolestivou 
Í'~z(vu v (srdci hyl ,z;a!hojil. AvšaJk sotva zahojená 
jizva se jednO'ho dne rázem znovu rozjitřila. 
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Vi:Mot1ka se iednoho dne v ,Řešetově obje
vi'la. Nepňišla ,sama. Nepřišla však ani IS Bori
sem. Za to na ruce dhoval'a dítě. Byla zřejmě 
útrapaltIli dlouhé cesty silně přepwdlá a na ,je~ím 
zevlfiě,jšlku byly stopy neskonalé bídy. Ktdyž 
v Řešetově zvěděli, že Viktorka byla v n.ezná
mé cizině zrádně OIPuštěna 'svým millencem a 
nevdána, že se vrací s dítětem, všem bezděky 
přišlo na myts'l novozákonní podobenství o mar
notratném sytTIu. iP,ravá marnotratná dcera! 
ANšak Dobeš na toHk znal svoji Kralickou, že 
dovedl přes lsmutné okoLnosti, !Za kterých !Se 
jeho dítě domů vracelo, připl"laviit doma pravé 
křesťanské přijetí nešťastné dcery, věrně po 
způsobu otce marnotratného syna z evwngeHa. 

Když však veselí doznělo, tUČlné tele sně
deno, prsten na ruce ztrati1 lesk, obuv na noze 
se odřela a nové roucho sevšeooělo, vracely 
se do duše nešťastně navštíveného otce námitlky 
dceřiny,kiterý:mi ,ho :kdysi tak citelně rozbo
lestnila, když mu vylČítala, že by se v ~eho shro
máždění ani nevdalla. V ráWa se ze lsvé 'smutné 
pouti ,světem dosud nevdána, ba hůř než ne
vdruna. ,Ktdyž pak denně neštěstí lsvé dcery vi
děl, počal clhřadno-wl:. Shromáždění se sice dá1e 
kona<la v jeho ji~bě, avšak vůdce byl upoután 
na lože a byl nucen se stát pouhým poslucha
čem, protože ~eho lzdraví mu více nedovolovruo. 

Tajná ~niltřní bolest, dosud nezmírnena, 
Moda'la mimo to na vezde~ším zdraví. Bolest, 
že on ~ediný není účastníkem všeobecné ra
dosti, kterou srum kd~1isi sázel v srdce svých 
svěřených Udí. 

Když palk byly ieho dny sečteny a 00 cítil, 
že volá ta, která ještě nikoho nevynechala, po-
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zvaJl si na 'návštěvu Jindřidha. Šel ochotně, ač 
s tlulkoucím srdcem, pro{ože tušil, že snad mu 
bude něco o dlha1elI1O , 'co ,asi ~ejiclh milovaného 
vůdce lIlesmírně tíží. 

Dobeš ~ei přiia1 se zalitýma očima mlčky, 
slabým IsHskem ruky. ,A když požátda'l Ipřítomné 
domácí, aJby ho ~anechali osamotě IS hostem, 
začal ihned, těžce oddychuje, jatko by se snažil 
svaJ1it pře těžký IkáJmen se 'svých beder: 

».Jindřišku, seš mym vodchovancem, byl sem 
ti 'jednou vůdcem a ukazatelem k praudě B'oži.« 
Dá'l nemoM, neboť vZlpomÍlnlky na přÍ!znilV~ší 
mÍinulost :ne:ž byla dnešní přítomnost, ho roz
plaka'ly. 

-»Strýčku, za to vátm vždy hudu vděčen,« tě
šil ho Ji,tlidřiclh a ,slkryl ieho ko'stnatou ruku do 
obou ,svýdlh. 

»IPočkej!« bránÍ'! se uznání umírající, »to sem 
necihtěL« Ohvíli sbíral síly a 'pak pokračoval: 

»Dnes seš ,dáuno ,dátI, lIlež já.« 
J~ndřich se zře~mě bránil posuňky, ale ne

mocný mu lIledovolH, alby ho přerušoval v řeči, 
kterou měl už 'dáVltlio připravenu. 

»Vim -dolbře, že seš vo hodně dál. ,Tys nejen 
žes přestoupiL Ty si byl i u Lazara a tam si 
slyšal něco, co z tebe učinilo docela inyho 
člouěka, než sme myušec,ky dohromady. Než 
umřu, chtěl bych eště vod tebe slyšat to ta
,jemstvi štěstí, kery ti ,k,ouká z voči. Ale než 
ně to poviš - a ty m'Í to istě nevodepřeš -
musiš slyšet moie vyznáni.« 

Jindřich Ise nemohl dost v)11naldiv1t. Nestačil 
však 'teď Islyšené promýš'lett, neboť nemocný 
kvapně pokračovaI, ,jako 'by se bál, aby lIlit .jeho 
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života nebylla ,dříve přestřižena., dokud nebude 
hotov. 

» Istě ses divil a s tebou celej kraj , proč já, 
váš vůdce, -sem dosud nepře,stoupíl, ač sem vám 
šem byl ukazatelem cesty. Nevim ani sám, 
ja'k se to šecko ,sta'lo. Ale Jbudu praudivej. Ne
budu ,svalovat vinu na nikoho. Sám sem vinej. 
Bože, buď milostiu ně hřišnymu! « A při po
slední větě tDobeš Isepjal ruce a pohlédl k~iCině 
vzhůru. 

»Jednim slovem, sem nešfastnej člouěk 
Šecko, co sem vza:l do ruky, bylo nešťasny.« 

»Ne vše, strýčku, shromáždění bylo šťastné, « 
přerušil ho ,Jindřich. 

»,Nu ano, a,le ne mou záJSluhou. Já 'sem snad 
za1eivaJI, ale Hospodin ,dal vzrúst. Jemu buď 
čest a chvála! « řekl oddaně. A pak pokračoval: 

»Ře-kJnu ti dne,s votevřeně, že sem už chtěl 
sám průni přestoupit, dyž přišel, nešťastnej 
outěk mej céry do ,sěta, « a vyvolaná v~pomínka 
na nešťastný den v životě Dobšově křečovitě 
zatřásla ieho hlasem, který se ,hrdinně bránH, 
a,le pak přec je:n podlehl a wZip'lakal ,se. 

»Beru jed Boži vážně ,a nechtěl sem s 1'0-
š'kvrněnou rodinou vclházet mezi lid, !ken~i nese 
čestny dědictvi po předdch. « .popadl trochu 
vzduchu a vykládal ,dále: 

»A pak přišel tvůj a vás šech přestup. Jeř 
ně, nebyla to vode ně peljcha, že sem nechtěl 
dít s váma ,proto snad, že sem nebyl průni. 
ČeJkal sem, že snad se přecej mOlje dítě vráti 
a že budu moct s ni ke stolu Pámě. . Vrátila 
se ně, ale viš 1a!k.« 

DMe nemohl. Da'l se do usedavého pláčr 
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který dlouho nemohl ~moci, ani hostu se nepo
dařilo ihneld ho nějak utišit, 

»Vodkládal ,sem porád, porád Isem měli vej
mluvy, až dnes UiŽ cre poz,dě.« A Dobeš se znovu . 
bezna,dě~lně rozplakal. 

Po deI'ší ohvili Ise uHšil a sllalbě řekl: 
»tTak, sem hotovej a teď ně ty pouěz vo 

Lazaroj.« 
A Jindřich počal od Qeho holeiSti a zvěstovaJ 

mu evangelium o iBoží ,dlanÍ. 
A taJk Ise stalo, že i vůdce 'pis:má1ků v Řeše

tověodcházel na onen břeh s potěšením dVla
cMého třetího žarlmu. Sestupoval do hrobu, 
avša!k uč'~nil tam zkušenost dvou učedlníků Je
žíšových o ve,lk ono ční neděli, Ikteří sestoupiJi 
do temného hrobu a tspatřili tam anděly, pos'ly 
Boží. Dobeš oddházel Ismířen, v Boží dlaDlÍ. 

Třetí Ipothřeb už konal Jindřich v Řešetově. 
AvšaJk při :žádném se tolik nepltakalo, j,ruko při 
pohřbu Dobšově, neboť Jindřich nemohl ~inatk, 
než ve své pohřební řeči při životopiiSe zemře
lého povědět ošťaJstném zakončení, tkterého 
on jediný byl !svě:dkem. 

Pohřební průvod Ise právě hotovH ,k návratu 
do vsi, když se na hřbitov Ipřihna'l jako vítr ro
zedraný Boris s Ikajícím srdcem. 

!Přišel pozdě. A vraceljíd se zéÍJstup iSi Ibo
le,stněšeptal: 

»Nešťwstne,j rod. Dycky pozděl« 

XIX. 

UplYlnula řada desítiletí. Ba jedno století 
vnořilo !Se v tůň vě čnOts ti a ~aJro nového století 
se svými nadě{jemi se vynořilo. Z bahna hřichů 
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• 
ČltyNeté vQjny vYIPučely bě'1oskvoucí lei~níny 
osv,o!hození celé řrudy utlručenýoh národů. Mezi 
nimi ,svítilI ljako hvězda prvého řádu květ naší 
národní svobody. 

Čes1koslovenské osvobození přivábilo svým 
světlem do sr,dce znovuzrozeného stártu i sta
řeČlky z IŘešetova, ostatky idylly pÍlSmá,ků z [et 
padesátých. 

Jednoho listopadového dne r. 1918 při zá
padu slunce sešH se u pana rady Pavla dědouš
kové: Jindřich, Josef i Boris. Pochutnali si na 
vzájemném s,děl·ová:ní záž1,t'ků z prvého dne svo
body. Pak se ,svezl ,družný rozhovor i na oblast, 
ve Ikteré Iprožili 'celé Isvé životy - na oblra:st 
nábožemskou. 

»Jsem zvědav, jaJk to dopadne s 'náhožen
stvím v novém státě? « pta.J se více sehe, než 
sVýdh druihů .Pavel. 

»M'ně je to jasno,«řekl iadrně vždy poho
tový Josef. »'Ř~m ie ,hotov. Jeho meprávem na
byté jmění Ibude vyvlastněrno a dáno potomkům 
těch, kterým hyl.o .k,dysi nespravedlivě odňato. 
J~stě narstane v~llké hnutí a celý národ naváže 
i ,nábožensky nit, másiltně přervarnou před třemi 
sty léty,« pror,okoval směle Josef. 

»JKéž by se tak ,stalo!« vzdychl si Jindřich. 
»~le co hude 's mámi? S námi evangelíky? 

Višedk,o se ,sPO!Íuje. ,politt~cké 'strany 'se sdruži'ly 
ve prospěch celku. Co my?« pokračoval ve 
svých dotazeoh IPavell. 

»J to :je jasno,« bez pausy energicky odpo
vídal dědoušek J OIsef, kterému ,těžká sedmde
sátka na bedrách lIli~ak nezdolala ~eho ráz.nost. 
»,Musime ,se Sipo.jH.« 
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Podívrulí se usměvavě jeden na druhého. 
»Aah, Řešetou, Řešetou! !De sou ty časy! « 

vzdychl Jindřich. 
»ITy eště umíš poudat po ná,c1hodsku?« smál 

se Josef. A pak vesele dodal: 
»Děuče, koneu, cák, · kdák, a' ... « 
Dědouškové se rozesmá'li. 
p ·o malé chvíli pohlédlI Pavel měklkým po

Medem na Josefa a mile zahovořH: 
»Ale co ty, Josefe? Vždyť ty vlastně stojíš 

pořád mimo Iná'S!« 
»VHe dobře, že ~sem dosud nemohL Teď 

vša;k bude jinak. Uvidíte, že co neljdřív se utvoří 
nová církev. Národní 'CÍrkev, lke které ,se iilStě 
přihlásí ce'lý národ. ZlaHm půjldu k nim, albYlch 
jim pomohl ce1lý národ přivést ze zaJjetí baby
lonského ,do země zaslíbené. .Ale pak budu 
úsiJlovně pracovalt lk tomu, aJbycthom 'se ,sešli.« 

»IVýibomě!« voJali všichni Istaře'Člkové. »Má,š 
znamenitý plán. Jen aby se ti podařil!« 

»tA. my ost'a'mí? « pta1 se dále Pavel a ne
směle 'pohlédl na Jindřicha, Po maJlé chvíli 
vděčně uznávalI: 

»IM'u:stIne ti být vděČ1ni. Tys ne,jen celý svů,j 
rod, ný:brž celý ,náš kraJj vyvedl ze tmy.« 

»A všalk ,on ,jediný šel ,dálI i výš,« dodal s oce
něním Josef. 

»Bez vás bych nebyl t'aJffi, kde j,sem. ~no
hému jste mne naučilí,« červenaje se, sty,dllivě 
namítal J~ndřich. 

»Žil jsi rnábožens,ky pronikavě,ji, hral's du
chovní !Svět ,opravdověji než já,« oIbrátitI se Pa
vel důvěrně na ,Jindřicha. 

»Protojsem však talké více 'bloudilI než ty. 
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Ty's žil ZlélJse kilassičtě,ji. Pomalu, a'Íe 9i'stě,« 
chválil Jindřich Pavla. 

»Jsi dnes pevnější,« uznával Pavel. 
»A ,ty zkušeně~ší,« J~ndřich na to. 
»iVy jste lSe vyboui'ili,« ve'lebil P'avel církev 

Jin,dřichovu. 
»'A vy ~,ste se prohloulbilli,« oplá'cel dobrým 

za ,dobré Jindřich. 
»Hž neříkáme ,sekta,« ,pokračoval v křes

ť,anslkém souho~i lPIavel. 
»!A. my už vám neříikáme . nevěřící,« spěchal 

JindřiCih, aby Istač~l Pavlovi. . 
»A už ,si stříháte vousy a nosíte lím'ce,« smál 

se Pav~l a díval se významně ,na Hrnec a vousy 
Jindřichovy. 

»A dne·s by už váš farář nepřijímal u vmt 
můj přes:t1.lip,« vese1e odpovídal Jrundřich. 

Josef se dal do hlasitého 'smíchu a čiJle ci
toval: 

»Ta'k to má bý,tl Jedni druhých za důstoi
nější slamýc1h sebe mějte I Budou-l[ všichni takto 
mluV'it, palk 'SlpOljení nehude těžké.« Ztišil se, na
klonil Ise Ik Jindřoiohovi a Zlašeptall: 

»:A ~á už neříkám, že i'ste v ulitě. Vím, že 
jste v Bo,ží dlani.« 

»A co Boris?« ozva'l se náJhle opět IPavel. 
»IToo ~e přec členem IUlteI'lSké ISlovenské 

církve. A 9~stě bude v ní pra-cova,t, alby náš 
ideáll byl uskutečněn,« odpovídal za něho Jo
sef 'a Boris ochotně pHsvědčoval. 

Po ma!lé chvíli se Josef porozhlédl po všech 
př~tomných a lra,dOlStně řečni:l ,dá1e: 

»Ano. Jsane tu V'šichnL J~ndřiclh, 'Pavel, Bo
ris ,a ~á. Všec,hny směry zastoupeny. Kdyby tak 
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všichni byli našeho názoru, bylo by vyhráno. 
Kéž zkušelllostti íka:ždého z náls budou jen 
k dobrému !příští cít1kvi!« UsmálI ,se a vesele 
řek,l: 

»Byla by z nás čtyř pěkná ch-kev. Co?« 
»Jen ijednoho lituji, že nejsme mladší, j'ako 

j'sme Iby'li telhdy v Řešetově. Ach, byly to časy!« 
vzdychl Pavel. 

»!Proto miUs~me s těmito názory mezi m'l!adé: 
do nedělních škol a sdružení mláldeže. Tam je 
naděje, « -tvrdil J oset 

»Nesmíme však zrupamenoUlt .na hlavní věc 
při této důležité práci,« přerušil ve'let.ok řečněmí 
JosefoV'a Jindřich. 

>, A co ie to nejdů'ležHější?« ptalI se věčný 
tazatel Pavel. 

»'Abychom všichni a tedy i nová Sipojená 
cír,kev byli vyryti na Boží dlani,« řekl Jindřich 
vážně. A staře'čikové ocholtně pŤis'vědčovruH. 



D o S LOV. 

Pď'ítomné dílJko mi vyirostJo ze v~pomí,nek 
na vypravováJní mého ottce. V jeho Ikraji vzniklo 
před více než půl ,stoletím zélljímavé nábo'žen
ské hnutí, které by nemě:l,o p~ít v zapome
nutí. Proto jsem se ro~h()dl, že se pokusím pa
měti mého otce literárně zachytit. Tyto paměti 
mi význa'čnou měrou lro,z;hojni'l můtj Is1trýc, palll 
vrdhní ,stavební rada 1ng. A. Nov,otmý, ~emuž 
za vydatnou Ipomoc srdečně .děkuji. Přímé řeči 
jednotHvýchosdb !pokusil jsem ,se »'přelož~t « do 
náchodštilny, pn čemž mi Zlla'ČlIlě Ipoonohli můj 
bratranec, pan Karel Berka z Bakova a univ. 
doc. dr. A. Frinta, jimž také děkuji. Chtěl isem 
zprvu vylíčit pouze historioky věrně jednotlivé 
příhody, později jsem však usoudil jinak, když 
isem byl přesvědčen některými odborníky, že 
by o ta'k,ovou knihu mělo zájem jen několik 
jednotlivců. Proto jsem se rozhodl, že jednotlivé 
příhody belle-tristicky stmelím, románovou stav
bou ,podchytím a k vi't!i 'hybnosti a dramatické
mu spádu, že tu a tam nenápadně vložím prvky 
erotioké. Jednotlivé osoby 'pak pokusil ~sem se 
zpracovat i v ur6i,té typy, z jejiClhž životníClh 
cest, h'lavně pak ze závěrečné Ináboženské :bi
lance by snad mohly těži't budoucí generace 
českobratrské. 

J . N. 
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Náklad~f!1 

v. Horáka a.,'spoL/ P~aha 11./ 
Souk~nícká ul. 15 

" r vyšlo: 

Cha~l~s . L~uis' Philipp~: Listy mládí. 
Bro~, Kč 18'-, 

G. 'B. Shaw: Svatá Jana. 
Bro~, Kč 20'- , 

Ft'. Kocout'~k: J.arní mám~ní. 
Bro~, Kč 14'-, 

K. Poláč~k: 35 sloupků. 
Bro~, Kč 14'-

J. V. Rosůl~k: Opil~ m~sto. 
Bro~. Kč 12'-. 

Ralph Connor: Pod Skalistými horami. 
Bro~. Kč f2' - / vál;". Kč 20'-

Ralph Connor: F at'ma pod rudými sosnami. 
Bro~. Kč 20' / váz;. Kč 30'-

T o~ička: Dvanáct pohád~k. 
Broi, Kč 3'80, 

TI,. Líc. J. Lukáš~k: 
B. V. Košut a náboi. pom~ry r. 1848. 

Bro~. Kč 20' -- / vál;". Kč 30'-, 

Žádejte u sVl!ho knihkupce neb přímo 
v nakladatelství 
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