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I.
NA ZÁMKU FRÝDECKÉM
Starý fojt janovský, Ondra Šebesta, netrpělivě přechází dnes
z místa na místo.
Posadí-li se na stolici, neposedí na ní dlouho. Hned zas
vstává, zachmuřeným čelem dívá se oknem do dvora, potom
přechází po jizbě, chvilkami se zastaví v myšlenkách, tu a tam
zamáchne rukou a mručivě cosi sám sobě povídá. Několikrát též
už zadupal pravou nohou. Hněvá se patrně.
Tak už od rána sám a sám chodí po jizbě v myšlenkách. Ve
dvoře zahudruje chvilkami krocan, zakráká slepice, a každý
takový projev drůbeže domácí přivádí starého fojta jen znova do
hněvu. Nyní zaštěbetaly husy. Ty ho hněvají nejvíce.
Fojt náhle stanul. „Tak“ zvolal, „donesu mu je všechny!“
A již chtěl otvírati dveře a volati z kuchyně svou babku, aby jí
pověděl, co zamýšlí s husami, když v síni objevila se úctyhodná
zavalitá postava Jury Korbasa, gruntovníka janovského, oddaného
to přítele fojtova.
„Požehnej vám Pánbůh!“ přál Korbas.
„I tobě požehnej!“ potřásl mu fojt pravicí. „Dobře, že
přicházíš. Viděl jsi mou husu, kterou jsem včera poslal na zámek
frýdecký?“
„Vždyť jsem ji sám ohmatal. Dobře se ti vykrmila, já tam
poslal husu mnohem horší a mou přijali. Tvou prý vrátili. Tak je
to! Páni v zámku mají jiný rozum a jiné oči než my!“

Fojt i Korbas musili totiž k Martinu odváděti ze svých
gruntů na zámek frýdecký po huse „slušně vykrmené.“ Tak to bylo
napsáno v starých listinách černé na bílém.
„Co já pošlu na zámek“, zlobil se fojt, „nic se jim nehodí!
Kdybych tam poslal husu zlatou, i ta by se panu purkrabímu
nezalíbila. Na Jana odvedl jsem mu nejlepšího kohouta, jaký byl
na celém Těšínsku, koupil jsem ho za drahé peníze od pana
Marklovského v Bludovicích. Sám jsem kohouta na zámek donesl
a purkrabí, místo pochvaly zabručel, že prý můj kohout je na
zdechnutí!“
„Ale přece ho přijal. Ovšem tehdy meškal ve Frýdku sám
náš pan hrabě Pražma a purkrabí se bál, že bys šel k hraběti
naříkat.“
„Už chtěl jsem psáti do Těšína měšťanu Pylařovi, aby mi tam
koupil na trhu husu nejlepší, i kdybych za ni zaplatit musil celou
svou letošní úrodu, ale blázen bych byl. I ta by se lysohlavému
purkrabímu nelíbila. Chce se mně mstít za mého syna Ondráše.
Nech se mstí. Nepošlu na zámek husu žádnou a s panem hrabětem,
až zas do Frýdku přijede, už se spravím. S tím lze aspoň mluvit.“
„Nevím, nevím — purkrabí v lásce tě nemá a očerní tě
u hraběte. Jsi náš fojt, moudrý náš soudce dědinský — ale nedáš-li
na zámek v čas husu —“
„Donesu mu tedy husy své všechny, aby se jich najedl!“
rozkřikl se fojt.
„Od jiného by vzal i přes povinnou dávku, neboť rád béře
více než málo. Ale od tebe vzal by to za posměch!“

Fojt konečně rozhodl se: „Donesu tam sám tu husu, kterou
mi včera nazpět poslal, ale dám ji napřed prohlédnout u obce
frýdecké, že to husa slušně vykrmená, abych měl svědectví proti
němu.“
„Sám bych tam husu přece nezanesl“ uvažoval opatrný
Korbas.
„A myslíš, že se ho bojím?“
„O bázeň by nebylo, ale purkrabí tě nemá v lásce a tělo bych
mu nesvěřil. Ani bych tam do zámku nevkročil.“
Fojt se pohrdlivě usmál. Aby snad on se bál placeného
úředníka hraběcího! On starý fojt, vážený a dědičný dědinský
rychtář, pán dvou velkých gruntů, člověk poctivý a neodvislý. On
aby se bál, který nemá jiné povinnosti, než že musí jednou do roka
odvádět na zámek jednu husu na Martina a jednoho kohouta
k Janu.
„Já abych se bál do zámku vkročiti?“ zvolal pyšně.
„Purkrabí nezná rozdílu. Každý člověk rodu selského, nechť
je poctivec nebo chachar, vždycky je mu jen chłop daremný.
Trýzní nás všechny bez rozdílu. Jak se mu člověk nezalichotí —“
„A co bych já se lichotil. Však u nich nežebrám. Co jsem jim
povinen, dám jim a budou-li mne týrati, však máme hraběte
Pražmu, který nás utiskovat nedá.“
„Marně proti světu bojovat!“ vzdychl Korbas. My jen
poddaní sedláci a purkrabí je mocný pán, hrabě mu věří. Co páni
chtějí, to právo, my jen nebožáci. Když páni uznají, že padá sníh

černý, musíme viděti též černý. Řeknou-li, že slunko svítí, musí
svítit, i kdyby pršelo.“
Fojt ani valně neposlouchal úvah klidnějšího Korbasa.
Vytáhl ze staré skříně listinu a rozloživ ji, ukazoval Korbasovi na
listině: „dodávati na zámek frýdecký husu slušně krmenou“ —
Korbas se usmál. „Pošli tam husu nejhorší, ale pošli ji po své
dcerce Maryšce a husa bude se starému lysohlavému hříšníku
podobati.“
Skončíme však již tuto trochu dlouhou rozprávku. Fojt
vypravil se do Frýdku a tam u obce dal prohlédnouti husu, kterou
na zámek nesl. Dal sepsati též u obce spis, že husa jeho je slušně
vvkrmená, jakých málo v této zemi. Zaplatil za toto svědectví
slušný poplatek a potom odebral se se svou martinkou na zámek.
Včil se na to podívá, jak dopadne. Když vstoupil do kanceláře,
pozdravil uctivě, ale mnoho se neklonil. — Bylť dědičným fojtem
a pánem dvou velkých gruntů. A listinu obce frýdecké též měl
v kapse. Byl jist, že tentokráte husu prosadí.
Purkrabí místo poděkování změřil starého Ondru od hlavy
k patě a potom tázal se ho: „Kdo jsi?“
„Jsem, pane purkrabí, fojt Ondra Šebesta z Janovic.“
„Šebesta z Janovic?“ tázal se purkrabí, jakoby ho neznal
a zrovna změřil si sedláka, jehož vlasy již šedivěly.
„Jsem fojt janovský“, odvětil sedlák slušně sice, ale slovo
„fojt“ promluvil hlasitěji.
„Co fojt! Jsi sedlák daremný, jako každý jiný!“ zabručel
nevrle purkrabí.

Ondrovi sice tato slova nezněla vlídně, ale přemohl se
a počal uctivě: „Přináším, pane purkrabí, husu martinskou, tu
nejlepší, jakou mám, slušně vykrmenou, jak jsem povinen ze
svého gruntu podle starých listin.“
„Včera jsi mi poslal husu daremnou, hubenou až hanba. Tak
sedláče nenapravíš hříchy svého zlosyna.“
„Hříchy svého syna nemám napravovati, pane purkrabí.
Snad ani ničím se neprohřešil a není co napravovati. Též zlosyna
nemám žádného. Má povinnost je, abych na zámek dodal
k Martinu husu, slušně krmenou a tu přináším“, odpovídal starý
Ondra vážně.
Purkrabí Jan Prchlík se ušklíbl. „Ten selský rozum sprostý!
Ale dobře, dobře; podíváme se na tvou husu. Kde ji máš?“
Vyšli do síně. Jak purkrabí zočil husu, zasmál se potupně
a zvolal: „To že je ta husa martinská, slušně krmená? A s takovou
husou nestydíš se přijít na zámek? Vždyť to husa na zdechnutí,
hubená a dýchavičná! Když sám fojt opováží se vrchnosti své
milostivé přinésti takovou polozdechlinu, jakých potom dávek
máme očekávati od ostatních poddaných? Seber husu a pošli zejtra
jinou. A pravím ti, jak nebude, jak se náleží, zle se ti povede! Či
nemáš ženských doma, aby přinesly, když sám nerozumíš?
Sprostý sedláče, myslíš že jsi fojt? Pro selskou pýchu nevidíš si na
nos. Máš-li dceru (pan purkrabí věděl dobře, že má a věděl též, že
to dívka nejšumnější daleko a široko), nechť ona přinese, ale zejtra
tu musí husa jiná býti, jinak v trestání upadneš!“

Jak Ondra zaslechl z vlastních úst purkrabího slovo dcera,
již věřil, co byl o něm slyšel... Purkrabímu vlasy sešedivěly, ale pro
mladé pokolení ženské chtěl býti vždy ještě mladým.
„Je-li má husa, jak se sluší, uznají i jiní lidé a už uznali, dal
jsem o tom sepsati spis. Slavný magistát frýdecký má též oči a já
potom vyrovnám se už s panem hrabětem sám a sám a nebude
k tomu třeba ani dcery ani jiné ženské. Vždyť nejsem povinen na
zámek dceru, ale jen kohouta a husu.“
Tato slova přivedla purkrabího do náramného ohně. Zaťal
pěstě a zvolal: „I ty zpupný chlope selský! Víš, s kým mluvíš? Za
svou hubu prostořekou pocítíš můj hněv!“
„Nejsem já zpupný chlop, ale věrný svému pánu fojt. Pan
hrabě rozsoudí.“
„A či ty chceš rovnat se mně, ty mluvko neuctivý? Pan
hrabě rozsoudí. Ovšem že rozsoudí, ale poznáš, jak rozsoudí!
Prozatím pro neuctivé chování proti vrchnosti vyplatit ti dám
pětadvacet hned, a chceš-li, mám tu chlapů dost, kteří tě budou
lískovkou obsluhovat ještě déle, až zkrotneš!“
„Nejsem člověk nejsprostější, abych za svou dávku poctivou
poslouchati musil nadávky a hrozby plané —“
„Ticho!“ vzkřikl zuřivě purkrabí a vztekem jen hořel. „Hned
tě poslušnosti naučím. Chlapci, pojďte sem! Svažte ho a zavolejte
biřice!“
Chlapci chtěli vrhnouti se na starce, kterému ani ve snu
nebylo by napadlo, že s ním, starým fojtem janovským takto

jednati by mohli. Vytřeštil oči divoce, postavil se na obranu
a rukama mlátil kolem sebe celou silou.
„Pryč ode mne, vy hlupáci! Či nejste též ze selské krve? Já
jsem dědičný fojt z Janovic! Jak dnes mně, tak zrobí on zejtra vám!
Pryč ode mne!“ A sluhové panští, slyšíce muže sestárlého takto
mluviti, pozbyli odvahy, vykonati, co kázal purkrabí.
„Co neslyšíte chlapci? Všechny vás vyženu a na vojnu pošlu.
Rychle ho povalte!“
„Kdo se mne dotkne, toho rozdrtím!“ hrozil fojt. „Jeho
povalte, a odevzdáme ho panu hraběti, aby nás neutiskoval.“
Sluhové by ovšem byli raději poslechli fojta než purkrabího.
Ale když purkrabí vyskočil po ručnici, která na stěně visela
a znovu rozkazoval, tu sluhové vrhli se přece na fojta.
Stařec bránil se vší silou, tloukl sebou na vše strany
a pohmoždil sluhy zámecké. Ale konečně přece byl povalen
k zemi a násilně vysvlékán. Když ho svazovali do provazů, vykřikl
stařec: „Kletba tobě, ty nespravedlivý kate! Co mně dnes děláš,
toho za nedlouho sám dožiješ!“
Položili ho na lavici. Stařec pokořený, ponížený, ač pevně
spoután, ustavičně sebou trhal. Provazy ovšem protrhati nemohl.
Kdyby tak Janovice viděly tuto jeho potupu a hanu, které dožil se
na stará kolena! Kdyby jeho syn Ondráš aspoň tu byl, aby viděl na
vlastní oči, čeho panský úřadník za bílého dne dovolil si na starém
poctivém fojtovi!
„Jak se leží urozenému pánu?“ posmíval se purkrabí
ďábelsky spoutanému starci. „Zkrotneš selská pýcho, hned počne

výplata. Hle, jak tu leží ten selský zemánek! Naučím já tě
poslušnosti. Jen mé milosti a svému stáří děkuj, že malý trest ti
dávám! A teď prvních patnáct celou silou počítejte — je to za
selskou pýchu!“
Výplata počala. Purkrabí sám dohlížel, aby rány byly citlivé.
Přivázán k lavici, ubíjen, stařec sténal. Při každé ráně zdálo se mu,
že vypouští ducha.
Purkrabí kázal přinésti vodu a políti selského „zbojníka.“
Bál se snad, že by nevyčkal stařec ani konce výplaty. A všech
pětadvacet dostati musil.
Když napočítali patnáct, zdálo se biřicovi, že ztýraný stařec
již dodělal. Rychle na něho nalili opět vody a vyčkali, až se vzkřísí.
A jakmile zbádali, že ještě žije, ihned na novo pan purkrabí kázal
počítat, to prý za synka Ondráše.
Když počítáno bylo čtyřiadvacet, stařec sebou už ani
nehýbal. Chtěli ho opět vodou oblévati, ale panu purkrabímu bylo
již mnoho čekání. Zameškalť skoro půl hodiny k vůli jedinému
mizernému sedlákovi a to mu byla velká ztráta. „Jen rychle
doložte!“ zvolal netrpělivě. „Zdechne-li, není ho škoda!“
„On už nedýchá!“ mínil biřic, chtěje zachovati ubohého
fojta aspoň poslední rány.
„Či dýchá neb nedýchá! Vpalte mu ji jen!“ vykřikl nelidsky
purkrabí. A když stalo se po jeho rozkazu, pan purkrabí potom
rychlým krokem ubíral se do své kanceláře. Psal právě na vyšší
úřady dlouhý spis, jak obyvatelstvo věrně je oddáno svému

panstvu a vychvaloval obecnou spokojenost. Neopomenul vylíčiti
též své zásluhy vlastní o blaho lidu poddaného.

II.
JAKO V RÁJI
Pan purkrabí spokojeně se tvářil, když dokončil své písmo
o blahu lidu poddaného. Odevšud z jiných panství vedli tehdy
poddaní nářek proti svým pánům neb úřadníkům panským na
velké utlačování. Jen z Frýdecka neopovážil si nikdo stěžovati
a naříkati, purkrabí by se byl selskému nespokojenci pěkně
odměnil. U vyšších úřadů proto domnívali se, že lid na Frýdecku
žije jako v ráji. Posílaltě purkrabí co rok na vyšší úřady spisy
o všeobecné spokojenosti, při čemž vždy vychvaloval starostlivost
panstva o blaho lidu.
Purkrabí byl člověk liška vůči pánům, které klamal,
a surový ukrutník proti poddaným, jež utiskoval. Dbal jen toho,
aby on sám měl se dobře a aby bohatl. Při tom málo všímal si
rozdílů mezi hrabětem a lidem poddaným. Odíral, kde bylo co
vzíti, chudého i bohatého.
Jméno měl české, ale řeč česká, jakou mluví lid ve Slezsku,
byla mu odporná. Jeho rodiče pocházeli z Moravy a uměli jen
česky. Purkrabí však kdesi ve světě naučiv se německy, svým
vlastním mateřským jazykem povrhoval. Mluvil jen tehdy rád
česky, když chtěl lidu ubohému vynadat. Tu byl opravdu pečlivý,
aby mu každý dobře porozuměl.
Tehdy byly takové zákony, že na Těšínsku každý úřadník
musil v úřadě nejen česky mluviti, ale též psáti, aby tomu lid
rozuměl, co bylo psáno. Němčina tehdy neměla v této zemi

slezské ještě docela žádných práv. Bylo to přirozené, neboť jediné
město Bílsko bylo tehdy německé, všecka ostatní země těšínská
byla slovanská.
Odrodilec Jan Prchlík byl by rád lidu českému na Frýdecku
jazyky překroutil, což ovšem nebylo možno. Byl by rád předělal
též zákony, ale neměl na to moci, neboť tehdy všecka šlechta byla
pyšná na to, že její jazyk mateřský je český a bylo tehdy mnoho
bohatých pánů a rytířů, kteří ani neuměli jiné řeči než české. Celá
země slezská, Morava i Čechy byly odedávna spojeny pod
korunou svatováclavskou a v zemích této koruny na počátku
předešlého století byla pořád ještě řeč česká jazykem prvním.
Němci tehdy pilně učili se česky, neboť ani ve Slezsku ani na
Moravě člověk bez slovanské řeči se neobešel. Purkrabí Jan
Prchlík, který nenáviděl řeč svou mateřskou, nemohl tedy sám
svět přejinačit.
Byl to člověk bez srdce a bez citu lidského, jak jsme se už
byli přesvědčili. Neměl svědomí. Chtěl jen rozkazovati
a bohatnouti. Byl mravů tak špatných, že křesťanská manželka
nemohla s ním žíti, pročež od něho utekla. Purkrabí ji nedal ani
hledati. Jemu se tím jen ulehčilo, že odešla, neboť potom mohl bez
výčitek prováděti své nemravnosti.
Když dopsal ono vylhané písmo o blahu poddaných,
vzpomněl si na fojta Ondru z Janovic. Nebylo mu žal, že dal starce
ubíti. Naopak těšilo ho, že mohl sedláka pořádně vytrestati.
Trochu se však přece bál, aby Ondra neb jeho rodina nešla na
nářek k hraběti Pražmovi neb snad dokonce k vyšším místům.

Purkrabí byl velice vychytralý, všecko uměl překroutiti;
pravda nebyla nikdy jeho cností. Z takové nepravosti, jaké se byl
dopustil na Ondrovi, jedním rázem uměl se vykroutit. Otevřel
dveře a kázal sluhům na chodbě: „Zaneste tu husu do mé kuchyně,
aby ji kuchařka hned zabila!“
Potom znovu dal rozkaz: „Doběhněte do města k radnímu
Pavelkovi a Pokornému, že zvu je na zámek. Napřed ale vypůjčte
někde husu moc hubenou a přineste ji, ale hned!“
Radní páni frýdečtí brzo se dostavili na zámek. Purkrabí Jan
Prchlík oslovil je takto: „Je pravda, že dal u vás dnes fojt z Janovic
prohlédnouti jakousi husu?“
„Mně se zdá“, vzpomínal si opatrně radní Pavelek.
„A husa byla vykrmená?“ pokračoval purkrabí.
„Tak se mi zdá“, pokračoval opatrně radní pán.
„Že se ti jen zdá? Vždyť jsi na tu husu sepsal zpupnému
fojtovi listinu.“
Páni měšťané frýdečtí ani nevěděli, jak by odpověděli, aby
si mocného, ale též zlého purkrabího nerozhněvali. Na štěstí jim
dále ničeho nevyčítal, ale otevřel dveře do síně a dal přinésti husu
hubenou, kterou sluhové mezi tím odněkud byli přinesli.
„Podívejte se, milí páni radní obce frýdecké, jakého věrného
fojta milostivý pan hrabě má v Janovicích. Odpovězte: jaká je tato
husa?“
Vychrtlá husa zaštěbetala a radní Pavelek zakřižoval ruce:
„A takovou husu sem dodal? Nám ukazoval husu docela jinou!“

„Podvodník! Teď jste se přesvědčili. Proto dal jsem mu
naložiti pětadvacet, které si zasloužil! Ó sedláci jsou lotři —“
„Bože milý!“ vykřikl najednou radní Pokorný, který husu ze
všech stran ohledával. „Vždyť je to husa má!“
Pan purkrabí se trochu zarazil a v duchu klel na své lidi, že
byli tak neopatrní. Přinesliť mu patrně husu od radního
Pokorného, od téhož radního, který mu měl dáti svědectví proti
fojtovi janovskému. Ale purkrabí hned si pomohl: „Tvá že je ta
husa? I ten ničemný fojt! Husu, kterou vám ve Frýdku ukazoval,
prodal. A sem na zámek přinesl husu jinou, kterou radnímu
ukradl. Hned mu dám naložit ještě pětadvacet.“
Založil potom s radními listinu, že husa je hubená a na
zdechnutí. Radní ovšem čenichali jakési šibalství. Znaliť fojta jako
sedláka poctivého a znali též dobře lysohlavého purkrabího.
Odcházejíce prosili purkrabího, aby fojta janovského ušetřil
dalšího trestu pro tu „kradenou“ husu. Purkrabí spokojeně se
usmíval: „Dám mu milost, ale jen na vaši prosbu. Poznali jste ho
aspoň, toho zbojníka. Rozkládal si zde, jako by byl sám pan hrabě
— ten selský chlap!“
U brány zámecké stál vůz hnojový a do toho nakládali
sluhové nyní zámožného fojta polomrtvého. Sténal chvilkami
a oči obracel v sloup.
Purkrabí vyšel s usměvavou tváří před zámek a podíval se
na zmírajícího starce. Ale ani trochu to jeho svědomím nehnulo,
když viděl před sebou oběť své nelidskosti. Zavolal na pacholka,
který jako na potupu ještě větší měl na hnojovém voze zámožného

fojta do Janovic odvézti. „Až se ten chlap selský vychrápe, řekni
mu, aby si tuto svou listinu dobře schoval… Ukáže-li ji někomu,
dostane znova pětadvacet!“
Byly to opravdu rozkošné časy! Lidé žili jako v ráji. Ovšem
až na tu lískovku.

III.
DVĚ ČAROVNICE
Nad čarokrásným údolím Čeladné mohutně vypíná se táhlá
hora Ondřejník, porostlá černými hustými lesy. Přes divou
Ostravici vyhlíží k Lysé Hoře, královně to těšínských hor,
pozoruje z daleka, co v městech Místku a Frýdku se děje,
a s vysokým Smrkem nahlíží daleko do Moravy až k posvátnému
Radhošti.
V dobách starých slula hora tato strašnou pověstí.
Nespočetné tajuplné báje vypravoval lid o čarodějnicích a zlých
duchách, které tam své rejdy provozují. V tajných hlubokých
skrýších a jeskyních ukryty byly prý báječné poklady, kterých
však žádný smrtelník nemohl se zmocniti. Skály se sesuly a hora
pohrobila do svého lůna odvážlivce, který by chtěl zbohatnouti na
Ondřejníku. V jisté dni v roce strach a hrůza panovaly na této
hoře. V tmavých nocích v temnotě mocných dubů poskakovaly
prý čarodějnice a osvětlovaly černý les pekelným ohněm, který
svítil jim z očí. Někdy i sám ďábel přišel na Ondřejník, aby
poskočil si se svými poddanými čarodějnicemi. Kdo z lidí
křesťanských v nešťastné takové dni přišel na horu báječnou, ten
padl za oběť příšerám a obludám nočním a nikdy více prý nevrátil
se do své chýže.
Byly to ovšem bájky a dnes už ani malé děti nevěří na
čarodějnice a jejich nadpřirozenou kouzelnou moc. Na počátku
předešlého století však i lidé učení měli hlavy pomatené a věřili

na divotvornou moc ďábla a jeho pekelných i pozemských
poddaných.
Na Ondřejníku meškala tehdy divá Hana, čarodějnice stará.
Zrodila se na Lysé Hoře, kdež zemřelá již matka její nepočestné
zaměstnání čarovnické dlouhá leta byla provozovala a dceru svou
řádně čarám vyučila.
Divoká Hana byla prý tehdy jediná stará panna v celém
okolí. Jiným děvčatům uměla pomáhati k ženichům. Jen sama
sobě pomoci neuměla. Snad by si byl pannu čarodějku nikdo ani
nechtěl vzíti za ženu, aby nepropadl za živa peklu, — leč kdyby
mu byla učarovala. Ale právě z toho vidíme, že čarování vlastně
nic nepomáhalo, že to bylo jen bludné mínění lidské. Každá
panna, i kdyby byla čarodějnice, chce se vdáti a Hana zajisté byla
by si ženicha nějakého přičarovala, kdyby její čáry byly co
pomáhaly.
Lidé vypravovali o staré Haně tehdy hrozné věci, co prý ona
všechno umí. My v nynějším století ovšem za to její „umění“
nedali bychom nic. V čem se Hana snad opravdu vyznala, to bylo,
že uměla svařovati léčivé byliny a pomáhati proti neduhům
lidským. Nebylo tehdy dost lékařů a umění lékařské obstarávaly
takové baby čarovnické. Ku kořínkům přidala baba ještě všelijaká
podivná říkání a pozdravil-li se nemocný, řeklo se, že pomohly
čáry. Nepozdravil-li se, svalili lidé toho příčinu na nějakou zlou
čarodějnici nevidnou neb na zlého ducha, který ostatně si z toho
očerňování nic nerobil, poněvadž od století na všeliké podezřívání
lidské byl uvykl.

Povídá se též o starých čarodějnicích, že uměly bouřku
a vítr způsobiti, že uměly očarovati dobytek, aby nedojil, že uměly
člověka přeměniti ve zvíře a mnohá žena dala prý svého chlopa,
když nedělal dobrotu, vytrestati od čarovnice. Ale dokázalo se, že
jsou to jen bájky. Tehdejší čarovnice byly hodnější než mnohé
staré baby v našich časech. Ty staré čarodějnice uměly aspoň
shledávat po lesích léčivé byliny a pomáhaly chudému lidu.
Mnohá stará baba u nás v našich časech neumí už nic než způsobiti
bouřku svým zlým jazykem mezi manželi neb sousedy. Narobí
klevet a pletek a už je jako učarováno. Lidé se potom pronásledují,
nenávidí, žalují se u soudu a pan lucifer má z toho radost.
Stará Hana byla prý ošklivá až strach. Chodila o berlích
a z daleka prý už bylo cítit pekelný smrad v dědině, když tam
s Ondřejníka šla. Lidé se jí proto vyhýbali. Chodili za ní, jen když
ji potřebovali. Když někdo nebezpečně ochuravěl, když milenec
nevěděl, jak by nastrojil na děvuchu a když děvucha chtěla
přivábiti si chlapce milého, když zvědaví lidé chtěli zvědět, co se
stane aneb když bázliví chtěli, aby se něco nestalo, vyhledávali
starou čarovnici na Ondřejníku.
Ale byla tehdy v krajině ještě čarovnice jiná. Kvetla jako
růže v Janovicích. Byla mladičká a překrásná. Takové šumné
děvuchy lidé široko daleko nepamatovali.
Nechceme tím znevážiti nynější děvuchy janovské. Víme,
že i nyní jsou v Janovicích šumné panny. Bijou se tam chlapci o ně
často, a jak slezské chlapce známe, pro šerednou děvuchu krve
neprolijou. I poloha Janovic dědiny je taková, že děvuchy

janovské musí se líbiti. Vysoké lesnaté hory vysílají k Janovicím
svůj osvěžující dech a v tomto dechu děvuchy rostou. Z hor
blízkých prýští voda nejčistší a v potůčku nazvaném Krásná voda
myjou děvuchy svoje tvářičky. Jak by nebyly potom šumné! Jinak
by potůček nezasloužil si svého krásného jména.
A k tomu mají děvuchy ještě všeliká „říkání“ ze starých dob
pohanských, užívají též rozličných kouzelných prostředků, aby
nabyly krásy a aby připoutaly ženicha. Nechceme zamlčeti, že
mají chvalitebný zvyk, vzývati Boha, aby jim přisoudil dobrého
manžele. Nelíbí se nám ale, že některé děvuchy utíkají se zároveň
též k ďábelským kouzlům a čárům, aby nalíčily na ženicha. Proto
v stavu manželském potom mnohá zavzdychne se: Toho mi dal
ďábel!
Ta mladá čarovnice v Janovicích byla dcera fojta Ondry
Šebesty. Všechny chlapce janovské i z okolních dědin prý
očarovala svou krásou. Byla tak šumná, že prý se o ní mluvilo až
daleko u Radhoště. Ženichů ucházelo se o ni dost a dost z blízka
i z daleka. Všem se líbila pro tělesné přednosti i pro dary ducha.
Bylať laskavá, veselá a velice přítulná. А k tomu všemu vědělo se,
že starý Ondra Šebesta má dva grunty a jen dvě děti. Na každé dítě
počítal se tedy grunt a zajisté nepřeháníme, když povíme, že
u Šebestových podávali si ženichové dvéře a že pro Maryšku
mnohá v hospodách svedena byla bitka. Mělať Maryška bezmála
všechna p a těmi čarovala.
Neměla však jaksi chuti do vdávání. Ráda se s chlapci
pobavila, ráda si poskočila s nimi v hospodě při zvucích cimbálu

a harfy, ale kdykoliv chlapci chtěli s ní promluviti do opravdy
o lásce, už se odvracela. K starému otci jejímu vysíláni byli
námluvčí, kteří již mnoho veselí svatebních svou moudrou
výmluvností domluvili. Od Šebestových odcházívali však
s kyselou tváří. Maryška vždycky jen, že má ještě čas. A opravdu
neměla na spěch; byloť jí teprv sedmnáct let.
Podívejme se na ni blíže. Stojí v době ranní zadumaná
u „krásné vody“, která teče u Janovic. Lysá Hora i Smrk zastřeny
jsou ještě hustou mlhou, jen nižší hory jako Prašivá, Tanečnice
a jiné počínají ze spousty par objevovati svá lesnatá skaliska.
Mladá čarovnice, která nazývá se Maryška, pohlíží na stoupající
do výše páry, zahalující velikány horské. Potůček krásné vody
před ní bublá a děvucha naklonivši se k jeho bystré jasné vodě, po
starém zvyku slovanském šeptá: „Vítaj, zavítaj moja krásná voda,
voda, vodička! Zkadě ty pospícháš? —“
Potůček zabublal a mladá čarovnice rozhlédla se, zdali ji
někdo nepozoruje. Potom poklekla k potůčku jasnému, na jehož
písčitém dně bylo vidět hojnost kaménků bělounkých. Nahnula se
štíhlým svým tílkem k bystřině, vložila do ní obě své ručky,
a počala „A já ťa též vodička prosím, abys ty mně též tak okrášlila,
ovelebila, ojasnila, ozdobila, ze všeckých bolestí navždycky
očistila. Jako ty pospícháš od kaménku ku kaménku, od kořínka
ku kořínku, od břeha k břehu, abych i já pořád byla s chlapci
v kole —“
Náhle vykřikla ustrašeně. Tílko její odchýlilo se od bystřiny
a ručky její rychle povznesly se do výše. Nechytil ji za ruku

vodník, ale stalo se jí něco, čeho zažila ponejprv ve svém životě.
Nacházelať se v náručí neznámého chlapce, který z plna hrdla se
zasmál, když ji byl u bystřiny násilně ze zadu objal. Překvapenou
dívku jedním rázem obrátil k sobě a v témž okamžiku již
vtisknouti chtěl jí na rty polibek. Dívka hlavou se mu odtrhla a její
ručka rozehnala se po jeho obličeji. Rychle vyskočila a plačtivým
hlasem zvolala: „Proč mně pokoje nedáš?“
„Když čaruješ na chlapce, tu mne máš!“
„Na tebe jsem nečarovala. Jdi, odkud jsi přišel!“
„Však jsem ti nezrobil nic zlého!“ chtěl se chlapec dobřiti.
„Nechci od tebe ani nic dobrého!“
„Však si nezasloužím, abys mne posílala pryč. Jsem syn —“
„A kdybys byl mladý hrabě, vidět tě nechci!“ Tak se umělo
hněvat to mladé stvoření.
Děvucha se chlapci ale snad právě proto zalíbila, že ho
odháněla. Pohrozil jí žertovně: „Odejdu-li, nepřijdu už nikdy víc!“
„Ani mně na oči nechoď. Jako zbojník děvuchy přepadáš!“
„Jako zbojník! Však jsem ti nic nezrobil a nemohu za to, že
nerozumíš žertu.“
„Žertuj si s kým chceš, ale mně pokoj dej!“
„Tedy mám jít?“
„Jdi a na oči mi nechoď!“ A uháněla k rodné chýži.
Na oči mi nechoď! Slova tato zněla potom chlapci i děvuše
dlouho v uších. On odcházel k lesu s hlavou smutně sklopenou
a chvilkami se obracel k potůčku. Patrně už byl očarován. Bylo
mu teskno.

Mladá čarovnice za stromem pohlížela za ním, až zmizel
v lese. Hněvala se na něho, že ji u vody vyrušil. Zdálo se jí, že ta
vodička přinesla jí tohoto milého. Nemohla na něm nalézti chyby,
nemohla si zapříti, že to chlapec pěkně rostlý, že je bezmála ten
nejslušnější, jakého dosud viděla. Když za hodinu kosila trávu,
vyčítala si, že nevyslechla, kdo a odkud je. A když popoledni
předla, vyčítala si, že naň zvolala: Nechoď mi na oči!
A nepřijde-li opravdu? Přijde, musí přijít, vždyť jí ho
přinesla vodička. Ale potom teprv ho ještě pořádně vytrestá, že ji
tak přepadl.
Cizí chlapče, těš se jen! Netušíš, jaké čarovnice Šebestová na
tebe plete plány.

IV.
MLADÝ ONDRÁŠ
I na čarovnice dochází někdy doba žalu a zármutku.
Maryška Šebestová mohla si očka vyplakati, když přivezli jí
z města otce na smrt ubitého. Ubožák dosud mluviti nemohl a jen
žalostně sténal.
Maryška bála se o otce starého a v bázni své dávala si naději,
že mu stará divá Hana pomůže. Ale pravili jsme už, jaký strach šel
z Ondřejníka. Kdo tam nemusil, nešel tam. Maryška slibovala
čeládce i jiným lidem hojné odměny, aby pro starou Hanu na
Ondřejník zašli. Sousedstvo kroutilo sice soucitně hlavou nad
ubohým fojtem a hrozebně zdvihalo ruce proti panskému
nemilosrdnému týrání. Ale na Ondřejník nikomu se nechtělo,
neboť právě předešlé dvě noci — tak vypravovali lidé od
Malenovic — na Ondřejníku kmitala se světýlka a lid soudil, že
čarodějnice v tyto dny slaví tam své rejdy a hody pekelné.
Maryška vydala se tedy na cestu sama v průvodu dvou
sousedů; vymlouvali jí to, ale když děvuchu přemluviti nemohli,
jeli s ní. Chtěli ji jen na úpatí hory strašné doprovoditi, dále si
netroufali. Ale zamýšleli přemluviti nějakého pastýře, aby
děvuchu buď až k sídlu divoké Hany neb aspoň tak daleko do lesa
na horu zavedl, odkud by potom dle poučení sama našla cestu další
ku skrýši staré čarodějnice.
Sousedé děsili se o dívku, jaké neštěstí ji na Ondřejníku
potkati může. Vypravovali jí i na cestě znova všecky hrozné věci,

které věděli o hoře strašné. Srdnatá dívka nedala se však zvrátiti.
Milovala svého otce čistou láskou dětskou a chtěla mu pomoci
staré Hanny opatřiti, nechť se stane cokoli. Na prsou Maryščiných
visel křížek se Spasitelem. V ochranu syna Božího důvěřovala
proti zlým duchům. Sousedé myslili více na ďábla, a proto se báli;
děvucha důvěru svou skládala v Boha, který všecko řídí a proto
byla dobré naděje.
Konečně na voze všichni umlkli. Oddávali se svým
myšlenkám. Sousedé uvažovali, co vystojí ubohý poddaný od
panských úřadníků, Maryška zas měla stále na mysli polomrtvé
tělo drahého otce, do kterého kdyby mohla život a zdraví
vdechnouti, vykonala by cestu nejen na Ondřejník, nýbrž i na
Lysou Horu a Radhošť. Náhle radostně vykřikla.
Vždyť po cestě proti povozu vykračoval si její bratr Ondráš
v oděvu vojenském! Byl postavy malé, svižné, pronikavé jeho oči
černé vesele dívaly se na svět. Byl sama bujnost a smích.
Uzřev sestru, poskočil radostně. Zamával do povětří
vojanským kloboukem a žertovně ručnici namířil proti sestře,
která s povozem k němu se blížila. Děvucha potom seskočila
s vozu, pocelovala bratra s úsměvem radostným, ale hned zas
tvářička její se zasmušila. Počala bratrovi vypravovati, jaké
neštěstí otce stihlo a že ona nyní ubírá se pro starou Hanu.
Tato novina zlá velice zarmoutila veselého Ondráše. Když
slyšel, jak otec jeho byl pokořen, pohaněn, jak nelidsky na těle
ztýrán až do úmoru, tu vzplanuly vztekem jeho oči, ústa se mu
stáhla a rty se mu zpěnily.

Kdyby v této chvilce pan purkrabí ze zámku frýdeckého šel
po cestě, zle by se mu vedlo! Již válel by se v příkopě a potom brzo
na to povznášel by se na provázku k větvi některého blízkého
stromu. Umělť Ondráš mysliti i jednati rychle a měřil zlosynům
podle zásluhy.
„Kdybych byl tušil“, žaloval si Ondráš, „že bohaspustlý ten
frýdecký lysohlava takto naloží s mým otcem, byl bych mu tehdy
u mlýna ve Stařiči hlavu obuškem rozbil docela!“
„Však jsi mu tehdy nadrobil na hřbet tolik, že čtrnáct dní
lysohlavec z lůžka nepovstal!“ mínil soused Kolář.
„A zasloužil ještě více“, dokládal soused Farník, „neboť
purkrabí tehdy ve Stařiči chtěl si namlouvati děvuchu počestnou.“
„Ale za ty rány, které jsi mu tehdy nasypal, mstí se on teď
tvému otci!“
Musíme se s Ondrášem blíže seznámiti. Chodil do školy
skalické a tam jako školák učiteli se zalíbil. Bylť bystrého ducha
a hlava vtipná. Na radu učitelovu poslal starý Ondra svého synka
do Příbora k piaristům na školy latinské. Mladý Ondráš učil se sice
dobře, ale nepokojný jeho duch ustavičně sváděl ho ku všelijakým
čtveráckým kouskům. Chodil tam do škol několik let, ale přání
matčino, aby vyučil se na paterka, nemohlo se splniti. Ondráš
nejevil náklonnost k tichému působení kněžskému, byl povahy
příliš čilé, nepokojné, bouřlivé. Škola se mu po několika letech
znechutila a dal se na vojnu. Protloukal se potom po dvě léta
světem a když před třemi lety přišel navštívit svou rodinu do
Janovic na několik dní, zašel si též ku známému svému Řezníčkovi

Josefovi do Stařiče. V chaloupce nenašel tohoto svého přítele ze
školských let, ale zastihl tam pana lysého purkrabího z Frýdku,
jak sestru Řezníčkovu, mladou to děvuchu, obtěžuje nepěknými
řečmi. I nevšímal si, jakou pan purkrabí má moc po celém panství
frýdeckém; vyplatil mu obuškem jak se slušelo a děvuchu
osvobodil. Potom zas odešel do světa na vojnu, neboť mladému
Ondrášovi nelíbila se práce za pluhem a v hospodářství. Na takové
zaměstnání pravil, že má času vždycky ještě dosti.
A opět vracel se dnes z potulek vojenských do rodného
svého kraje. Bil se udatně v mnohých bitkách v Němcích. Na
válečném tažení svém přišel až k moři, ba ocitl se též ve Francii.
Potom, když páni vojevůdci zadržovali svým žoldákům povinný
žold, rozhodl se zajíti zas do své rodné vísky, tam kde voda Krásná
přidává krásy děvuchám. Zatoužil zas po pohledu na Lysou Horu
a chtěl se nějaký čas napájeti osvěžujícím dechem lesnatých obrů,
v němž byl vyrostl. Chtěl odpočinouti po klopotných vojenských
taženích a po hluku válečném v klidném domově v kruhu milých
svých drahých.
Zasedl na vozík k sestře a k sousedům. Rád by byl uzřel otce
ztrýzněného, aby se přesvědčil, zdali neumírá. Ale uznával, že
pomocí staré Hanny mohl by život drahý dobrého otce býti
zachován. Přidružil se proto k sestře a když do Frýdlantu dojeli,
pravil sousedům: „Zůstaňte zde a čekejte mne. Za tři hodiny se
vrátím.“
„Už za tři hodiny?“ divili se sousedé. K úpatí hory je totiž
ještě daleko a na horu při stoupání dosti času uplyne. A což teprv

dlouhé hledání skrýše, v které stará Hana své čarovnické řemeslo
provozuje!
„Znám dobře Hanu, byl jsem tam u ní už několikrát! Za tři
hodiny jsem tu nazpátek.
Skočil s vozu. Před hospodou stálo několik lidí, kteří jeho
slova slyšeli.
„Ondráši!“ volal soused Farník taktéž s vozu slézaje. „Tyto
noci bylo vidět na Ondřejníku světélka.“ Ondráš porozuměl
dobře, že Farník naráží na sjezdy příšer a oblud z říše čarovné,
které se prý konají na Ondřejníku, ale vesele zvolal:
„Já čarovnic se nebojím, jsem u nich jako doma. A kdyby
bylo zle, učaruju jim sám!“
Sousedé se zasmáli. Znaliť Ondráše, že rád si zažertuje. Ale
lidi z Frýdlantu, kteří tato slova Ondrášova zaslechli, už se
křižovali.
„Slyšels?“ šeptal jeden z Frýdlantu.
„Kdo to je?“ přikývoval ustrašený druhý Frýdlančan, dávaje
pozor, zdali Ondrášovi nečouhá ze zadu něco jako chvostek; podle
takového znamení by bylo skoro jako jisté, že ten člověk, který je
u čarovnic jako doma, není nikdo jiný jako sám lucifer, potentát
pekelné říše.
Sousedé zůstali v hospodě frýdlantské, kdež už tehdy
prodávalo se dobré pivo hukvaldské. Maryška šla s bratrem,
chtějíc ho doprovoditi aspoň až k lesu u Ondřejníka.
Když už blížili se k lesu, spatřili štíhlou mužskou postavu
v huni. Děvuchu bodlo srdéčko.

Ondráš zvolal: „Toť Kovářík!“
„Kdože je to?“ zašeptala Maryška. Poznalať v chlapci
blížícím se onoho hříšníka, který ji byl nedávno u potůčku
pohněval a celou hlavičku popletl.
„Kovářík se mu říká, ale píše se Bartek Pavlousek a je
z Raškovic. Či ho ještě neznáš?“
Maryška byla by ráda řekla, že ho nezná. Cosi jí pravilo, že
by bylo lépe, kdyby ho nebyla u potůčku poznala. Víme, že mu
hrozila, aby jí na oči nechodil.
Ale abychom pravdu na ni prozradili, povíme, že nebyla
nerada, že ho opět potkává. Tak jsou ty rozmary ženské. Hrozí-li
nám, že nás rády nemají, nemyslí to do opravdy. A dělají-li, jakoby
nás rády měly, za blázna nás mají.
Kovářík se s Ondrášem přivítali přátelsky, chodiliť spolu ve
Skalici do školy. Ondráš mu krátce vypravoval, jak purkrabí jeho
otce pobil. Potom spěchal na Ondřejník pro Hanu. Svou sestru
zatím zůstavil dole u lesa s Kováříkem.
Bylo by snad zajímavo, kdybychom s Ondrášem šli se
podívat na Ondřejník do skrýše k čarovnici Haně. Ale vždyť ji
ještě poznáme i její umění. Poznáme důkladně Ondřejník, Lysou
Horu i skrýše čarodějnické, které tam stará Hana měla. Zůstaňme
prozatím dole u lesa s Kováříkem a s Maryškou.
Když zůstali sami, Kovářík nevěděl, jak začít. U potůčku byl
smělejší. Začala tedy Maryška: „A dlouho tu budeme stát?“
„Dvě hodiny snad uplynou!“ myslil Kovářík.

„Bože, to je dlouho!“ Maryška odvrátila se rychle od něho.
Vzpomnělať si, že se má na něho dále hněvat, jakž si byla umyslila.
„Ovšem to je dlouho“, dosvědčoval suše Kovářík.
„Mohla jsem jít s bratrem!“ ozvala se, na Kováříka nehledíc.
Chtěla tím Kováříkovi dát na známost, že jí to není milé, že musí
s ním zde tak dlouho vyčkávat.
„Měl Ondráš raději mne poslat nahoru!“ odvětil Kovářík.
Ani sám nevěděl, že dobře odpověděl.
Maryška se zamyslila. Konečně se ozvala: „Však ty bys tam
Hanu nenašel! Hora je dlouhá, samý les a Hana je někde v skrýši.“
„Však vím, kde ji hledat. Jdu rovnou cestou od —“ nedořekl,
že od Hany. Zalekl se, že promluvil více, než měl.
„Byl jsi tam u ní?“ vyzvídala rychle děvucha.
„Ale kata též tam. Chodil jsem jen v lese!“ počal se vytáčet
Kovářík. Maryška však ho nepustila. „A co pravila Hana? Však jsi
byl u ní!“ Předtucha ženská pověděla Maryšce, že Kovářík šel na
radu k Haně, jak by za ženu dostal tu, kterou u Krásné vody
přepadl.
„Toť, že jsem byl“, začal se přiznávati Kovářík, „však tam
chodí i jiní.“
„A co pravila?“
„Co by pravila!“ Tato otázka se mu nelíbila, ale už našel
odpověď: „Pravila, pravila — že se na rok vystěhuje zas na Lysou
Horu.“

To bylo ovšem málo a zvědavá děvucha chtěla vědět více.
Poradila mu snad Hana nějaké čáry? Uhádla snad Hana, že
Maryška opravdu myslí si na Kováříka? —
Zvědavá děvucha zapomněla na sklíčeného otce, zapomněla
na bratra, který obtížnou cestu koná, myslila jen na sebe. Když
Kovářík nechce mluviti pravdu, však ona ho donutí, aby mluvil.
V tomto ohledu často lesť i mladé jen děvuchy vítězívá nad
rozvážnějším mužským. Počala tedy:
„Nepravila Hana jiného nic?“
„Bezmála nic“, odpovídal rozpačitě Kovářík.
„A ty neptal jsi se nic?“
„Bezmála nic!“
„Z jaké příčiny jsi tedy na Ondřejník k Haně šel?“
Teď Kovářík byl v pasti. Pohlížel do země jako hříšník
a Hana s potěšením pozorovala jeho rozpačitost. Byla si vědoma,
že k vůli ní zašel na Ondřejník, aby ji kouzlem k sobě přivábil
a byla odhodlána, ač mu byla nakloněna, trestati ho za
opovážlivost u Krásné vody.
Když dlouho neodpovídal, Maryška zeptala se: „Či snad ani
nevíš, že jsi na Ondřejníku byl?“
„Však jsem pravil, že jsem tam byl“, doznával Kovářík.
„A co pravila Hana?“
„Co pravila! Abych čekal! Tak na ráz to nejde!“ vypravil ze
sebe.
„A co nejde na ráz?“

„Abych si tě vzal!“ Maryšce se zdálo, že tento chlapec myslí,
že ji už má. A nepůjde to tak rychle, jak si on myslí. „Však nevíš,
či bych tě chtěla!“
Kovářík pokývl hlavou, že Maryška má pravdu. Ale hned na
to, ani nevěděl proč, vyšla z něho tato slova: „Ale já si tě vzít
nemohu!“
Maryška byla udivená, co to slyší. Chtěla ho napřed
ztrestati, než by mu projevila svou náklonnost a on už nyní praví:
„Já si tě vzít nemohu!“
„Však já tě ani nechci!“ odvětila pyšně a uraženě.
„O takového chlapce jako ty nestojím. Přepadáš děvuchy jako
zbojník!“ pravila vzdorovitě.
„Nebylo by tak zle pro ten potůček, a líbíš se mně též. Ale
já mám jinou a slíbil jsem jí už —“
Takého překvapení Maryška neočekávala. Má jinou a slíbil
jí! V této chvilce zapomněla na lesť, na své úmysly, jak bude si
pohrávati s opovážlivým chlapcem a zalekla se, že je ztracen pro
ni a že s jinou u oltáře učiní si slib.
„A tak jsi mne u Krásné vody přepadl a měl jsi jinou!“
zažalovala.
Kovářík spravedlivě ze sebe vypravil na omluvu: „Však se
mně víc líbíš než ta má. A Hana pravila, abych jen počkal, že to
bude!“
„Se mnou že to bude?“ zasmála se radostně Maryška. Ale
hned už doložila: „Co Hana ví! Hana neví, jestli tě budu já chtít.

K čarovnicím chodit o radu!“ počala se náhle posmívat
Kováříkovi.
Kovářík zamlkl, Maryška též. Za chvilku počali znovu
mluviti, ale šlo jim to pozvolna. Mluvili o úrodě. Potom
o děvčatech z vůkolních vsí a též na pana purkrabího z Frýdku si
vzpomněli, jak sužuje poddané. Potom Maryška vypravovala, že
na faru skalickou přišel nový kněz, když náhle rozléhl se lesem
zvučný hlas Ondrášův.
Přišel s mastičkami a kořínky, které mu Hana dala na
svaření a pro pití nemocnému.
„Hana nemůže odejít, je tam u ní ještě někdo o radu. Přijde
k nám až zejtra. Ona hádá, že tatulek zůstane na živě. Teda
spěchejme domů, abychom ho uviděli!“
A když už šli dolů k Frýdlantu, tázal se Ondráš žertovně
Kováříka. „Hádej hádači: kdo tam u Hany nahoře byl?“
„Kdo?“
„Tvá nevěsta.“
Kovářík vyvaloval oči.
„Chce si pomoci od tebe, nechce tě!“ smál se Ondráš. „Vím
už všechno.“
„Však já ji též nechci! Byl jsem tam též, aby mi Hana
poradila od ní!“
„A co ti poradila?“
„Abych po tři dni koupal pravou nohu v horském potoku
a potom abych si vzal jinou.“
„A budeš se koupat?“ smál se Ondráš.

Kovářík neodpovídal, jen po straně díval se na Maryšku,
která se usmívala. Zasmál se i on a pravil: „Jak by mně Maryška
nechtěla, musil bych se koupat!“
Neškodilo by nikterak Kováříkovi, kdyby si ve vodě třikrát
pravou svou zdravou nohu vykoupal. Mladá čarovnice však
odpustila Kováříkovi, že ji u Krásné vody přepadl, zachovala ho
i od koupání pravé nohy, které radila stará čarovnice. Nedala
Kováříkovi ruku hned, měla ještě všelijaké vytáčky, ale konečně
pronesla: „Až uzdraví-li se otec.“

V.
ZBOJNÍCI
Starý fojt Ondra Šebesta za nedlouho se uzdravil, ale byl
vždy zádumčivý a smutný velice. Trápilo ho, že byl tak velmi
pohaněn na zámku, on starý poctivý fojt. V dědině od té doby ani
se neukazoval, hanbil se před celým světem, ač nic zlého
nespáchal. Skoro by si byl přál, aby Bůh povolal ho s toho světa
bídného, kde nepravost panských úřadníků zachází s ubohým
lidem hůře než s dobytkem.
Syna Ondráše nechtěl už propustiti do světa. Domlouval
mu, aby konečně zanechal vojenského toulání. Bylť Ondráš jeho
jediným synem a dědicem janovského fojtství (rychtářství).
Ačkoliv Ondráše jeho dobrodružná mysl táhla pořád ještě do
ciziny, nemohl ubrániti se otcově vůli. Vida otce vždy smutného
a stárnoucího, zůstal v Janovicích a pracoval pilně v domácnosti
i na poli. Ale něco v něm ustavičně vřelo, něčeho nemohl z mysli
pustiti: té potupy i hany, jaká na zámku frýdeckém stala se jeho
dobrému, spravedlivému otci. Však lysohlavý purkrabí dožije
ještě odplaty!
Ondráš neustával přemýšleti o tom, jak by stavu selskému
mohl prospěti proti katanským pánům a jejich úředníkům. Chtěl
vypraviti se na cestu do Vratislavi a žalovati si tam do purkrabího.
Ale otec nedal. Vždyť bylo známo, co spravili jednotliví sedláci na
Opavsku, kteří šli naříkat na pány. Páni pozavírali je do sklípků,

ba některé dali dokonce položiti na skřipce a mučili je jako
zlosyny a čarodějníky.
Fojství janovské všecko bylo smutno, jen Maryška
s Kováříkem oddávali se sladkým, blahým nadějím. Těšili se na
brzké veselí. Kovářík už nemohl dočkati se toho krásného dne, až
Maryšku povede do Skalice k oltáři. Náhlil na veselí, jakoby mu
byla děvucha opravdu učarovala. Svolení otcovo měl. Ale co
znamená otec? Je ovšem fojtem a bohatým sedlákem. Ale je též
poddaným hraběte Pražmy jako jiný sedlák janovský. A bez
povolení panského žádná dcerka do cizí dědiny nesměla se vydati.
Povolení takové dával pak jménem hraběcím — lysohlavý
purkrabí Jan Prchlík.
K purkrabímu měl nyní starý Ondra jít prosit! Nebyl by šel
k němu za nic ve světě. Nechtěl však též dceři zdržovati svatební
veselí. Podepsal prosbu, vymlouvaje se na nemoc; dal prosbu
podepsati též všemi janovskými sedláky a vyslal se svou dcerou na
zámek

frýdecký

moudrého

přítele

Korbasa.

A

Korbas

nepochyboval, že purkrabí svolí. Vždyť ženich Kovářík měl svůj
grunt v Raškovicích, v dědině, kteráž byla též poddaná panství
frýdeckému.
„Cože? Tato děvucha že se chce už vdávat? A ty Korbase jsi
se nezbláznil? Kdyby všecky děvuchy na panství frýdeckém tak
mlady chtěly se vdávati — kdo potom sloužil by na zámku?
Chcete snad, vy selská holoto, aby paní hraběnka sama krávy
dojila?, aby sama zametala v komnatách, aby sama vařila?, na to
jsou zákony a poddaný musí poslouchati: Děvucha Ondrova

z Janovic musí napřed do služby na zámek — prozatím jen na
jeden rok. Naučí se něčemu, zmoudří“ — (purkrabí měl velkou
starost, aby selské děvuchy, když vdávají se, nebyly hloupé) —
„a potom zachová-li se na zámku dobře, může si vzíti za rok
Kováříka neb kováře, koho se jí zachce — ale jeden rok musí na
zámku sloužiti!“
Snoubenci smutně vraceli se z Frýdku. Slova jim zůstávala
v hrdle a na srdcích je tísnilo. Maryšce mnohá slzička vyprýštila
z jejích oček krásných. A když uslyšel starý Ondra, jaké přinesl
Korbas z Frýdku nadělení, podíval se oknem k nebesům a mlčel…
Dostalť už od purkrabího naučení, že páni na zámku mají vždycky
pravdu.
Ale Ondráš neležel ještě nikdy na lavici, nevěděl ještě, co je
právo. Sebral se a vydal se na cestu do Vratislavi. Bylo tam daleko
a železnic tehdy nebylo. Měl však dobré nohy a pevnou mysl.
Oblekl se do svého oděvu vojanského, nezapomněl doma ani
ručnici ani jinou zbraň, aby mu nebylo po cestě smutno, a šel.
Nebylo mu smutno. Byl mysli veselé a vzpomínal si na své
rozličné příhody z vojny. Kolikrát už byl v nebezpečenství života.
Vždycky šťastně vyváznul ze všeho zlého. Jen dejž Bože, aby štěstí
dosavadní neodvrátilo se od něho!
Kráčel právě cestou, která tehdy šla hustým tmavým lesem.
Les od cesty zvedal se pozvolna na pahorky a vždy výš a výš na
horu Hlinovou. Vstoupiv do tmavého lesa, Ondráš náhle stanul.
Lesem rozléhlo se táhlé hvízdnutí. Hned na to zarachotily dva

výstřely vzduchem a ozvěna roznášela po lese hukot více lidských
hlasů.
Co to?
Ondráš spěchal po cestě dále hlouběji do lesa, do ruky
uchopiv svou ručnici. Co se stalo? Zrychliv své kroky, poznával,
že blíží se k hluku. Cesta zabočila na pravo a Ondráš udiven stanul.
Ale už zas spěchal dále a v brzku stál u panského kočáru.
Dva muži vypřáhli právě koně z kočáru a odváděli je do lesa.
Na kočáře seděla mladá šlechtična v bohatém oděvu. Šátkem si oči
otírala a žalostně naříkala. Byla to hraběnka Pražmová, paní
rozsáhlého frýdeckého panství. Hraběcí pacholek válel se
v příkopě pokrvácen a na cestě stál zástup hulákajících lidí, kteří
byli obuti v krpcích a oděni v huních. Na hlavě měli střecháče
široké jako Slováci z Uher. Ozbrojeni byli obušky a ručnicemi.
Obstupovali bledého muže, šlechticky oděného. Strhli mu
s hlavy klobouk s krásným pérem, odepjali mu pozlacený meč
a teď vymáhali na něm peníze.
Toť sám hrabě Pražma!
Mocný hrabě frýdecký je v rukou zbojníků. Jeho Milosť
očekává nyní zasloužené odplaty za svého nelidského purkrabího.
Mocný hrabě stojí tu nyní bledý. Třese se o svůj bídný život…
Zbojníci žádají peněz, hrabě dává jim svůj měšec, a prosí je
srdcelomně, aby ho dále ušetřili. Ten hrabě mocný, jehož jménem
lysohlavý purkrabí dal položiti na lavici poctivého fojta
janovského, ten hrabě, na jehož zámek má jíti dcera zámožného
sedláka Ondry jako sprostá dívka sloužit, ten hrabě žebrá nyní

sprosté zbojníky žalostně a kajícně o milost. Slibuje jim hory
a doly… Ondráš poslouchá… Hle pána mocného, jak náhle
proměnil se v žebráka! Hle toho pána, který pro samé zábavy
nemá času, aby staral se o své poddané, týrané nelidskými
úřadníky! Nyní hrabě poznává, že je též jen člověk, že jen jeden
výstřel neb nedlouhý provázek dostačí, aby velký pán skončil
život svůj právě tak jako sprostý poddaný hraběcí.
Zbojník prohlédnuv si měšec, zvolal vztekle: „Tak málo jsi
nám přinesl a poddané své tak hanebně odíráš, týráš a jim velké
dávky ukládáš? Za hříchy na svých poddaných ubohých zhyň
smrtí potupnou. Tam ten strom — podívej se! Tam se zahoupáš!
Připrav se k smrti!“
Hraběnka na vypřaženém kočáře divoce vykřikla a oči si
šátkem zastřela. Bědovala velice. I na pány přichází dopuštění
Boží! Ondráš jde do Vratislavi žalovat a zde na cestě u Frýdku už
dočkal se soudu!
„Klekni a pomodli se!“ zvolal zbojník. „Hodiny tvoje jsou
spočítány!“
Na hraběcím čele vystával smrtelný pot.
Mocný hrabě poklekl uprostřed zbojníků na cestě v lese
a ruce své povznesl k nebi. Jen tam už hledal pomoci. Ale
osvobození nepřijde. Tmavý zde les, slunéčko jen slabě dopadá na
cestu, kdo nemusí, do tohoto lesa nezajde…
Hraběnka se rozplakala. Hrabě smutně k ní pohleděl.
Takého konce se dnes ráno nenadál, když z měkkých peřin
vstával.

Z nenadání zafičel výstřel ve vzduchu. Zbojníci se obrátili.
Kdo to?
Před nimi stál Ondráš. Znovu už mířil a volal: „Braňte se! Je
nás moc!! Do jednoho vás ubijeme!“ Mířil, ale obracel se též,
jakoby se přesvědčit chtěl, zdali už jeho přátelé přicházejí.
Zbojníci ustrašeně vyskočili a chápali se svých ručnic
a obušků. Někteří skákali též do příkopů na pravo, aby
nahlédnouti mohli na cestu do lesa, zdali opravdu hrozí jim
nebezpečí.
„Pravím vám, pusťte ho!“ zahučel Ondráš. „Jsem selský
synek a poddaný tohoto hraběte. Vám hrabě neukřivdil, jste lidé
cizí, ale mně ukřivdil hrozně! Jeho purkrabí dal mého otce na smrt
utrýznit a jdu do Vratislavi k vyšším úřadům žalovat na jeho
úřadníky, že nás ta čeládka trápí a mučí —“
Zbojníkům se ulehčilo.
„Dobre, že to vieme!“ poskočil si zbojník malé postavy
a pěkných modrých očí. „I tys náš, pojď k nám. My poctiví ludia,
my dobrému človeku nič zlého, chodíme jen učiť zlých pánov
láske kresťanskej. Něboj sa veru, my dobrí chlapci!“
Ondráš už se byl domyslil, kdo tito zbojníci jsou. Slyšel už
o nich. Přišli ze Slovenska, aby trestali zlé panstvo, aby brali
bohatým a dávali ubohým. Lid na Frýdecku si mnoho vypravoval
o těchto zbojnících uherských, kteří už nějaký čas po horách na
Těšínsku se potloukali. A velebil je nad míru jako poctivé chlapce.
Oni prý dosud ani jedinému sedlákovi neb ubožákovi nic zlého

nezrobili, ale jen na pány pásli, aby se jim odsloužili za to, čeho
páni dopouštějí na ubohý poddaný lid.
„Však se vás nebojím“, odpovídal Ondráš, „a uměl bych se
bránit. Ale mého pana hraběte mně vydejte, já sám s ním naložím,
jak zaslouží. Mého otce, starého fojta janovského dal zhanobiti
a na smrt ztýrati a včil mou mladou sestru, když něboračka má se
vdávati, chtějí na rok do služby na zámek, aby ji naučili, co ještě
neumí.“ Zbojníci dali se do smíchu a ukazovali potupně na
hraběte. Ondráš pokračoval: „Mají služebných dívek dost, ale
zachtělo se jim též mé sestry, snad že má pěkné tvářičky. Ona ale
nemusí sloužit cizímu, neboť má svůj spravedlivý a dost slušný
otcovský podíl! Já budu soudit, mně tohoto pána milostivého
vydejte, já sám ho pokárám jak náleží!“
„Dobre hovorí!“ chválili Ondráše někteří zbojníci. — „Veru
tak“, kývali druzí. „Čuješ, ty kujone?“ křičel na hraběte zbojník ze
všech největší a byli by snad nyní jeden po druhém dávali hraběti
všeliká jména nepěkná, kdyby nebyl ozval se jich vůdce Janošík.
Byl to mladík nevelký. Jeho jasné modré oči i příjemná tvář líbily
se děvuchám, jeho vtip a spravedlivost i chlapcům slovenským.
„Ticho, někřičtě mi tak! Čujtě, chlapci! Je pravda, že nám
ten gróf nič nezrobil, ale my máme povinnosť chránit též iných
ludí ubohých, ktorým on zlé robí. Jest-li tento chlapec pred námi
potrestá svojho pána, něch mu zrobí čo chce. Ale potrestať ho
musí.“
Zbojníci souhlasíce, hned už dávali Ondrášovi rady:
„Zapíchni ho jako sviňu!“ zakřičel ten, který měl nejdelší vlasy.

Nazýval se Uhorčík. — „Povesiť ho na tam ten strom, človeka
naničhodného!“ volal rozdurděný zbojník Palík.
Jlčík byl milosrdnějším. Navrhoval pouze pětadvacet
a potom jako nadávek na památku: uříznout panu hraběti kousek
jeho panského jazýčku, aby na časy budoucí nebylo bujnosti
veliké v těch nelidských zemanech.

VI.
ONDRÁŠ A HRABĚNKA
Hrabě Pražma byl nyní vydán Ondrášovi na milost
a nemilost. Byl už připraven na věci nejhorší. Tvář jeho byla stále
bledá a žalostně pohlížel na svou manželku. Co jemu se stane, už
tušil. Ale co potom s ní asi zbojníci počnou!
Hraběnka byla krásná ženuška, ale slaboučká velice a padala
co chvilku do mdlob, kteréžto umění ženské už v předešlém
století bylo od šlechtických žen se zálibou pěstováno. Jindy mívala
paní hraběnka snad méně příčiny, aby se třásla a aby omdlévala:
dnes měla na to právo rozhodné. Jakmile ale Ondráš se objevil a se
zbojníky počal vyjednávati, hraběnku opustily mdloby, ona
pozorně sledovala každé slovo Ondrášovo a očí se syna fojtova
nespouštěla.
„Života svému hraběti dopřeju“, ozval se po chvilce vážně
Ondráš, „neboť on ještě žádnému selskému člověku nespravedlivě
na hrdlo nesáhl.“
Zbojníci souhlasili a paní hraběnka s důvěrou pohlížela
k budoucímu fojtovi janovskému. Jeho odvážnost se jí líbila. Byl
její poddaný, musí tedy svému pánu pomoci!
„Kdyby hrabě věděl, jak lysohlavý purkrabí trýzní poddaný
lid, zajisté sám dal by ho potrestat“, pokračoval Ondráš.
„Dám ho potrestat!“ sliboval hrabě.
„Oklame tě!“ umítal Janošík Ondrášovi. „Něver pánom!
Pustíš ho a on sa ti vysmeje! Potrestá potom eště těba!“

„Dobře, dobře!“ mínil Ondráš. „I já nenarodil jsem se dnes.
Hraběte odveďte si do lesa a já pojedu s milostivou hraběnkou do
Frýdku.“
„Škoda těch koní!“ mínil Uhorčík.
„Vždyť přijedu nazpátek!“ sliboval Ondráš.
„Tys náš!“ přitiskl Janošík Ondráše k sobě. „Rozumiem ti —
grófka nám pošle daňku, ale — spravedlivú!“ ukládal Ondrášovi.
„Aspoň pět sto tolarov“ pošeptal mu.
Hraběte i pacholka panského zůstavil Ondráš zbojníkům.
Zapřáhnuv koně, zasednul si ku mladé hraběnce. A už jeli.
„Bože, snad mu ublíženo nebude!“ počala hraběnka
žalostně.
„Pan hrabě dostane pít a jíst, co mu hrdlo ráčí“, ubezpečoval
Ondráš. „Zbojník má všeho dost“, dokládal pichlavě, „zbojníkům
bylo odjakživa lépe než ubohým věrným poddaným.“
O to se hraběnka nestarala, kdo se má lépe, či zbojník, či
poddaný. Ona měla se dobře. Proto namítla jen: „Ale bojím se
o hraběte —“
„Kata též tam“, chlácholil ji Ondráš. „Dostane pít, hladem
nezemře. Zbojníci mívají dobré srdce. Mají-li, dají, panští úředníci
ale chtějí brát, i když není, a vždycky je jim toho málo.“
„Na čem bude tam hrabě v lese spáti!“ vzdychla hraběnka.
„Poleží si na seně —“ těšil ji Ondráš.
„Na seně?“ zděsila se hraběnka.
„Peřin zbojníci nemají. Ale dobře se to leží —“, usmíval se,
„lepší poležení na seně než na panské lavici, když je výplata!“

„A kdy hraběte zas uvidíme?“
„Kdy? Až tam do lesa panskou lavici přineseme.“
Nyní hraběnka opravdově vykřikla. V její hlavičce byla
usídlila se domněnka, že Ondráš jako věrný poddaný ujal se svého
pána a že zbojníky chce jen oklamati. Vždyť to povinnost
poddaného brániti svého pána. Namyslila si velké hrdinství, které
Ondráš vykoná, že totiž sebere ve Frýdku a v Místku i v okolních
obcích na rychlo velký zástup ozbrojeného lidu a že potáhne
k Hlinové, aby vysvobodil svého pána milostivého. A nyní
uslyšela z úst samého Ondráše, že tento chlapec pěkný, který se jí
od prvního vidění zalíbil, jede vlastně pro panskou lavici, aby na
ni snad položili mocného a daleko široko ctěného hraběte
Pražmu!… Že na této lavici ležel také daleko a široko ctěný
a poctivý fojt janovský, to hraběnka sice už v lese slyšela, ale na to
dávno

zapomněla.

Nebolelyť

rány

sedlákovy

milostivou

hraběnku.
„Bez panské lavice nevysvobodíme pana hraběte!“ omlouval
se Ondráš. Potom uctivě pověděl mlaďoučké paní, že nejen lavice,
nýbrž i pan purkrabí musí do lesa. Ondráš svěřil hraběnce též ještě
jinou nutnost: purkrabí musí se na lavici v lese položit za své
hříchy. A potom milostivá paní uznávala, že je to velice moudré
od Ondráše, když takto šlechetně zachová hraběte na živě. Bylať
přesvědčena, že rány, které purkrabí dostane, nezabolí ani ji ani
jejího hraběcího manžele.
Proto slíbila, že bude podporovati Ondráše v poctivých
úmyslech, aby zachránil hraběte. A když jí Ondráš vypravoval, jak

purkrabí žádá Maryšku do zámecké služby, aby jí svatební veselí
zmařil, paní hraběnka rozhněvala se velice na purkrabího. Každá
ženská je pro vdávání, zvláště když jí na cizím ženichu nic
nezáleží. I hraběnka svatbám přála a snad jen proto uznala, že
purkrabí zdá se býti „podivný“ člověk, když maří děvuchám
veselí.
Když hraběnka přijela do zámku, služebnictvo se sběhlo,
aby ji s vozu pomáhalo. Ale sotva odešla na schody, na nádvoří
postavili se k Ondráši dva drábové a zvěstovali mu, že ho už dnes
v Janovicích hledali. Měli rozkaz přísný velice od pana
purkrabího, aby Ondráše dovlekli živého neb mrtvého ihned na
zámek frýdecký a aby dobrý pozor na něho dali; pročež ho ihned
do své ochrany vzali…

VII.
ONDRÁŠ V KOZE
Ondráš nechtěl svým uším věřiti. Sotva zachránil hraběti
Pražmovi život, a sotva hraběnku vysvobodil z nebezpečenství
všelikých; jako zlosyn vlečen jest do sklípku zámeckého. „Já? A co
jsem zrobil?“ ptal se ustavičně, ale drábové s ním žádných řečí míti
nechtěli.
Bránil se jim, ale bylo zde ještě více lidí proti němu na
pomoc. Zatáhli ho až ku sklípku, a marně křičel, aby ho napřed
zavedli k hraběnce. Otevřeli železná dvířka a už tam byl. A dobře
zavřeli, aby ptáček neuletěl.
A nyní mohl si Ondráš hrdlo vykřičeti, nikdo neposlouchal.
Místo ve Vratislavi u vysokého úřadu zemského, ocitl se
v zámeckém sklepení ve Frýdku. Uvažoval, že chybil velice. Měl
hraběte v moci, mohl na něm vynutiti povolení ku vdavkům pro
sestru, mohl pomstít se za otce, a co všecko ještě mohl! Chtěl býti
v lese chytrým a tu máš! Sedí tu a lidského hlasu neslyší. Ticho tu
hrobové, i myši vzdalují se tohoto místa, ani jedinké nevidět. Za
to hmyzu zde více než pro zábavu potřeba. „Potom s pány jednej
sedláče dobře! Dostaneš odplatu!“
Přemýšlel, čím se byl provinil. Že hraběte na polo
osvobodil, za to ho sem zajisté neposadili. Vždyť o tom ani nikdo
ještě nevěděl, neboť hraběnka sotva přijela, spěchala do svých
komnat. Že prý drábové mají rozkaz od purkrabího a už dnes ráno
Ondráše v Janovicích hledati. Proč? Snad za to, že purkrabího

před dvěma lety poučil v Stařiči, aby děvuchám počestným pokoje
dal? Jiného provinění Ondráš nebyl si vědom.
Náhle zaduněly v sklepeních podzemních kroky. Blížily se
ku sklípku, v němž Ondráš mohl klidně uvažovati všechny své
hříchy dosavadní i budoucí. Zarachotily klíče, dvéře otevřely se
na polo a postava nějaká mihla se v nich. Potom zas dvéře se rychle
zavřely a kroky ozývaly se ještě chvilku po chodbě, až umlkly
docela. V této chvilce Ondrášovi se zdálo, jakoby naň bylo
dopadlo několik kapek se stěny.
Co znamenalo toto otevření dveří? Odkud padly na obličej
Ondrášův krůpěje vody? Snad s vlhké stěny.
Seděl sám a sám na chladné zemi a měl času dost, aby
přemýšlel a uvažoval. Kdyby tu bylo aspoň oné panské lavice, na
kterou chtěl dáti položiti lysohlavého purkrabího!
Ještě před hodinou seděl v hraběcím kočáře, sám řídil koně,
žertoval s krásnou paní tohoto zámku jako s důvěrnou přítelkyní
a nyní —! Ona tam nahoře v nádherných komnatách a on
hluboko, dole v tmavém sklípku čili v koze.
Náhle poznovu dorážela k němu zdaleka ozvěna kroků
blížících se… Zdali jdou opět k němu?… Ano, zastavily před jeho
dveřmi a už ve dveřích klíč vrže.
„Vstaň a pojď!“
„Kam?“ tázal se Ondráš. Neušlo mu, že se právě dráb
křižoval.
„Však ti řeknou! Jdi!“ Dráb se ušklíbl a pobádal k spěchu.
Když vyšli na schody, kde bylo světleji, poznal Ondráš, že dráb

v jedné ruce má halapartnu, v druhé — křížek. Vzpomněl si nyní
na několik kapek vody, které na něho byly dříve v koze dopadly
a zdálo se mu, že už ví, proč seděl v koze.
Čarodějnictví bylo přísně zakázáno. Komu dokázali, že na
pometlech umí lítat, že umí dělat bouřku nebo vítr, kroupy, mráz
nebo sníh, že umí očarovati dobytek neb udělati drůbeži, komu —
avšak proč bychom tu všechny ty odbory čarodějnického umění
uváděli — krátce, komu dokázali, že je čarodějníkem, spálen byl
na hranici.
Na Těšínsku dosud ruka spravedlnosti světské ani jediného
čarodějníka nesprovodila se světa ohněm. Ale povídalo se o tom
mnoho, že na Moravě už bylo upáleno čarodějnic i čarodějníků
tolik, že by popelem z jich mrtvol mohly prý se pohnojiti velké
zemanské statky.
Člověka podezřelého, že čaruje, položili napřed na skřipec
a tak dlouho ho mučili, až ztýrán, zkrvácen, s polámanými údy na
všechno se přiznal, co se ho ptali, jen aby ho už se skřipce pustili.
Odvolal-li pak znovu své přiznání, znovu ho mučili, psali dlouhé
protokoly a když v hrozných mukách přiznal se jim na vše, cokoli
jen chtěli, potom teprv upálili ho na hranici.
Ondráš už všelicos ve světě zkusil, ale ani trochu nebažil po
radostech skřipce neb plamenů na hranici. Když dráb ho
k purkrabímu dovedl, Ondráš stanul u dveří vážně a čekal, jak
purkrabí počne.
Purkrabí byl zasmušilý a škaredil se zle. Přešel po jizbě
několikrát a potom počal vážně: „Tys ve spolku s peklem!“

„Toť“, přiznal se Ondráš smutně.
„Dokázáno jest, že docházíš na Ondřejník, že jsi tam jako
doma. Neradím ti, abys zapíral. Lidé viděli tě, jak jsi chodil beze
strachu na Ondřejník, když čarodějnice tam své hody prováděly
a ve Frýdlantě sám jsi se chlubil, že i čarodějnicím umíš učarovat.“
„Však nezapírám!“ kajícně ubezpečoval Ondráš, smutně se
tváře.
„Hrdelnímu soudu tě odevzdám a tam na mučení vyznáš
všechna čarodějnictva i jiné své zločiny.“
„Vyznám i bez mučení“, vzdychl si Ondráš.
Purkrabí měl nyní Ondráše v moci. Mohl se odsloužiti za
poučení, jaké mu Ondráš udělil na záda v Stařiči.
„Aby vyznání bylo pravé, musíš zakusiti muk na skřipci!“
Nyní zajisté padne Ondráš na kolena a bude úpěnlivě prositi, aby
ušetřen byl muk hrozných. Opravdu Ondráš chvilku hleděl
smutně k zemi a purkrabí nemohl se nasytiti pohledem na
sklíčeného mladíka. Bídný tento selský chlapec dovolil si ve
Stařiči měřiti kyjem vznešená záda panského úřadníka, o němž se
vědělo, že co řekne, to jakoby hrabě Pražma sám byl pověděl.
Ondráš smutně díval se na zem, jakoby rozvažoval: „Tehdy
v Stařiči já tobě, dnes na Frýdku ty mně!“ Ale trochu očkem také
na purkrabího zašoural a potom radostně si poskočil. Ten tam byl
smutek. Poskočil si vesele a zasmál se, jakoby ho purkrabí právě
byl pozval k hodům nejslavnějším.
„Je už tu kat z Těšína?“ tázal se vesele Ondráš, jakoby hořel
nedočkavostí, aby pocítil na svém těle umění katovské.

„Netřeba nám těšínského, mámeť svého vlastního kata
frýdeckého! Jen se netěš!“
„Frýdeckého nechci!“ odporoval opravdově Ondráš. „Už
i staré baby brebtají na to, že to veliká hanba pro panství tak slavné
jako frýdecké taký kat nijaký. Aby prý zabíjel jen mouchy! Neumí
prý ani kohoutovi pořádně krk zakroutit!“
Purkrabí vyvaloval oči. Také řeči nevážné neočekával.
Domníval se, že Ondráš strachy padne na kolena a že zmírati bude
v úzkostech před mukami hroznými. A Ondráš posměchy si
dovoluje! „Přesvědčíš se, ty zlosyne ohavný, že máme skřipec jak
náleží i kata dokonalého. Zajde ti smích ty pse bídný, až —“
„Až budu ležet! Jen kdyby to už bylo! Ale zdá se mně, že
dříve já dám položiti na lavici milostivého pana purkrabího!“
Purkrabí byl by hněvem do stropu vyskočil, byl by Ondráše
na místě zaškrtil a jeho ústa nectná ihned na věky zamknul.
Zaskřípal zuby, zaťal pěstě a rozehnal se proti Ondrášovi. Z očí
sršely zlému purkrabímu blesky jedovaté, jeho rty sevřely se
pevně. Jako šílenec chtěl se vrhnouti na malého Ondráše.
Svižný mladík nedočkal rány. Uhnul se hbitě purkrabímu,
poskočil potom trochu a pevně zachytil ho kol hrdla a přivinul se
mu k uchu. A toto ucho purkrabovské nebylo hluché. Ondráš tam
jen něco pošeptal, ale ucho dobře slyšelo slova: „Zejtra ráno za
hraběte Pražmu requiem!“
Purkrabí se Ondrášovi vytrhl z objetí, rozběhl se ke dveřím,
snad aby svolal pacholky na čarodějníka peklu propadeného.
U dveří se však náhle zastavil, zamyslil se a potom rozesmál se:

„A ty šibeničníku — proto jsi tak bujný! Myslíš, že tě pustíme na
hory za hrabětem? Na skřipec s tebou! Na Hlinovou poslali jsme
portáše, aby zbojníky pochytali a hraběte přivedli. Do jednoho
dáme je pověšet a tebe upálíme na hranici —“
„Až je budete míti!“
Purkrabí už byl ve dveřích a sotva dechu popadaje, svolával
pacholky. „Svažte ho a katu ho odevzdejte na skřipec —“
„Napřed ale provazy přineste!“ rozkazoval Ondráš.
„Jazyk ti dám k šibenici přibít na hřebík, než na hranici
skončíš!“ rozkřikl se purkrabí a z úst se mu pěnilo. „Svalte ho a ty,
drábe pro provazy běž!“
Nejen dráb, ale i pacholci rozehnali se pro provazy.
Purkrabí zuřil, vida je všechny utíkat. Zůstalť na chodbě
s Ondrášem sám. Křičel, co mu hrdlo stačilo: „Stůjte, stůjte!“
Ale ani dráb ani pacholci neslyšeli. Snad opravdu neslyšeli
pro samou horlivost, chtějíce provazy přinésti. Snad nechtěli
slyšeti, jsouce rádi, že mohou utéci otravnému dechu čarodějníka
Ondráše. Snad přáli si, aby Ondráš mezitím udělil purkrabímu
naučení jako v Stařiči. Kdož ví, proč utíkali, ale to víme, že
purkrabí stál tu nyní s Ondrášem opět sám a sám, na celém těle
vztekem se třesa a že soptil více na sluhy panské než na Ondráše.
A Ondráš byl čiperný chlapec. Nerozmýšlel se dlouho.
Kroky panských sluhů rozléhaly se už po vzdálených zámeckých
chodbách. Po této chodbě, kde byl on s purkrabím, nebylo vidno
živé duše. Ondráš náhle vyskočil a rukou pravou tak silně pohladil
purkrabího v obličeji, že purkrabímu se zdálo, že blesky křižují se

u jeho nosu. A v tom už malý Ondráš porazil k zemi vysokého
a vykrmeného purkrabího a oklepával jeho lebku o studenou
dlažbu kamenou. Purkrabí pro velkou rychlost Ondrášových
útoků věru ani nevěděl, co se s ním děje. Za chvilku teprv
zpozoroval, že je ve své kanceláři na podlaze a že ho hlava i jiné
údy velice bolí. Vstal pozvolna, přivlekl se ke dveřím, počal křičet,
nikdo neozýval se. Otvíral dvéře, byly zamčeny. Křičel, co mu
hrdlo stačilo, bouchal do dveří pádně, napínaje všechny své síly,
i stolici vzal si na pomoc, aby rány byly silnější. Ale sluhové, kteří
stáli blízko u samých dveří na chodbě, šeptem posílali se
vzájemně, neboť nemohli se dohodnouti, komu z nich náleží
přednost, aby dveře otevřel. Nevíme, či se báli, že tam čarodějník
provádí své rejdy, nevíme, či tušili, kdo dvéře zavřel, nevíme, či
myslili neb nemyslili, či tušili neb netušili, či se domnívali, neb se
nedomnívali, neboť bývají okamžiky v životě sluhů panských, že
myslí i nemyslí, že tuší i netuší, že se domnívají i nedomnívají, že
vědí i nevědí, co se vůkol nich děje. Ale zjištěno bylo později
výpovědí přísežnou purkrabího Jana Prchlíka, že dlouho a dlouho
velice musil bouchati, až by snad už byl dvéře stolicí docela
rozbouchal, kdyby nebyl ozval se náhle na chodbě slabý, ale
příjemný hlásek hraběnky Pražmovy: „Kde je purkrabí?“
Překvapení sluhové klonili se hraběnce a dráb, který ničeho
ve světě nebál se jako čarodějníků, ukazoval bojácně na dvéře.
Z jeho úst vyšla dvě slovíčka: Snad tam!
„Otevřte!“, kázala hraběnka a, když dvéře se otevřely, pan
purkrabí se svou stolicí tak prudce vyřítil se z nich a byl by

bezmála místo sluhů panských dotkl se neuctivě lepého tílka paní
hraběnky. Hraběnka uhla se mu a přísně tázala se: „Tys ještě zde,
pane purkrabí?“
„Ještě zde!“ šeptal pokorně udýchaný purkrabí, stolici
ukládaje.
„A kde máš Ondráše?“, tázala se hraběnka, dívajíc se na
purkrabího zkoumavě. „Hubu má nevázanou a respektu žádného
zbojník ten zlý —“
„Hned vydáš se s ním na Hlinovou. Myslila jsem, že jste už
dávno na cestě. Proč otálíš? A na lavici nezapomeň! Naložte ji na
vůz a dva pacholkové budou vás provázeti, jak jsem již byla kázala.
Divím se, že jste posud mých rozkazů nevykonali! Můj hraběcí
manžel v rukou zbojníků! Co tam ubohý vystojí! A ty jeho
sluha —“
Purkrabí otíral si pot s čela. Cesta na Hlinovou ku
zbojníkům nebyla by zajisté příjemná. Ta lavice a Ondráš
neposkytli by mu též zajisté žádných radostí. Ale kdyby i na
Hlinovou chtěl se vypraviti, Ondráše tu není! Jak to však hraběnce
říci… „Milostivá paní hraběnko“ — počal se vykrucovati purkrabí
— „doufám, že pana hraběte brzo nám přivedou portáši. Poslal
jsem jich na Hlinovou valný počet, sebral jsem všechny naše
frýdecké a místecké, poslal jsem též do Čeladné pro tamější
portáše a doufám, že zbojníky do jednoho pochytáme a pana
hraběte jim vyrveme —“
„A kde máš Ondráše?“ Paní hraběnka znovu měřila
pronikavým zrakem purkrabího. Musil pravdu povědět, jen že ji

pokroutil. „Milostivá paní, Ondráše nemám, darmo bych tajil.
Posmíval se urozené své vrchnosti, Bohem mu dané, tak škaredě,
mluvil o celém slavném rodě našem hraběcím velice nevážně, ba
smál se, že prý dá položiti nejen mne, ale i milostivého pana
hraběte na tu lavici —“
„Co pravíš!“ divila se hraběnka.
„Plil mi do tváře a ukládal mně, že já musím panu hraběti
lískovkou vylíznouti pětadvacet“ — lhal dále purkrabí.
„To není pravda!“
„Alles wahr!“ pokračoval poněmčilý purkrabí. „Jak tu
stojím, alles wahr! Takové řeči selské nemohl jsem dále
poslouchati. Abych Ondráše trochu zkrotil a milostivého pana
hraběte té lavice ušetřil, chtěl jsem zbojníka peklu prodaného dát
svázat, a sluhové už běželi pro provazy, aby mu nahnali strachu.
Ale zůstavili mě tu s ním samotného, on porazil mě k zemi, zavřel
dveře und hin ist er. Sluhové byli v druhém oddělení zámeckém,
portášů ani lidu vojenského tu není, neboť vyslal jsem je všechny
na Hlinovou und hin ist er —“
„V tom jsou jistě čáry!“ mínil ponížený, ale bojácný dráb.
Znal všechny možné prostředky proti čarodějnickým úkladům,
ale přece čarodějníků se bál. Pocházel z Fryčovic a jmenovali ho
Petrem Strachem.
„Běž za ním!“ radil drábovi Strachovi sluha panský, jménem
Křístek z Morávky. „Možná že ho dohoníš!“
„Máš mladší nohy“, mínil opatrný dráb Strach a půjčoval už
Křístkovi svou halapartnu, aby šel stíhat Ondráše, neboť nechtěl

nic míti s lidmi, kteří umějí čarovati, ačkoliv se jich nemusil báti,
neboť uměl proti nim dvaadvacet prostředků.
Hraběnka vkročila do kanceláře. Její tvář byla přísná.
Obrátila se k purkrabímu a pevným hlasem promluvila: „Chci od
tebe krátkou, ale pravdivou odpověď: Proč chtěl jsi dáti Ondráše
na skřipec?“
Tato otázka přivedla purkrabího trochu do rozpaků. Když
váhal s odpovědí, hraběnka tázala se: „A proč vyhrožoval jsi mu
hranicí?“
„Euer Gnaden“, počal purkrabí němčinou, „viele Leute“ —
„Mluv česky!“ kázala hraběnka. „Žijeme v Slezsku, národem
jsme Češi. Německy mluv jen s tím, kdo opravdu česky neumí.
Tak se mi zdá, že počínáš proto německy, poněvadž chceš lháti.
Hraješ si na Němce, jsa českého původu. Též pravdu chceš zakrýti
pod falešnými německými slovy! Mám ráda jen lidi, kteří se
nepřetvařují a kteří vždy a všude pravdu ukazují a pravdu mluví.
Proč vyhrožoval jsi Ondrášovi, že dáš ho na skřipec položit
a potom na hranici upálit? Odpověz!“
„Mnoho svědků frýdlantských chce dosvědčiti, že on se tam
chlubil, že umí čarovati —“
„Vždyť sám jsi se nedávno zastal divé Hany, když z panství
hukvaldského chtěli ji stíhati pro kouzla a čarodějství“, nedala mu
domluviti hraběnka. „Vykládal jsi tehdy učeně, že v čarodějnictví
nevěříš, posmíval jsi se poblázněným lidem, kteří dávají upalovat
čarodějnice a teď —“

„U Ondráše mám příčinu, milostivá paní, neboť je to člověk
zlý a mělo by se uvážiti a vyšetřiti, zdali opravdu zbojnický ten
chlapec —“
Hraběnka se zasmála. „Milý purkrabí, marně jsi posílal
portáše na Hlinovou! Nepřivedou mi Pražmu. Kdybych spoléhala
se na tvou pomoc, zbojníci odvlekli by mi muže až Bůh ví kam do
Uher. Pro hraběcího svého pána nechtěl jsi vytrpěti ani několik
ran, ran to zasloužených — slyšíš? zasloužených. Proč týráš, proč
utiskuješ poddaný náš lid? Vím dobře, jak jsi nakládal se starým
fojtem janovským — vím ještě všelicos jiného a promluvím o tom
s hrabětem. Hrabě se vrátí na Frýdek zdráv, ale neosvobodí mi ho
tvoji portáši; nikoliv tvou, ale jinou pomocí bude vysvobozen
z rukou zbojnických. Ty pak dobře učiníš když připravíš se na den
zítřejší a neopomeň podívati se na lavici, na kterou jsi dal položiti
fojta janovského, a zachovati ji do dne zítřejšího, aby se neztratila.
Chceš-li zůstati v službě hraběcí, musíš odpykati svůj zločin,
kterého jsi se dopustil na ctihodném sedláku pro svůj rozmar!“
Hraběnka ještě jednou přísně pohleděvši na purkrabího,
vážně odcházela. Purkrabí stál nyní ve své kanceláři sám a sám.
Chvilku přemýšlel. Potom otevřel dveře a hleděl na chodbu. Co
ho čeká? Ani bohatá nevěsta ani veliké dědictví. Mluvil sice nyní
s krásnou mladou a vznešenou paní, ale chtějí ho vyhnati za
služby, za všechna dobrodiní, která on panstvu prokazuje.
Purkrabí hněvem by byl až zaplakal nad nevděkem světa. Co rok
psával dlouhé krásné zprávy o svých zásluhách o blaho
poddaných, opravdově se namáhal po dlouhá Ieta, aby sedláky

naučil, že nejsou na světě pro nic jiného, než aby pro panstvo
pracovali a co nejlepšího mají, aby na zámek snášeli, naučil je
poslouchati, učinil z nich nejpoddanější otroky svého panstva
a nyní mladá nerozumná paní hrozí mu propuštěním ze služby, ba
hrozí mu i tam tou lavicí, na kterou dosud byli kladeni jen zpupní
sedláci!
Purkrabí prohlédl si lavici dokonale. Byla dubová; mnoho
ran už vydržela, ale je pevná, vydrží ještě mnohá leta i mnohé
rány… Purkrabí se až zatřásl nad její pevností.
Ale jak hraběnka dověděla se o fojtově potrestání? Sluhové
otrocky oddaní purkrabímu zajisté ani slůvkem neprozradili, že
husa, pro kterou fojt janovský na lavici byl položen, náležela
radnímu Pokornému. Jak zvěděla hraběnka, že purkrabí hrozil
Ondrášovi skřipcem a hranicí? Proč hraběnka ujímá se fojta a jeho
syna?

VIII.
SVATBA
Ovšem hraběnka věděla více, než purkrabí mohl tušiti. Byla
v zahradě zámecké, když Ondráš vyběhl ze zámku. Pozdraviv
uctivě hraběnku, chtěl utíkati dále až k Ostravici, neboť jistější
bylo utéci než dáti se od purkrabího dále do kozy zavříti a snad
opravdu trýzniti a mučiti. Ale laskavý pohled hraběnčin, když ji
pozdravoval, mu zalichotil. Ondráš sotva uběhl několik kroků,
obrátil se, aby ještě jednou spatřil spanilou postavu hraběnky
frýdecké. A ona kývala na něho s úsměvem a tázala se: „Kam
běžíš?“
„Chtějí mne dáti na skřipec za to, že hraběte chci
vysvobodit!“ odpovídal Ondráš a blížil se k hraběnce. Zdálo se mu,
že v její blízkosti nehrozí mu žádné nebezpečenství. Slovo dalo
slovo, hraběnka ujistila Ondráše, že neví o ničem, co se s ním dělo
a slíbila mu, že bude ho chrániti, a Ondráš vypravoval jí, jak
zavřeli ho do kozy, jak purkrabí s ním nakládal, vypravoval jí
o svém výstupu ve Stařiči, o huse svého otce, a o pokoření
ctihodného fojta. Hraběnka napnutě poslouchala a konec
rozmluvy byl, když Ondráš přelézal malou ohradu zámecké
zahrady, že hraběnka rukou mu na rozloučenou kývajíc, zvolala:
Bůh tě provázej!
Hraběnka byla Ondrášovi tak milostivá a laskava, že slíbil jí,
že hraběte přivede co nejrychleji. Hraběnka pak slíbila, že

purkrabí bude potrestán, aby nejen fojt a Ondráš, ale i zbojníci
mohli spokojeni býti.
Hrabě opravdu navrátil se v průvodu Ondrášově hned na
druhý den do zámku frýdeckého. Zbojníci nechtěli sice hraběte
vydati. Žádali výkupné, žádali, aby jim Ondráš dříve přivedl
purkrabího, aby mohli na něm smazat rány, které dostal na zámku
starý fojt janovský. Ale na přímluvy Ondrášovy propustili hraběte
bez výkupného. Hrabě dobrovolně a vlastnoručně napsal jim
listinu, že těch pětadvacet, které nespravedlivě dány byly fojtovi,
vráceny budou purkrabímu v týdnu a to před fojstvím
v Janovicích, aneb že purkrabí služby své navždy bude zbaven
a nový lidštější a spravedlivější na zámek frýdecký dosazen. Též
povolil v listině oné hrabě Pražma, aby Ondrášova sestra Maryška
mohla se provdati za Bartka Pavlouska z Raškovic, jemuž se říká
po gruntě též Kovářík.
Ondráš vrátil se domů do Janovic vesel a dobré mysli. Ihned
poslal posla do Raškovic ku Kováříkovi, a za týden na to už
v kostele skalickém pan farář ohlašoval, že poctivý mládenec
Bartek Pavlousek z Raškovic i počestná panna Maryška, dcera
fojta janovského Ondry Šebesty z Janovic v posvátný stav
manželský vstoupiti míní.
Prošly ohlášky, nadešel den svatebního veselí. Hosté počali
se sjížděti a scházeti, rány střelné rachotily vzduchem, starosvati
i starosvatky v slavnostních oděvech řečnili krásně, jen že trochu
dlouho; konečně přivedli ženicha k nevěstě a tu bylo zas znova
řečí pěkných, veselých a žertovných, vážných i pobožných.

Svatebníkům vstupovaly slzy do očí hned pro smích, hned pro
dojmy vážné. A když starý Ondra i starý Kovářík mladomanželům
udělili požehnání, snoubenci děkovali dojemně svým rodičům za
pečlivé, dobré vychování.
Velká by byla naše kapitola, kdybychom celou svatbu do
podrobna chtěli popsati. Několik kapitol zasluhovala by jen
Maryška, jak pěkně se oděla na den svůj slavný. Byla ladná jako
andílek, ale tvářičky její byly pobledlé. Potom několik kapitol
zasluhovaly by si též družky a jiné děvuchy, neboť byla radost
podívati se na ně; potom mohli bychom popisovati v jedné
kapitole cestu do skalického kostelíčka a krásy hornaté krajiny,
v další kapitole obřady v kostele a slavný návrat svatebníků do
Janovic, ale myslíme, že čtenáři naši už by nejraději byli se
šťastnými mladomanželi u hostiny a že čtenářky naše rády by
zvěděly, jak se kuchařky vyznamenaly a co svatebníkům snesly.
Tedy přejdeme ty kapitoly, aby čtenář nepřeskakoval stránky
a budeme hledět jen krátce vypravovati.
Asi dvanáctkráte zatáhli vesničané cestu svatebníkům, kteří
se musili vykupovati. Vzduch otřásl se ranami, a když svatebčané
vrátili se do fojtství Ondrova, znova počaly pěkné ale dlouhé řeči
starosvatů a starosvatek, bez kterýchžto řečí by snad sňatek ani
neplatil. Tyto řeči vymyslili moudří lidé na utužení stavu
manželského, neboť manželé již v prvních hodinkách nového
svého stavu nuceni jsou trpělivě poslouchati. A potom nastala
slavná hostina, která začala šesti rozličnými polévkami. Že bylo
mnoho mas rozličných, připravených na různé způsoby, rozumí

se samo sebou. Pivo frýdecké bývalo prý tehdy dosti dobré, lépe
však hostům chutnalo víno uherské, kterého Ondra dal
z měšťanských skladů v Těšíně nakoupiti dva veliké sudy. Hudba
vesele hrála a pustili se do kola i starší sousedé.
Starý Ondra byl dnes jako vyměněný. Usmíval se, připíjel si
s hostmi, ba dal se též do tance kozáka, tehdy na Frýdecku
oblíbeného. Ondráš „kozáčil“ s veselou Dorotou, pěknou dcerkou
fojta ze Starého Města, která byla dnes družkou. Všechna
společnost byla v nejlepší zábavě, a ani staří svatebníci
nevzpomněli si dosud na půlnoc.
Jen nevěsta Maryška nezdála se býti mysli veselé. Za
nedlouho nastane již čepení. Či bojí se oddaná již nevěsta toho
čepečka, pod kterým zmizí bohaté její vrkoče? Ráda podala svou
ruku Kováříkovi a těšila se dlouho na tento den. Ale nyní, když
všechno se veselí, když v jizbách ozývají se radostné výkřiky, když
v kole veselé párky bujně dupají a hudebníkům ani oddechnouti
nedají, když všecek dům Šebestův proměněn je v rozkoš a zábava
je v proudu nejlepším, žertovná jindy nevěsta věsí svou hlavičku.
Posedává v koutku zadumána. Nechce se jí do tance. Něco tíží jí
mysl velice.
Ani Kováříkovi, ani svatebníkům neušla její zádumčivost
v slavnostní tento den. Maryška, kdykoliv se jí otázali co jí je,
nutila se k úsměvu a vymlouvala se na nepokojnou včerejší noc.
A měla opravdu noc nepokojnou, neboť snila sen příšerný. Zdálo
se jí, že když svatební hody její byly v proudu nejlepším, že velký
spadl na zem mrak. Nesvítil měsíc ani hvězdy, hrozná tma

rozestřela se nad celou krajinou. Vítr příšerně fičel, okna všechna
vytřískal a světla v jizbách poshasínala do jednoho. Utichla hudba,
umlkla vřava veselá. Venku burácel hrom a blesky křižovaly se, až
úzko bylo u srdce. Osvětlily chvilkami příbytek, v němž ještě před
chvilkou hodovali veselí svatebníci. Svatebníci zmizeli, zmizel
ženich, zmizeli rodiče, nebylo tu nikoho než smutná nevěsta
s bušícím srdcem… Byl to sen, který ovládal všecku mysl
nevěstinu v slavný její den a smutkem ji naplňoval.
Tento sen zdál se Maryšce věstiti nedobré manželství
a neštěstí veliké. Nechtěla vypravovati, co byla snila, nechtěla
znepokojovati ani rodiče, ani bratra, ani ženicha. Ale když do
zpěvu tanečních a do jásotu svatebčanů vmísily se náhle z venku
prudké výstřely, když až sem do víru hodů svatebních zaduněla
nyní kopyta a řehtání koňská a zařinčela ocel — Maryška zbledla
na smrt a rukama zalomivši zalkala: „Pane bože, chraň nás všeho
zlého!“ Zdálo se jí, že sen se už vyjevuje.

IX.
SEDMADVACET
„Cо to?“ volali svatebníci. Jedni spěchali k oknům, druzí ke
dveřím. Družba Chlopčík z Malenovic vesele zadupal si a jásal:
„Už nám vezou purkrabího z Frýdku, abychom mu vyplatili, co
nám dlužen!“
„Však se dlouho rozmýšlejí na zámku!“ smál se Tesař
z Krásné. „Purkrabí si bezpochyby mezitím kůži mastil
a posilňoval, aby ho rány nebolely!“
Rozesmáli se, rozjařeni vinnou revou uherskou a uprostřed
velké jizby stojíce, počali se hádati, kdo by vlastně purkrabího
vypláceti měl. Ale smích náhle i Chlopčíka i Tesaře přešel:
svatebníci, kteří ze zvědavosti byli vyběhli před fojtství, zděšeně
se zas vraceli. Utíkali nazpět s nářkem do jizeb. Neznámé hlasy
mužské ozvaly se před fojtstvím, zvonila ocel, několik oken náhle
bylo vyraženo a rytíř jakýs se spuštěným hledím tasený meč
v pravici třímaje, hnal před sebou svatebníky do jizby. Za ním
několik lidí rytířsky oděných vyrojilo se ze síně. Jeden z vetřelců
porazil stůl a z nádob padajících rozlévaly se nápoje. Jiný rušitel
hodů svatebních vyrval hudebníkovi z rukou cimbál a vyrazil jím
okno. Ostatní podobně si počínali. Rozbíjeli, kde co bylo,
políčkovali muže, objímali ženy. Onen rytíř se spuštěným hledím
zaběhl až do druhé jizby. A již též unášel odtamtud, co hledal:
spanilou nevěstu.

Polekaní svatebníci nečinili mu překážek. Až když byl
s nevěstou plačící a hořekující už v síni, Ondráš vrhl se tam na
něho ze zadu volaje: „Chlapci, nebojte se! Jen do nich!“ Avšak než
chlapci se vzchopili, lupiči povalili Ondráše k zemi a táhli ho
násilně ven. Mladší svatebníci chápali se teprv nyní sklenic
a stolic, někteří svých pušek a hnali se za zlosyny, kteří již sedali
na koně.
Ondráš nacházel se v moci tří posledních lupičů, kteří se pro
velký odpor Ondrášův byli opozdili. Před fojtstvím nastala s nimi
bitva krvavá. Svatebníci házeli po zlosynech na koních
odjíždějících sklenicemi, stolicemi, padlo též několik výstřelů.
Poslední tři lupiči, kteří dosud marně usilovali Ondru na koně
vyvléci, zraněni byvše, pustili Ondru, vyšvihli se rychle na své
koně a s klením a láním šeredným ujížděli za ostatními. Na cestu
posvítila jim stodola Ondrova, z které se již chvilku dýmalo. Když
pak vyšlehly z ní k nebi požárové sloupy a osvítily krajinu, uviděli
svatebníci řadu jezdců plným kvapem ujížděti ke Skalici, a na
sedle u prvního jezdce bělala se bílá postava ubohé nevěsty
v šatech svatebních.
Smutné bylo to divadlo! Tam, kde ještě před chvilkou
panoval bujný, veselý rej, kde svatebníci oddávali se rozkoši,
netušíce nic zlého, kde hudba ještě před chvilkou veselila mysle
všechny, tam nyní smutek a žal. Kotouče dýmu vznášejí se
k nebesům, rudé plameny vyšlehují z veliké stodoly a vysílají
tisíce jisker na slaměnou střechu příbytku fojtova, hrozíce ji
zničiti. Umlkly zvuky hudby, radost a veselí proměnilo se v nářek

a žal. Zranění svatebníci obvazují své rány, z dědiny kde kdo
spěchá k hořící stodole, ženy mladé i staré snášejí vodu, mužové
staví žebříky a lezou na stavení Ondrovo, aby zamezili další
neštěstí. Zástup jezdců mizí v dáli a odnáší krásnou nevěstu. Za ní
hledí smutně nešťastný manžel, truchlí otec, pláče matka.
Zhoubné plameny olupují je o majetek, ale žalem sklíčení rodiče
hledí v jinou stranu: tam za tím klenotem, který jim byl nejdražší
a jejž odnášejí jim nyní lupiči a žháři.
Ondrášovi vyteklo ze dvou ran, které mu byly zasazeny,
valně krve. Obvázal si rány a ačkoliv pálí ho velice, vyvedl si
koníka z chléva, a s puškou v ruce volá: „Vy starší chraňte střechu,
vy chlapci seberte sousedům koně, chopte se pušek a za mnou ku
Skalici!“
A Ondráš už letí na svém koníku, koně pobádá vždy ke
kvapnějšímu spěchu a nepokojně se obrací po svých přátelích. Po
zlosynech nikde ani památky.
Dojel do Skalice a tam na okno tak zatloukl, že celá rodina
vyskákala z lůžek. Táže se, zdali neslyšeli dusot více koní.
Rozespalí Skaličané teprv nyní spatřili zář od Janovic, ale spali
tvrdě. Ondráš jel dále, budil lidi ze spánku, ale nikdo neví
o lotrech, nikdo jich neviděl ani neslyšel. Když ostatní chlapci
dorazili k Ondrášovi, poslal jich několik s oloupeným manželem
Kováříkem směrem k Těšínu, sám pak s jinými dal se ke Frýdku.
Jezdili dlouho na vše strany, ale lupiče jakoby byl oblak zakryl
a všechen lid vesnický daleko široko jako by tuto noc pohřížen
v spánek hrobový.

Ubohá Maryška!
Proto tedy v slavný svůj den truchlila; tušila, že to bude její
den nejsmutnější. Nyní vzpomínali všickni, kdož na veselí byli,
jak jí ani do tance nebylo, jak smutila a jak při prvních výstřelech
srdcelomně vykřikla: „Pane bože, uchovej nás všeho zlého!“
Kdo unesl dceru Ondrovu? Odpověď byla jednomyslná:
Kdož jiný než ten světák hanebný, člověk mstivý, purkrabí
frýdecký? A vzpomínali si a usoudili všichni, že postava onoho
obrněného rytíře s hledím spuštěným byla jako purkrabího.
Ondráše rány bolely, ale zajel si na Frýdek, kamž ještě tehdy
v noci na zámek posla poslali, aby věstil neblahou novinu o lupu
a žhářství. Kovářík a družbové provázeli Ondráše, který jist, že
spanilá hraběnka neodepře mu své pomoci, v ni všechnu naději
svou skládá. Poznal ji už dokonale, věděl, že paní tato je
spravedlivá a že nedá křivditi nikomu. Ale nechtěli ho k ní pustiti,
že prý milostivá paní s nikým mluviti nechce. Marně namáhal se
Ondráš. S hraběnkou mluviti nemohl.
Žádal tedy, aby zavedli ho k hraběti. Na Hlinové zachránil
mu sice Ondráš život a na cestě z Hlinové byl by mocný pan hrabě
svého poddaného láskou a vděčností líbal. Ale toť už stará pravda,
že páni trpí na krátkou paměť. Hrabě přijal ho nevlídně.
Připomněl tedy Ondráš panu hraběti způsobem uctivým, že
už před čtyřmi týdny měly býti smazány hříchy, kterých dopustil
se purkrabí na starém fojtovi janovském. A dostal odpověď: „Dej
pozor, aby hříchy tvé nedošly k výplatě.“

Ondráš byl by snad za dobré slovo hraběcí docela prominul,
čeho purkrabí dopustil se na jeho otci, jen kdyby hrabě podal ruky
pomocné k tomu, aby Maryška byla vypátrána a mladému
manželu vrácena. Vypravoval hraběti pravdivě, co stalo se
o svatebním veselí v Janovicích a nezamlčel, že všichni svatebníci
veliké podezření mají, že purkrabí unesl nevěstu a podpáliti dal
stodolu.
Hrabě zamračil se a zlostně otázal se: „Kdy vás přepadli?“
„Bylo po půl noci ještě před čepením.“
„A purkrabí se mnou do rána byl na Polské Ostravě. Radil
bych ti, abys jazyka svého šetřil a neužíval ho na potupu lidí
nevinných.“
„Kdo tedy mou sestru unesl, ne-li purkrabí?“
Hrabě Pražma, který dosud v lenošce seděl, nyní rychle
vstal a hněvivě promluvil k Ondrášovi: „Cože, kdo ji unesl? A kdo
přepadl mě? Myslíš, že nevím, že jsi byl s uherskými zbojníky
smluven, ba že jsi je snad dokonce k nám pozval? Donutili jste mě,
abych podepsal ortel proti věrnému svému úřadníku. Neplatná
jest proto ona listina a ty lépe bys učinil, kdybys Frýdku se
vyhýbal. Dnes propustím tě ještě bez trestu, ale pravím ti, jak ještě
jednou mně neb paní hraběnce na oči přijdeš, zaslouženému trestu
neujdeš!“
„Dobře, budu se vyhýbati Vaší milosti, pane hrabě, Frýdku
i milostivé paní hraběnce. Ale Vy jste náš pán, náš ochrance: nejen
já, všichni svatebníci purkrabího máme v podezření —“

„Dost toho!“ vzkřikl hrabě. „Myslíš, že nerozumím?… Za
nerozumného mne máte, myslíte-li, že neprohlédnu Vaše
hanebné úmysly. Sami jste nevěstu odstranili, abyste mohli zášť
svou krotiti na ubohém purkrabím, který je věrným sluhou svého
pána…“ Hrabě přešel zlostně po komnatě a uvažuje dodal: „A jestli
opravdu unesl nevěstu zlosyn nějaký cizí — purkrabí ji neunesl,
bylť se mnou na Ostravě Polské —“
„Tedy ji unésti dal, jestli neunesl ji sám“, určitě proslovil
Ondráš.
„A já zas pravím, že sestru dal jsi unésti svým spojencům,
zbojníkům uherským. Pověz jim, že dám je proto do jednoho
pověšet. Rynk frýdecký je dost veliký, na šibenice tam místa dost,
můžeš se tam i pro sebe po místečku pěkném poohlédnouti.“
„Já visel bych zajisté jen proto“, odpovídal Ondráš
s rozvahou, „že přimlouval jsem se o svého milostivého pána
u zbojníků, abych mu zachoval života. Ten však člověk, který Vaší
milosti nalhal, že já byl se zbojníky smluven, ten kdo mě u Vaší
milosti očernil, ten zasloužil by ještě hanebnější smrti — jakou —
jakou purkrabí dojista se světa sejde.“
Hraběti bylo najednou do smíchu. „Nerozumné jsou tvé
hrozby a dej pozor, abys nepohrozil sobě, čím hrozíš jiným. Ale
dejme tomu pokoj. Pravím ti jen krátce: je-li pravda, že jsi svou
sestru sám unésti nedal a sám starou nějakou prázdnou stodolu
nepodpálil, tedy pronásleduj ty své přátele uherské. Bezmála bych
se založil, že ti sestru zbojníci uherští unesli, aby zažertovali si se
svým věrným přítelem slezským. A nenajdeš-li sestru u nich,

potom zajisté unesli ti ji páni z Dolních Slez. Pronásleduj těch
sedmadvacet jak chceš, ale nám už pokoj dej a nyní jdi!“
Ondráš napjal sluch. Nerozuměl hraběti. „Sedmadvacet?
z Dolních Slez?“ opakoval. Ale odpovědi nedostal. Hrabě odešel
do druhé komnaty a za chvilku poučoval Ondráše sluha panský,
že už může odejít. Jeho milost hraběcí nechce s ním už ani dnes
ani nikdy mluviti. A nejen mluviti, ale též nikdy ho viděti.
„Sedmadvacet!“ znělo Ondrášovi v uších. „Pronásleduj těch
sedmadvacet z Dolních Slez!“ opakoval si Ondráš a ani se mu
nechtělo odejíti z komnaty panské. Bylť by se rád pana hraběte
zeptal na těch sedmadvacet. Sluha panský však otvíral už dvéře
a násilně tiskl ho ven.

X.
TARGALÍK Z LOMNÉ
„Pověz ty mi tedy“, zvolal na chodbě Ondráš, „co to je
sedmadvacet!“
Sluha panský, kterého se Ondráš takto tázal, byl člověk asi
čtyřicetiletý, jemuž, soudíme-li podle vzrůstajícího bříška, nebylo
v panské službě zle. Nazýval se Targalík a byl z Lomné od
Jablunkova. Když se ho Ondráš takto otázal, Targalík sklopil
hlavu, na čele nakupily se mu vrásky, neboť musil napínati mozek
a hlavu nad míru, aby Ondráš dostal na zámku odpověď
přiměřenou hraběcímu vzduchu, jejž Targalík dýchal. Potom
Targalík jak i jiní lidé činí, když namáhají svou paměť, prstem
pravé ruky sáhl si podél nosu a po uvažování všelikém usoudil
takto: „Sedmadvacet!… Sedmadvacet… mhm… dej pozor, už vím.
Ale jak bych to pověděl: Pomysli si, že pan purkrabí volá: Strachu!
Přijde dráb Strach. A pomysli si, že pan purkrabí řekně: „Drábe
Strachu, tu dubovou!“ Dráb Strach pochází z Fryčovic, zrovna
vedle fojtství, jeho strýčka jsem znal dobře, byl to hodný člověk,
Pánbůh mu dej nebe. Ale lhát uměl, jen se prášilo. Jednou jsme
s tím jeho strýčkem byli před patnácti lety ve Frenštátě, a když
jdeme spolu po rynku ke kostelu, najednou je tu jeho baba — tak
pravíme my na Těšínsku ženě — ale ona byla opravdu už baba,
byla o deset let starší než on a o třicet vypadala starší než má matka
a má matka chudinka byla moc stará, měla 13 dětí —“

Ondráš zatáhl Targalíka za rukáv. „Bylo tehdy ve Frenštátě
též sedmadvacet?“ pamatoval ho. Ondrášovi se podle všeho zdálo,
že Targalík miluje dlouhé řeči.
„Sedmadvacet? Ve Frenštátě ještě nebyli“, zasmál se
Targalík, „ale dal bych za to svou košili, že tam též přijdou. Vždyť
byli též v Polské Ostravě pod samým hradem, ano pod samým
hradem, kde jsem si jednou koupil holuba tak pěkného, jakého
v Lomné ještě nikdo neviděl. Ale sotva jsem ho do Lomné přinesl,
už mi naň líčil mladý Mříhlad. Pravím Mříhladovi: Dej pokoj! I já
tobě schytám holuby —“
Targalík se náhle otřásl, neboť Ondráš zatáhl ho za rukáv,
že by mu byl skoro celý kabát svlekl. Targalík bezpochyby na
takové připomínky už zvykl, neboť jakoby se nic nebylo stalo,
narovnal si kabát a pravil: „Už vím, ty čekáš na těch sedmadvacet!“
„Ovšem na sedmadvacet.“
„Už vím. Ale kde jsem přestal? Už vím. Pomysli si, že dráb
Strach z Fryčovic přináší už tu dubovou. Ale hned ji nepřinese,
neboť ve všem vidí čáry. Než ji přinese, ba než se jí dotkne, poví
pošeptmu nějaké říkání, pokřižuje se před čarodějníky, dává
pozor, aby pravou nohou napřed vykročil, ale uvidí-li druhého
drába, kterého nemá rád, nevykročí hned pravou nohou, ale
pohádá se s ním náležitě. Jako bych ho viděl, jak pobízí druhého
drába, aby on tu dubovou do kanceláře odnesl. Ten druhý dráb ale
nechce, vždyť purkrabí výslovně volal: Drábe Strachu! A ten
druhý dráb jmenuje se Vladař a pochází z Ratimova. Odtamtud

též několik lidí znám, na příklad Jakuba Němce, který jednou
dvaadvacet džbánků —“
„Snad sedmadvacet!“ namítal Ondráš.
„Už vím, jen dvaadvacet, těch sedmadvacet hned přijde, to
je něco jiného, to nejsou džbánky. Bylo to ovšem pivo dobré, až
z Těšína ho přivezli a bylo bílé, ale já bych pro takové pivo
nebyl, já —“
„Ale já bych byl pro těch sedmadvacet“, naléhal Ondráš. „Co
je mně po pivě v Ratimově! Bůh ví, kdy jste ho pili, já chci vědět,
co je to sedma —“
„Já ho nepil. Chraň bůh, já jen líz! a nechal stát. Já bílého
piva ani se netknu. Ale nalejou do hliněného džbánečka a člověk
nevidí, co tam nalili.“
„Tedy dráb Strach přinesl dubovou —“ počal Ondráš, chtěje
zkrátiti trochu výklady Targalíkovy, začež čtenáři snad Ondráši
vděčni budou.
„Nepravím, že ji přinesl! Chraň Bůh, aby hned přinesl.
Strach nic hned nepřinese. Napřed kouzla proti čarodějníkům
a potom teprv hádka s Vladařem. A když Vladař uteče, musí
Strach sám dubovou nésti. Dobře mu tak! Však celý den nic nerobí
a béře dvacet rénských а k tomu ještě dva sudy piva, tři kopy
vajec —“
„Už vidím, že musím se zeptat Stracha na těch
sedmadvacet!“ hrozil Ondráš.

„Chraň tě Bůh, člověče! Slova pravdy od něho nezvíš.
Předvčírem ptal jsem se ho, co měl k obědu a on že čočku a zatím
pochutnával si na masíčku hovězím. Falešný člověk —“
„Pověz tedy ty o těch sedmadvacíti. Někdo tedy přinese
dubovou —“ pomáhal mu Ondráš.
„Už vím. Dubovou lavici.“
„Lavici?“ zvolal překvapeně Ondráš.
„Však pan purkrabí nic jiného sedlákům nedává nosit než tu
dubovou lavici, to můžeš si myslit, a když ji přinesou, potom už
méně nikdy se nepočítá než pětadvacet, ani by to jinak do čísla
nešlo, neboť dvakrát pětadvacet je padesát.“
„Ale sedmadvacet!“
„Pořád sedmadvacet! Však u nás ještě nikomu nevyplatili
sedmadvacet!“ durdil se Targalík.
„Ale já chci, abys mi vypravoval, co myslil pan hrabě, když
pravil sedmadvacet.“
„Nevíš, co je sedmadvacet?“ Teď už Targalík opravdu se
hněval. „Když dostaneš pětadvacet a dvě ti přidají, potom máš
sedmadvacet!“ A změřil Ondráše, jakoby ho za hlupáka největšího
považoval.
„Ale mluvím o pánech z Dolního Slezska, o rytířských
lupičích“, poznamenával Ondráš. „Proto se tě vyptávám. Naše
fojtství v Janovicích přepadli lupiči, unesli mi sestru, podpálili
stodolu —“
„Už vím, a bylo jich moc?“
„Bylo jich moc.“

„A kolik jich bylo, počítej!“
„Neměli jsme času na počítání. Bili jsme se s nimi, pobili
jsme se a oni ujeli s mou sestrou —“
„A bylo jich sedmadvacet?“ tázal se nyní Targalík a jeho
jeden prst pravé ruky ocitl se u pravého nosu, neboť nyní docházel
k rozhodnému okamžiku, kde by odkryl něco, o čemž jiné lidstvo
nemělo tušení.
„Pravím ti, že nevím, kolik jich bylo, ale chci slyšeti o těch
sedmadvacíti... “
„Jak jich bylo sedmadvacet, potom jsou to oni. Strašná věc.
Ani by člověk nevěřil, že v nynější době takové věci jsou možny.“
„Jaké věci?“
„Či nevíš? Sedmadvacet rytířů z Dolního Slezska mají
spolek, aby kamkoliv přijdou, rvačky začínali, kamna a okna
vytloukali, na všechno přísahali a kleli, mrtvoly při pohřbech
kradli, od křtů novorozeňátka z kostelů odnášeli, od svatebních
veselí nevěsty unášeli —“
„A kde jsou?“
„Kde jsou! Všude jsou! Už císař pán vydal proti nim edikty,
aby je lidé pochytali, ale oni chytit se nedají. Nechávají si narůst
dlouhé vlasy, vousy a nehty a jde z nich hrůza —“
Targalík už opět vypravoval o svém otci, že v Lomné na
salaši jednou zastihl pány z Uher, že mu chtěli sebrat ovce, a že to
a ono… Ondráš žertovně počítal: „Dráb Strach, jeden. Dráb
Vladař, druhý. Němec z Ratimova, který dvaadvacet džbánků
vypil, třetí. Strýček Strachův ve Frenštátě a jeho baba, pět.

Mříhlad s holubem šest. Člověče, proč jsi mě mučil? Chtěl jsem
zvěděti o 27 loupežných rytířích a ty trápíš mě dlouhým
vypravováním o holubech, o pivě, o lavicích a kdybych byl
pokojně poslouchal, ještě za týden nebyl bych ničeho zvěděl
o těch rytířích. A ty budu nyní pronásledovat! Pan hrabě vyzval
mne, abych jim vyrval svou sestru, najmu tedy lid a potáhneme na
ně — však je vyhledáme!“
„Dej se políbit, duše drahá!“ zvolal Targalík. „Tys člověk jak
se sluší. Já hned se k tobě přidám, jen drába Stracha neber —
jmenuje se Strach a má opravdu pořád strach a hádal by se
ustavičně. Už jsem chtěl dávno odsud utéci, plat beztoho
daremný —“
„Umíš se bíti?“ vyptával se Ondráš.
„Já? Podíváš se! Na jednu ránu utluču tři panáčky urozené,
kteří děvuchy poctivé unášejí, novokřtěnce nevinné kradou, okna
vytloukají a kamna rozbíjejí. Naučím já je mravnému životu. Jen
na ně a podíváš se, co umím! Však já jim nehty ořežu a vlasy
ostříhám!“
Ondráš rozesmál se chutě. „Ale vypravovati nesmíš
o babách a holubech!“ vymiňoval si.
„Tu člověk v zámku zhloupí a zbabovatí. Ale až v boji —
podíváš se, nepoznáš mě! Už dávno chtěl jsem odsud utéci.“
„Přijď v neděli do Janovic.“
„Přijdu! A potáhneme na panáky!“

XI.
JURÁŠ
„Jakže? Mě že k milostivému pánu nepřipustíš?“ rozkřikl se
na Targalíka muž oděný v krpcích a huni. Černé jeho vlasy spjaty
byly v zadu ve vrkoč. Byl to muž postavy prostřední, černé jeho
oči zlostně na Targalíka svítily a pevná pěsť hrozila povídavému
sluhovi panskému nelaskavou ranou.
„Jen pízni (uhoď)!“ zvolal Targalík, „ale potom tě položíme
na lavici a poznáš, jak se máš ty horalský chvante na hraběcím
zámku chovat!“
„Musím s panem hrabětem mluvit!“, křičel onen muž.
„Uloupili mi ženu a hrabě musí hned poslati se mnou portáše. Kde
je pan hrabě?“, rozkřikl se a počal Targalíkem třásti.
„Pomoc!“ Targalík tak se rozkřikl, že hned bylo slyšeti po
schodech rychle kroky.
„Pusť ho!“ napomínal Ondráš venkovana. „A ty, Targalíku,
hned zaveď ho k panu hraběti!“
Z jedné strany hnali se po schodech nahoru sluhové,
domnívajíce se, že stalo se tam nějaké neštěstí. Náhle též otevřely
se dvéře a v nich objevila se postava hraběte Pražmy.
„Proč tu křičíte? Kdo jsi!“
„Tvůj ponížený poddaný, Jura Fuciman z Malenovic. Ženu
mi uloupili, otce mi na smrt zranili, kravám ocasy odřezali, dvě
okna mi vytloukli a jiných rozmanitých škod nám narobili.“
„Kdo ti ženu uloupil?“, tázal se nevrle hrabě Pražma.

„Neznám jich věru, ale rytířsky byli oděni. Vypůjčil jsem si
koně, sebral jsem lidí několik a pustil se za lotry. Ale než jsme se
vypravili, dávno už ďábli zmizeli. Odjeli dolů k Ostravici a zalezli
zajisté někam na hory. Moji přátelé sbírají už po dědinách lid,
pasou po nich a dají pozor, aby nám zlosynové neuprchli. Jen
kdyby Tvá milost dala nám několik portášů a půjčila nám několik
dobrých koní, schytali bychom lotry do jednoho!“
„Targalíku, zavolej mi purkrabího!“, kázal hrabě.
„Pan purkrabí dosud se nevrátil“, odpovídal Targalík uctivě.
„Kde je?“
„Sotva s Vaší milostí z Ostravy přijel, ihned zase dal osedlati
svého druhého koně a vydal se kamsi na cestu.“
„Co pravíš?“, tázal se hrabě Pražma udiveně.
„A dosud se nevrátil“, pokračoval Targalík. „Zajel si
bezpochyby do Bludovic k pánům Marklovským. Když milostivé
panstvo nesídlí na Frýdku, jezdí pan purkrabí často do Bludovic.“
Ondrášovi zasvítily oči. Pohnul se rychle a rukama
vykládaje, vykřikl: „A do Bludovic k pánům Marklovským unesli
mi bezpochyby sestru ti šlechtičtí lotři. Však o pánech
Marklovských podivné věci se vypravují a pan purkrabí též k nim
dojíždí. Pane hrabě!“, zvolal Ondráš, prosebně ruce k němu
zvedaje, „račiž se přesvědčiti milostivě sám, že sestra má je na
Bludovicích a že purkrabí ji tam dal unésti. Vždyť chtěl ji míti na
zámku ve službě! Ujmi se nás, pane hrabě, jsi náš pán a ochrance,
vysvoboď mou sestru z rukou těch ďáblů!“

„Ticho!“ zahřměl nyní Pražma. „Kdo ti dovolil trvati
v našem zámku, ty pomluvači bídný? Targalíku, proč jsi ho hned
odtud nevyklidil?“
Targalík ukláněl se pokorně: „Pravil jsem mu, aby šel, pravil
jsem mu, že musí jíti, ale nechtěl a nechtěl!“
„Proč nedal jsi ho pacholky vyklidit? Tak vykonáváš mé
rozkazy?“ Hrabě zadupal nohou zlostně.
„Že prý Vaše milost rozkázala, abych mu vyložil, kdo jsou ti
rytíři s dlouhými vlasy a velkými nehty. A když jsem mu vyložil,
že —“
„Krátce mluv!“, zlobil se hrabě.
„Krátce jsem mu vyložil“, ubezpečoval Targalík, „ale
nechtěl a nechtěl odejít. Už jsem na něho pacholky svolával a už
chtěl jsem ho se schodů svaliti. Tu přijde ale najednou tento
z Malenovic a chtěl silou k hraběcí milosti. Pravím mu: Jen
pomalu, synku, počkej trochu, však se pan hrabě nenarodil k vůli
Fucimanům —“
„Už zas pleteš jiné věci. Mých rozkazů však neposloucháš!“
Hrabě odvracel se nevrle, Targalík však pokračoval: „Pravím mu:
počkej trochu. Ale Fuciman mluví mnoho, neumí nic krátce
vyložit. Chtěl silou k hraběcí milosti. Pravím mu: Tam jen krátce
musíš mluvit! Pan hrabě nemá rád dlouhé řeči! ale oni oba do mně
se pustili, že když prý má ubohý poddaný něco na srdci, že pán
má pokojně vyslechnouti.“
„Tys hlupák!“, rozhorlil se hrabě. „Takového mluvku
nebudu na zámku trpěti! Pošlu tě husy pást, tam jim můžeš na

trávě vykládat. Nyní ale běž dolů a svolej mi portáše, aby se
připravili. Též můj lid vojenský nechť je pohotově. Vy pak dole ve
dvoře čekejte mých rozkazů!“, dodal k Ondrášovi a Jurášovi. A už
zavíraly se za hrabětem dvéře.
Ondráš s Jurášem, odcházejíce do nádvoří zámeckého,
vykládali si vzájemně své stesky. Oba těšili se, že podaří se jim
lupiče lapiti, neboť když hrabě vyšle nyní své portáše, zajisté
uloupená žena i nevěsta vyrvány budou lotrům. Ale zdali ubohým
ženským mezitím ta sběř neublížila!
„Od svatebního veselí, když bylo půl noci a když ničeho
zlého jsme se nenadáli, sestru mi uloupili!“, žaloval Ondráš.
„A mně též asi o půl noci, když pokojně jsme spali“, naříkal
Juráš.
„Tvou ženu unášeli k Ostravici, mou sestru ke Skalici —
v opáčnou stranu. A přece je to jen jedna sběř!“
„Panská sběř!“, rozkřikl se Juráš. „Ó, jestli je dostaneme, sám
jich několik udávím!“
Ondráš se zamyslil. „Zná purkrabí tvou babku?“, tázal se
Juráše.
„Katať ni! Vždyť byl nedávno u nás v Malenovicích,
obcházel pole, díval se do lesů, přišel též k našim chalupám.“
„Obcházel bezmála k vůli tvé babce!“
„Kdo ho tam ví! Ale mluvil s ní a své zuby na ni vyškleboval
ten starý ohava. A hladil ji též po tváři, už se mně to nelíbilo, já
být ženskou, pohladil bych ho též —“

„A teď ji dal unésti, aneb poradil jiným lotrům. Jistě se mu
zalíbila —“
„Toť“, přisvědčoval Juráš. „Kdo z cizích rytířů věděl by
o naší chalupě až tam na gruňu v Malenovicích! Až mi přijde na
oči“, — Jurášovi oči zasvítily divě a ústa se sevřela — „hlavu mu
obuškem rozrazím! A ještě si posměchy dovolil, že prý naše řeč na
nic. Že ve škole děti aby se učily německy —“
„Však naučíme ho my jiným řečem, až ho jen dostanu!“,
hrozil Ondráš. Náhle ale odskočil od Juráše a zvědavě obrátil se
k selskému synku, který právě na nádvoří slezl s koně. Synek
s jakýmsi psaním ubíral se ku schodům zámeckým. „Co to neseš?“,
vyptával se Ondráš.
„Psaní z Bludovic panu hraběti. Poslal mne pan purkrabí.“
„A co tam u vás nového?“
„Veselo je u nás ve všech třech zámcích. Sjelo se k nám
hostů moc a jsou veselí, pijou a zpívají.“ V Bludovicích byly totiž
tři zámky, v Horních, Dolních a Prostředních a všechny náležely
pánům Marklovským.
„Kdo jsou vaši hosté?“
„Kdo je tam zná! Cizí rytíři a je jich moc.“
„Nepřivezli tam též ženské?“
„Toť! Ale dejte vy mi pokoj, já musím k panu hraběti —“
„Počkej synku, pan hrabě spí, nesmíš ho budit; pověz nám
ještě, či nepřijeli ti rytíři se selskými ženskými, rozumíš selskými.“
„Jak bych nerozuměl!“
„Přijeli?“

„Však jsem ti pravil, že přijeli a na koních přijeli.“
„Ale či přijeli se selskými ženskými?“
„Jednu přivezli.“
„Přivezli?“ Ondráš zachytil nyní synka za kabát a nachýlil
se k němu, jakoby každé jeho slovo chtěl zachytiti, sotva vyjde
z úst. „A byla bílá? Jako nevěsta od veselí? Synku mluv!“
„Bílá byla, ale pusť mě!“
„Byla bílá? A plakala a naříkala? Synku mluv!“
„Toť, plakala dost, ale pusť mě!“
„Vypravuj, co mluvila!“
„Co by mluvila, však všecko víš. Pusť mě!“
„Nebuď hloupý a rozumně otevři ústa. Pověz —“
„Ale dejte vy mi pokoj. Či jsem váš blázen?“ A synek zlostně
vytrhl se Ondrášovi, domnívaje se, že šašky si z něho tropí, neboť
měl ústa nápadně křivá а k tomu ještě na dolním pysku veliký
vřed. „Však máš sám ústa, otvírej ty!“ A už ubíhal po schodech.
A jak zaslechl kroky Ondrášovy za sebou, počal přeskakovati dva
i tři schody. Marně volal Ondráš: „Počkej.“ Synek bludovský
nechtěl a nechtěl býti bláznem.
Ondráš s Jurášem pásli po něm, až se vrátí od hraběte.
Umínili si, že ho nepustí, dokud jim všechno nepoví, co ví. Byli
však neprozřetelni, že nahlas mluvili, a synek bludovský, když
vyšel na chodbu, uslyšel jejich hlasy.
Obrátiv se rvchle od schodů, obešel po špičkách tiše
a pozvolna chodbu a naleznuv tam jiné schody do nádvoří,
spokojeně se usmíval, že posměvačům unikl. Tušil, že na něho

číhají, aby se jeho křivým ústům dále posmívali. Vyjda pak do
nádvoří, vyhoupl se na svého koně a již ujížděl.
Ondráš s Jurášem poskočili, když na chodbě ozvaly se pádné
kroky. Zklamali se však, neboť místo bludovského synka vyšel na
schody pozvolným krokem panský sluha Targalík. Jeho tvář byla
vážná. Na Ondráše a Juráše jen tak trochu po straně pohleděl
a kráčel, jakoby jich neviděl. Měl zajisté vykonati něco velice
důležitého.
Ondráš vida ho takto vážně a důstojně kráčeti, nemohl se
zdržeti a zvolal: „Targalíku, vím, kam jdeš. Pan hrabě svěřil ti
něco, co jinému by nesvěřil.“
„Toť!“, přisvědčoval Targalík. „Pan hrabě ví, že může se na
mě spolehnout. Jen kdyby nebyl tak rychlý. Někdy rozmlouvá se
mnou celé hodiny, radí se se mnou o nejdůležitějších věcech —“
„A teď zajisté vyslal tě někam s důležitým poselstvím —“
Targalík přisvědčoval a na jeho tváři objevil se ještě
důstojnější výraz. Měl se k odchodu. Zadržen byl však otázkou:
„Vím, kam jdeš. Bezpochyby k ševci pro boty —“
„Pro boty nejdu“, rozdurdil se Targalík, vida, že důležité
jeho poslání hanebně jest zlehčeno. „Však portáši nepůjdou ani
s tebou ani s tímto malenovským. Neposmívejte se lidem, ale
škrabte se za ušima! Hrabě dostal od purkrabího před chvilkou
psaní a portáši zůstanou zde!“
Ondráš se zarazil. Bylo zjevno, že purkrabí zas něco napletl,
vždyť uloupenou nevěstu do Bludovic zavézti dal, tam za ní dojel

a aby rušen nebyl, hraběti v onom psaní něco nalhal, aby hrabě
portáše ze zámku frýdeckého nevysílal.
„Půjdu k hraběti a bludovský synek mi tam dosvědčí, že
lupiči přivezli do Bludovic mou sestru, hrabě musí mně dáti
portáše na pomoc —“
„Bludovský synek už dávno odjel a hrabě ti neuvěří“, odvětil
Targalík. „Co purkrabí napíše, to hrabě vykoná. Ani tam nechoď,
dnes hrabě je nevyspalý, bezpochyby na Polské Ostravě peníze
prohrál. Hrajou tam o hrozné peníze —“, počal Targalík vykládati,
zapomínaje na své poselství. Ale Ondráš už byl na chodbě a celou
ji prošel. Hledal tam synka bludovského, našel však druhé schody,
po nichž synek bezpochyby byl upláchl.
Odchodem Ondrášovým vzpomněl si Targalík na své
poselství. Portáši byli na nádvoří shromážděni a měl jim oznámiti
rozkaz hraběcí: aby z nich ani jedinký ani na chvilku ze zámku
neodcházel, nýbrž aby všichni v střídmosti zachovati se až do
dalších rozkazů Jeho milosti pana hraběte. Potom oznámil
Targalík čeledi, aby zbraně pohotově měla a brány zámecké ihned
byly zavřeny.
Všechna čeleď panská shlukla se na nádvoří, aby zvěděla,
jaké Targalík přináší rozkazy od hraběte. Tyto rozkazy vzbudily
po celém zámku velké napjetí. Stalo se zajisté něco neobyčejného,
že hrabě portáše zе zámku propustiti nechce, ba že i svou čeleď do
zbraně volá. Zvědavost byla náramná a Targalík vyptáván byl ze
všech stran, aby pověděl, co ví. Tentokráte však budiž ku chvále
Targalíkově řečeno, že nepověděl, co nevěděl, jak bývalo jeho

zvykem, nýbrž že halil se ve vážné mlčení. Bylť si toho vědom, že
dnes on je po hraběti osobou první na zámku. Úřadníci zámečtí
včera do jednoho rozjeli se na vše strany, netušíce, že hrabě
z Ostravy se vrátí, neboť tam meškával někdy i týden, purkrabí
byl v Bludovicích, vůdce portášů v Těšíně, paní hraběnka na
zámečku v Raškovicích, tedy byl tu jen hrabě a zrovna po něm
Targalík. Jindy tento panský sluha mluvil za deset. Dnes snad cítil
tíži svého postavení a mlčel za dvacet. Zajisté musil se přemáhat
velice, ale lichotilo mu, že dnes všichni na něho naléhají, aby
mluvil a on právě dnes pocítil potřebu, aby jim dokázal, že on
vždycky mluví málo. Ovšem musí uznati, že už řekl, co věděl:
totiž že portáši zůstanou na zámku. Proč zůstanou, nebylo mu ani
známo. O trochu lži nebyl Targalík nikdy na rozpacích a kdyby
byl chtěl, mohl prášiti do vůle. A to právě byla dnes velká jeho
zásluha, že svého umění a zvyku neužil.
Za to ale Ondráš bez překážek procházel se v hraběcích
komnatách. Prošel čtyry nádherné pokoje, než našel hraběte
Pražmu, který právě sedě u psacího stolku, psal delší psaní
moudrým a opatrným měšťanům frýdeckým. „Nechci vám
zatajiti, že zámku frýdeckému i městu vašemu velké nebezpečí
hrozí, neboť mnoho lidí rytířských s dlouhými vlasy a velkými
nehty s čeládkou lotrovskou v zemi slezské se potuluje a že lidé
tito spolčeni už od času dávného v Slezích Dolních, nyní neplechy
všeliké činíce, zámky šlechtické i u nás přepadají, sklepy vinné
otvírají a hostiti se dávají a potom zpiti jsouce, okna a kamna
vytloukají, a v bohaprázdném životě svém ani žen ani děvuch

nešetří, i v dědinách ku svatebním veselím vpády činí, nevěsty
unášejí, stodoly staré podpalují, z nových střechy slaměné strhují,
dobytku ocasy odřezávají a všeliké jiné ohavnosti provozují, jakož
se už stalo v dědinách Janovicích na fojtství i Malenovicích na
groňu u Juráše Fucimana. Pročež jak o tom věrný náš purkrabí
vědomost dostal, ihned za nimi do Bludovic se odebral, aby je
poznal i jejich další mínění, co dělati chtějí, vyslyšel a vyzkoumal,
kdež pánům Marklovským v Bludovicích na třech zámcích ti lidé
rytířští i s čeládkou právě veliké hody činí, tam hodují a našemu
purkrabímu posměšně slibují, že ve Frýdku na zámku i v městě
ještě lepší hody slaviti budou, pročež purkrabí věrný tajnou mně
svému pánu vědomost dal a též na zámek těšínský posla vyslal,
aby Frýdku i panství proti těmto nešlechetným rytířům
i zhovadilé čeládce pomoc dána byla; když lidu vojenského toho
času v zemi není a portášů jen málo, brány městské měly by
zavřeny býti, měšťanstvo i lid městský se pak bedlivě na pozoru
míti, aby ti nešlechetní rytíři své mínění provésti nemohli
a žádnou škodu ani městu ani zámku —“
„Co chceš?“, obořil se hrabě na Ondráše, který právě dvéře
otevřel a ze psaní ho vytrhl.
„Posel bludovský viděl, jak lupiči mou sestru na zámek
bludovský přivezli —“
„Nemám kdy, dej mi pokoj a hned se kliď!“
„Slyšel jsem od posla bludovského na vlastní uši, že —“
„Pravím ti, hned se kliď! Píšu vážné věci —“
„Tys náš pán, náš ochrance. Kdyby jen několik portášů —“

„Nezkoušej mou trpělivost. Pravím ti, kliď se odsud.
Nemám tu lidu vojenského, jen několik portášů. Nemám zde ani
purkrabího, ba ani jiných úřadníků — všecko dnes jakoby proti
mně bylo učarováno, sám musím psáti. Kdo ti sestru unesl, bude
potrestán, ale odejdi, nezdržuj mě!“
„Dal ji unésti purkrabí, vždyť je na Bludovicích —“
„Ticho! Kdo ti dovolil, abys podezříval daremně mého
věrného —“ Hraběte opanoval hněv.
„A či není pravda, že mého otce skatoval? Či není pravda,
že mou sestru nutil do panské služby, když měla se vdávati?
Či není pravda, že purkrabí je v Bludovicích a že tam hoduje
s lupiči, kteří mi sestru uloupili? Neprosím tu o milost, hlásím sе
o právo —„
Hrabě zuřivě vyskočil a již sahal po pušce, která na stěně
visela. „Hned odejdi, aneb střelím!“
„Dám se zastřelit, ale neodejdu, dokud —“
Hrabě vystřelil. Rána prorazila okno a hned na to bylo
slyšeti dole na nádvoří výkřiky a chodbami zámeckými ozýval se
hluk mnohých hlasů a prudkých kroků, které vždy více blížily se
k hraběcím komnatám.
„Tys náš pán, jen u tebe pomoci hledati musíme. A za to
snad, že zachránil jsem ti život, za to, že bídný tvůj purkrabí mého
poctivého otce dal jako zlosyna skatovati a že dosud za to nebyl
potrestán, za to vyháníš teď mě a střílíš, když prosím poníženě?
Pamatuj hrabě, že jsi byl též jen člověk tam v lese na Hlinové,

pamatuj, že i my nevinně zkoušíme. Jsme dosud věrní poddaní,
ale —“
Ondráš už nedomluvil. Portáši i sluhové, vrhnuvše se do
hraběcí komnaty, porazili ho k zemi. Hrabě s vytřeštěnými očima,
bled a na celém těle se třesa, pušku v ruce drže, kázal rozlíceným
hlasem: „Odveďte ho zbojníka a dobře ho zavřete, aby nám chlap
ten hanebný pokoje dal!“
Juráš spolu s portáši a s čeledí panskou vnikl do hraběcích
komnat. Viděl, co se tam děje s Ondrášem. Krev v něm vřela.
V návalu zoufalého hněvu nevěděl, na koho má se vrhnout
napřed, či na portáše, kteří už Ondráše vlekli ven, aneb na
hraběte, který byl buď slepotou raněn neb dokonce s purkrabím
spolčen. Začal pěstí mlátit do portášů, a když k zemi byl svalen,
vyskočil divoce proti hraběti a křičel pronikavým hlasem: „Toto
je vaše panská spravedlnost, tu na zámku pomáháte svým
poddaným? Hanba vám všem!“
„Dej pozor na ústa svá prostořeká, i tebe dám zkrotiti! —“
„Kroť si panské lupiče! Zač ti robotíme? Proč snášíme
vám dávky na zámek? A takto nás chráníte? Bůh nesmí se na to
dívat —“
Hrabě Pražma vztekem sotva dýchal. Soptě hněvem křičel:
„Do kozy s ním! A hned! Nechť ho tu déle nevidím!“
Portáši měli s Jurášem dost práce, než mohli vykonati
panský rozkaz. Juráš dal jim pocítiti svou sílu dokonale, mlátil do
nich panskou stolicí, kam jen trefil. Při tom křičel co mu hrdlo
stačilo: „Zbojníci jste všichni, vy i váš pán!“ A když už svázán

nemohl odpor tělem svým činiti, znovu křičel a hlas jeho pronikal
hluboko do jemných uší hraběcích: „Pěkně jste mi pomohli
k ženě, vy holoto lotrovská! Však se s vámi ještě spravíme!“

XII.
ZÁZRAČNÁ PANNA MARIA
Byla neděle a houfy lidu vesnického z daleka i z blízka
hemžily se na náměstí frýdeckém a po ulicích. Už ode dávna
putoval lid v početných procesích z krajin nejvzdálenějších do
Frýdku, aby tam vykonal svou pobožnost u zázračné Panny Marie.
Ale tuto neděli nadobyčejně mnoho tisíc zbožného lidu sešlo se
v staroslavném Frýdku, aby vyprosili si přímluvy zázračné
Bohorodičky. Byl krásný letní den. Slunéčko počalo líbezně
usmívati se na město a celý kraj. Poutníků přibývalo vždy více do
města a kupci, hostinští a řemeslníci frýdečtí nestačili prodávat.
Měli v tento den pravou žeň. Každý, kdo do Frýdku přišel, hleděl
odsud domů něco svým milým přinést a nezapomenul se též po
cestě v hospodě posilnit. Celé město mělo ráz slavnostní.
Zástupové z rozličných krajin v rozmanitých krojích vlnily se
městem a na mnohých místech na náměstí srážely se, nemohouce
pro příval lidu z opačné strany proudícího dále jíti. Nejhůře bylo
pod zámkem, kde nepříliš širokou ulicí vycházelo se z města ku
pahorku, na němž stávala tehdy malá sice a jen dřevěná, ale uvnitř
bohatě vyzdobená kaplička zázračné Bohorodičky. Této kapličky
dnes už na pahorku není. Na jejím místě zvedá se pyšně nyní
prostranná zděná svatyně milostivé Panny.
Krátce jen zmíníme se o tom, jak vznikla ona kaplička na
pahorku za Frýdkem. Dělníci kopali tam hlínu a podivno! V zemi
hliněné nalezli kamennou sochu Matky Boží, kterou ihned

přenesli do kostela farního. Ale jaký to div! Přes noc socha tato
z kostela farního zmizela a nalezena byla následujícího dne opět
na onom místě na pahorku Na Vápenkách, kde ji byli ze země
vykopali. Opět odnesli ji s pahorku a postavili do kaple zámecké.
Stála však i tam jen jediný den. V noci opět nevysvětlitelným
způsobem odstěhovala se na původní své místo, kde ji prvotně
dělníci byli ze země vykopali. A na tomto původním místě potom
již navždy zůstala, neboť zbožné obyvatelstvo tehdejší vidělo
v tom, že socha nevysvětlitelným způsobem uchylovala se v době
noční ze svatyň frýdeckých vždy na pahorek, pokyn nebes
a nedalo jí více odnésti. Zůstala tam pod širým nebem a r. 1705
zbudovali nad ní dřevěnou kapli, do které co rok přibývalo
zbožných poutníků. Šířilať se pověst o mnohých zázracích, které
staly se na pahorku Pannou Marií frýdeckou, vždy dál a dál do
krajů vzdálenějších a tisíce poutníků přicházelo tam v dni
Marianské vzývat zázračnou Pannu a smývat své hříchy.
Zbožný lid poutnický houfně snášel milodary do Frýdku,
aby na pahorku mohla zbudována býti důstojnější zděná svatyně.
Darovaných peněz bylo prý na několik vozů.
Těchto peněz zachtělo se snad panu hraběti Pražmovi,
neboť dal uložiti je na zámek. Ani tehdejší farář frýdecký Foldyna
ani měšťanstvo nevětřilo v tom cos zlého. Myslilo se, že milodary
v pevných zdech zámeckých lépe budou uschovány než na faře.
Když však hrabě náhle povolal do Frýdku několik mnichů
z kláštera minoritského z Opavy a těmto mnichům kapli se
zázračnou Pannou Marií odevzdal, tu pan farář neměl z toho

velkou radost, že hrabě bez povolení církevní vrchnosti jedná, jak
se mu líbí a žaloval proto u biskupa vratislavského na hraběte
Pražmu. Dosti dlouho nepřicházela odpověď z Vratislavi
a měšťanstvo už si šeptalo, že hrabě je mocný, že dovede i ve
Vratislavi prosaditi svou vůli.
Jen farář Foldyna nevzdával se ještě naděje. Nemohlť
uvěřiti, že by biskup dal hraběti za pravdu, když hrabě násilně
osvojuje si právo ku kapli i snad k milodarům. I neklamal se
ctihodný farář.
Neděle mariánská, o které začali jsme tuto kapitolu, byla pro
něho radostná. Dávno čekaný posel z Vratislavi konečně přišel
a pan farář psaní biskupské nedával ani z ruky. Pořád je četl,
usmívaje se spokojeně a znova je četl. Ukázal psaní biskupské
svým pomocníkům v úřadě duchovním a dal povolati na faru též
přítele svého purkmistra frýdeckého a znovu četli: že biskup
usoudil, že kaple náleží ku faře frýdecké a že biskup hraběti káže,
aby mnichy do Opavy nazpět poslal a kapli zůstavil při faře
frýdecké, jak dosud bývalo.
Purkmistr zaradoval se upřímně s farářem. On i měšťanstvo
frýdecké uznávalo, že hrabě osobuje si velkého práva do kaple.
Ostatně nebyl hrabě miláčkem měšťanů frýdeckých. Byl příliš
velkým pánem a s měšťany nerad se stýkal. Kdykoli pak purkrabí
něčeho proti městu podnikl, hrabě mu nikdy nebránil, ba
kdykoliv měšťané šli žalovat hraběti, milostivý pán nedopřál jim
sluchu, nýbrž hned je odbýval a nadržoval purkrabímu. Proto
v městě nebylo lásky ku hraběti.

Sotva purkmistr vyšel z fary, zašel hned do blízkého domu
radního Penížka, aby mu příjemnou tuto novinu zvěstoval.
Penížek nebyl však jen radním, byl též pernikářem, a sice velice
oblíbeným, neboť poutníci o jeho srdce s obrázkem Panny
frýdecké jen se drali. Z jeho krámu kupci ani nevycházeli, pročež
pan radní až se potil, jak rychle musil peníze přijímati. Bylť ve
svém krámě prodávačem jen sám, neboť manželku se svými
dvěma syny vyslal do svých dvou boud, které stály zrovna
u pahorku poutnického a taktéž četným kupcům se těšily.
Nejmenoval se tedy nadarmo Penížek.
Penížek přál si sice upřímně, aby hraběti bylo dáno řádné
poučení z Vratislavi. Ale v této chvilce vážné, když musil za svá
sladká perniková srdce peníze přijímati, zdálo se mu přece
důležitějším prodávati perník než poslouchati novinku, která by
ho až večer při pivě byla více potěšila. Dal tedy purkmistrovi
znáti, že nemá času nazbyt a otázal se ho jen krátce, totiž jako
pernikář, který právě prodává: „A co ještě víc?“
Purkmistr, jenž neměl jiné starosti, než na trhu prodati
draho obilí, které v dědinách lacino skupoval, a jenž tedy
nerozuměl ani trochu obchodu pernikářskému, pozastavoval se,
že přítel Penížek chce ještě něco více, než dobrou novinu
z Vratislavi a nespokojen s otázkou Penížkovou už chtěl
odcházeti. Náhle však vykřikl do krámu jakýsi sedlák: „Lidi, slyšeli
jste už? V Janovicích unesli loupežní rytíři ženichovi nevěstu od
svatebního veselí a v Malenovicích Jurášovi babku v noci z lůžka!“

Někteří už byli o těchto lupičských činech slyšeli, avšak jen
málo, mnozí nevěděli dosud nic, pročež zvědavost byla veliká. Jen
pan radní nejevil zvědavosti. Vyčkal by až do večera v hospodě,
neboť tam nemusí přijímati peněz za perník. Tak se stalo, že
purkmistr zvědavě tázal se sedláka: „A jak to bylo? Pojď jen sem!“,
kdežto radní Penížek volal: „Nesmlouvejte lidi, nemám času,
nespustím nic, ani haléře. Můj perník je nejlepší, nevyrovná se mu
ani příborský a jaktěživ jsem neslevil.“
„Jak to bylo!“, odpovídal sedlák purkmistrovi rozčileně. „Či
jste neslyšeli? Unesli jim ženské, v Janovicích podpálili fojtovi
stodolu a v Malenovicích zranili starého Juru a uřezali kravám
ocasy. A potom když syn fojtův z Janovic přišel dnes prosit na
zámek a s ním Juráš z Malenovic, aby hrabě dal jim na pomoc
portáše, že lupiči jsou právě v Bludovicích, hrabě na selské synky
ještě se rozhněval, že chtěli loupežné rytíře pronásledovat a do
kozy je zavřít dal. A teď je snad už položili na lavici!“
„To není pravda!“, divili se mnozí, odvrátivše svou
pozornost od perníku, což panu radnímu milé nebylo.
„Toť!“, zlobil se sedlák. „Bude to pravda, až hrabě vás na
lavici položí! Kupujte raději kosy a vidle a dejte pokoj daremnému
perníku! Půjdeme na zámek a donutíme hraběte —!“
„Co ty mi tu kážeš?“, nahněval se Penížek. „Proč mi haníš
perník? Co je nám po loupeživých rytířích, tu se prodává velice
dobrý marcipán —“
„Však vám dá hrabě zadarmo nedobrých pětadvacet!“,
rozkřikl se sedlák. „Lidé pojďte se mnou! Nakoupíme kos

a půjdeme na zámek a potom na lupiče! Jeden sedlák musí bránit
a ujímat se druhého. Pojďte!“
„A kdo ti pravil, že je na zámku zavřeli?“, tázal se purkmistr.
„Nevěřte mu!“, křičel Penížek, který se chtěl ještě více
zapotit dalším prodáváním perníkových srdcí, „je to nějaká huba
zlá!“
„Co by byla huba zlá — snad že nekoupila perník? Vím to
od panských sluhů jistě, že toho z Janovic i toho z Malenovic jen
proto zavřeli, že chtěli od hraběte portáše proti loupeživým
rytířům. Bída je, když panstvo nás chránit nechce a když chrání
jen lupiče. Lidé pojďte se mnou! Zítra snad lupiči přepadnou vás,
vypálí vás, odnesou nám ženy a dcery a na zámku vás za to ještě
zavrou a na lavici položí —“
Lidé poslouchali, bavilo je, co slyšeli, ale kupovali dále
marcipán a perniková srdce, neboť k tomu není třeba tolik odvahy
jako s kosami jít na zámek proti panu hraběti a proti portášům.
A když pernikář Penížek vykřikl: „Chyťte a vyhoďte ho ven, aby
pokoj dal — !“ byli by snad spíše uposlechli Penížka, neboť byli
zvyklí poslouchati pánů a měšťanů, sami sobě pomáhati však
neuměli. Nedošlo však k tomu, aby sedláka z krámu vyklidili,
neboť městský dráb nahlédnuv do krámu a shlédnuv tam hlavu
města, pospíšil tam a odevzdával purkmistrovi vlastnoruční list
hraběcí.
Pernikářský krám v den marianský nebyl sice místností
vhodnou, aby tam čítány byly listy, vlastnoručně hrabětem
samým psané, tedy důležité, а k tomu ještě nejen purkmistrovi, ale

též moudré a opatrné radě a celé obci frýdecké znějící. Zvědavost
purkmistrova byla však veliká. Ihned rozpečetil list a jal se čísti.
„Jakže? Ti loupežní rytíři chtějí též na nás do Frýdku?“
Jak tato slova pernikář Penížek uslyšel, ihned zalekl se, že
lupiči ukradnou mu všechen jeho perník i marcipán než ho prodá,
ba snad že dokonce seberou mu i jeho dvě boudy s milovanou
manželkou a dvěma syny. V této chvíli neměl vřelejšího přání,
než aby obě boudy už byly vyprodány, než ještě loupežní rytíři
přijdou. Peníze už by kamsi uschoval.
„Lidi, kupujte rychle!“, volal, „vidíte, že lupiči na nás jdou,
a potom kupte si kosy, jak tamten sedlák pravil a pobijte je
darebáky a chvanty do jednoho!“
„Lidé, pojďte hned!“, volal opět onen sedlák. „Lupiče
perníkem krmit nebudeme, nakoupíme napřed kos a postavíme se
do městského lesa. Počkáme, až pány měšťáky oloupějí, a potom
teprv se do lupičů dáme! Aspoň budou mít lupiči též něco pro nás!“
Penížek držel právě v ruce pernikového panáka, kterým by
byl ihned po sedlákovi hodil, kdyby nebyl povstal na náměstí
velký hluk. „Snad už jsou tu!“ vykřikli někteří. „Zavřete rychle
sklep (krám)!“, kázal Pokorný. Ale nikdo ho neposlouchal.
Všichni vyběhli ven, aby se přesvědčili o příčině hluku. Pernikáře
v krámě zůstavili, který čím více hluk a povyk na náměstí rostl,
tím hltavěji naplňoval své kapsy strženými penězi. Když pak takto
obtížil svůj kabát, vyskočil na prah, chtěje krám zavírat.
„Lupiči!“ volal lid, „jen na ně!“
„Ukradli nám Pannu Marii!“

„Kohože ukradli?“
„Či nevidíte?“ Tamto už k bráně zámecké nesou Pannu
Marii! Uloupili nám ji, ti pohané!“
Nebyli to lupiči, o nichž hrabě Pražma psal a před nimiž
pernikář Penížek svůj krám právě zavírati chtěl. Byli to panští
sluhové, kteří nyní v průvodu portášů odnášeli do zámku sochu
zázračné Panny Marie. Hrabě sotva dostal rozhodnutí biskupské,
místo aby uposlechl a kapli faráři vydal, dal sochu Panny Marie
z kaple poutnické do svého zámku přenésti.
Ihned svolána byla rada i všecka obec na radnici. Lid
městský a venkovský na náměstí hrozebně zdvihal pěstě proti
zámku a hněvu svému ulevoval v potupných výkřicích proti
hraběti. Purkmistr pak předčítal moudrým a opatrným otcům
města, kteří též byli nad míru proti hraběti rozhořčeni, list hraběcí
o lupičích. Počátek toho listu už známe. Konec připsal hrabě
teprv, když přijal od posla vratislavského rozhodnutí biskupské.
Na konci onoho listu hrabě oznamoval měšťanům frýdeckým, že
jakož už dříve byl milodary na zámek do svého opatrování vzal,
nyní z obavy před lupiči též sochu zázračné Panny na zámek
ukryje.
„Jakže?“ volali zlostně měšťané. „Nedal ji odnésti před
lupiči, ale chce nám ji uloupiti sám a bohatnouti ze zázračné
Panny —“
„Milodary též už sebral!“

„A purkrabí včera mi hrozil, jak město nebude zámku ve
všem po vůli, že hrabě pošle sochu zázračné Panny do Opavy!“,
ozval se radní Žár.
Tato slova radního Žára vyvolala v městské hromadě
ohromnou bouři. Na hraběte i purkrabího sypala se jména
potupná a někteří měšťané hrozivě křičeli: „Jak nám hrabě Pannu
Marii v dobrotě nevydá, poteče krev!“
„Pojďte na zámek a oblečte se vojensky!“
„Pojďte, však tu máme dnes tisíce lidu a hrabě jen několik
portášů!“
Měšťané frýdečtí byli zbožni a hrdi, že u města jejich sídlí
Panna zázračná. I proti velkému vojsku byli by bránili svou
frýdeckou Matku Boží. Mnozí z nich nebyli sice bojovní a byli též
málo pobožni. Ale i ti přidávali se k obecnému ruchu proti hraběti,
neboť od té doby, co lid cizí putoval na pahorek frýdecký
k zázračné Panně, město zázračně vzkvétalo, měšťané bohatli.
Tisíce poutníků zanášelo ročně své úspory do Frýdku, kupujíc tam
zboží rozmanité.
Rozzuřený lid spustil déšť kamení do bran zámeckých,
měšťané ozbrojení počali se sbírati a už též rozestavili se tam
hajduci městští. Zakázali lidu kamením házeti, aby nestalo se
nevinným lidem neštěstí. Za to však velkými sekerami počali
bouchati do pevných bran a výstřely proti zámku zarachotily
vzduchem. Město opovědělo hraběti boj.
Z bašty zámecké objevil se brzo bílý praporec.
„Už se poddává!“ jásal lid.

„Ticho“, velel purkmistr a nyní měšťanstvo a hajduci měli
velkou práci, aby utišili lid, který v zuřivosti své byl by celý zámek
poplenil, kdyby brány zámecké ihned byly otevřeny.
Když lid trochu se utišil, volal purkmistr na portáše, kteří
v baště stáli: „Chce nám pan hrabě Pannu Marii vydati?“
„Vydá!“ odpovídali ze zámku.
„Ale hned musí vydati!“ křičel lid.
„Vydá hned!“
„Dobře. Počkáme trochu!“ Mezitím purkmistr obsadil bránu
zámeckou hajduky i měšťanstvem, aby až otevře se brána, lid
nemohl vtrhnouti do zámku.
Za chvilku otevřela se brána a v ní objevili se portášové se
sochou Panny Marie. Lid plesal. Též výkřiky hněvu a vzteku
mísily se ve vítězný jásot.
„Chceme též Ondráše a Juráše!“ vykřikl někdo pronikavým
hlasem z lidu.
„Chceme též Ondráše a Juráše!“ ozývalo se najednou z tisíc
hrdel.
„Chceme též milodary!“
„Pojďme do zámku!“
Purkmistr postavil se do bran a kázal měšťanům
a hajdukům, aby lid tlačili nazpět.
„Chceme Ondráše a Juráše!“
„Musí je hrabě též vydati!“ konejšil purkmistr rozlícený lid.
„Jen chraňte bránu a nikoho nevpouštějte!“

Purkmistr vydal se k hraběti sám s dvěma rady městskými.
Hrabě na celém těle se třesa, byl bledý jako mrtvola. Hněv ho
zžíral, ale musil se poddati. Vlastnoručně podepsal listinu, že na
věčné časy za sebe a potomky své i za všechny budoucí pány
frýdecké slibuje, že mnichy opavské nazpět do Opavy pošle, že
kapli poutnickou při frýdeckém farním chrámě zůstaví a sochu
zázračné Panny Marie, aby na věčné časy v té kapli zůstala,
chrániti bude. Slíbil dále, že milodary hned na druhý den faráři
vydá a nikdy těchto peněz na zámek nevezme, leč by církev
a město Frýdek toho na něm žádaly.
Ondráše a Juráše propustil ihned. Když objevili se v bráně
zámecké, propukl lid v hlučný jásot. Sedláci mávali svými širáky
ve vzduchu, ženy radostí se líbaly, starci a stařeny plakali. Ondráš
před sochou Panny Marie smeknuv svou čapku, pokřižoval se
a pokleknul. Taktéž po něm učinil i Juráš. I klekl veškeren lid,
měšťanstvo, hajduci i poutníci cizí. Nastalo ticho. Ondráš pak
napnuv svůj hlas, aby slyšen byl, zvolal hlasem dojemným:
„Tys, Panno frýdecká, tys nás dnes zachránila. Tobě
děkujeme, tebe vzýváme a vzývati neustaneme. Ty chránit nás
budeš i na dále, jako jsi zachránila nás dva dnes. Ty matko Boží
pros za nás za všechny, aby Bůh nedal nám křivditi
nemilosrdnými pány, aby aspoň trochu spravedlivě s námi jednali.
Ty matko Boží, přimluv se za ubohou mou sestru, aby
vysvobozena byla, i za manželku Jurášovu, aby mu vrácena byla.
Tebe Panno vzýváme v pokoře a děkujeme Ti za dnešní milost ze
srdce vděčného.“

Velebný klid rozhostil se po náměstí, když Ondráš mluvil.
Lid stíral slzy s očí a dlel na modlitbách. Po dřívějším hromovém
křiku nastal mír a velebná nálada.
Náhle rozléhly se nábožné zpěvy, Ondráš s Jurášem chopili
se sochy Blahorodičky, Kovářík a družbové jim pomáhali a lid
chystal se na cestu ku pahorku. Slavně za zpěvů velebných
povznešena byla socha Panny Marie frýdecké na nosítka. I radoval
se všechen lid, že vyrvána byla hraběti Panna zázračná a že
zůstane zachována Frýdku.
„Však by se byla zas sama vrátila, i kdyby nebylo vás“,
tvrdily mnohé babky svým chlopům.
„Ale chtěla zachrániti Ondráše a Juráše a proto vedla nás
napřed k zámku. Pro Ondráše a Juráše sotva byli bychom povstali
proti hraběti“, mínili mužové.
A těšili se nyní všichni, že Ondráš a Juráš vyrváni byli
hraběti a blahoslavili Panně. A ještě dnes v mnohých dědinách
vypravují, jak Ondráše a Juráše zachránila frýdecká Panna Maria.

XIII.
TAJNÝ ÚKRYT
Průvod hnul se z náměstí. Byl to slavný průvod. Ženy
nakoupily na rychlo voskovic a mladé děvuchy s rozžatými
svícemi šly v čele průvodu. Potom Ondráš s Jurášem, k nimž
přidružil se též Kovářík a jeho družbové, nesli sochu zázračné
Panny. Purkmistr s hodnostáři městskými kráčeli důstojně za
nimi, a potom následovaly nesčetné řady obyvatelstva městského
i venkovského.
Důstojně uváděna byla uloupená Panna do dřívějšího svého
stánku. Rozléhaly se nábožné zpěvy, a slunce osvítilo plným svým
žárem všecku krajinu, jakoby též plesalo nad vítězstvím pravdy
proti zlobě lidské. Když první zástupy děvuch dostupovaly
pahorku, mile zazněl zvonek nad kapličkou, aby uvítal Pannu,
která vracela se tam, odkudž dnes násilně byla uloupena a kam
nyní již potřetí se vrací.
Velkolepý byl to průvod. První zástupy děvuch již
rozestupovaly se kol kapličky a cesta na vršek pokryta byla
nesčetným zástupem, jemuž nebylo konce, neboť lidstva hrnulo
se z náměstí vždy ještě mnoho do uličky v tu stranu
k poutnickému pahorku.
Hrabě Pražma z oken zámeckých díval se na ty nepřehledné
zástupy lidstva zbožného. Nebylo v něm kněží. Rádi byli by se
přidružili k slavnému průvodu, ale nedůvěřovali hraběti a zvláště
jeho zlému duchu, purkrabímu. Báli se obžalob, které by purkrabí

proti nim byl zosnoval, že oni podněcovali lid, že oni byli vůdci
a původci celé té bouře, ačkoliv kněžstvo frýdecké znajíc
poníženost lidu ztýraného vůči vrchnosti, samo nenadálo se, že
měšťanstvo a lid tak rázně a rozhodně zakročí proti přehmatům
hraběcím. Hrabě dívaje se z oken zámeckých na slavný ten průvod
mohl přemýšleti a uvažovati, že lid poddaný sice je pokorný
a snáší tiše a bez reptání všeliká bezpráví, ale že velikých křivd již
tento lid snáší, když takto se pobouřil jako dnes! Vždyť hrabě tak
chytře to dnes navlekl, chtěl namluviti městu, že před lupiči chce
ukrýti drahocennou sochu, a přece se mu nepodařilo. Už nevěří
mu ani město ani lid, čenichajíce v panských skutcích jen lup
a klam. Bylť tento průvod slavný, v němž zúčastnilo se měšťanstvo
svobodné i lid poddaný ze zemí slezských i z družné Moravy, bylť
zřejmým osvědčením lidu katovaného proti týrání panskému, bylť
průvodem spravedlnosti vítězné nad zlovůlí panskou, bylť
pokořením a ponížením mocného pána, který skloniti se musil
před vůlí lidu. Sochu, kterou odnésti dal, musil vrátiti. Syny
selské, jež vězniti dal, musil propustiti. Milodary, jež prozatím
přechovával, — nevíme, zdali je přechovával v úmyslu dobrém či
zlém — musil slíbiti, že ještě zítra vrátí…
V hraběti to bouřilo. Byl mocný pán, ale musil se poddati.
Jeho slovu šlechta klaněla se; ve Vídni, v Praze i ve Vratislavi,
kamkoli hrabě se obrátil, všude úřady královské hleděly vyhověti
jeho přáním. Byl pánem velkých panství, požíval přízně svého
krále, vyznamenán byl mnohými hodnostmi. Na povel jeho
z poddaných vesnic musilo by v několika dnech postaviti se do

pole veliké vojsko. Ale dnes on musil poslouchati, musil se dát
pokárati, potupiti.
Byl nedávno v rukou zbojnických a smrt hrozila mu v lese
na Hlinové. Ale potupy jako dnes za činy své ještě se nedožil. Za
bílého dne ve svém vlastním zámku zván byl lupičem, pohaněn
jmény šerednými, donucen pokořiti se a skloniti svou vůli před
vůlí lidu. A tento lid nebyli lupiči, bylo to celé město staroslavné,
které požívalo starých svobod a výsad od králů českých až dosud,
byli to tisíce nesčetné poddaných jeho vlastních i poddaných
biskupství

olomouckého,

poddaných

knížectví

těšínského

a všichni tito poddaní byli lidé zbožní, kteří nepřišli do Frýdku,
aby se tu protivili vůli panské, nýbrž aby v modlitbách ulehčení
nalezli. Ó kdyby byl hrabě přemýšlel a uvažoval spravedlivě,
nebyl by se zlobil, byl by se kál… Ó kdyby byl hrabě jen na
chvilku chtěl zapomenouti, že je hrabětem, a kdyby byl si
připomenul, že je člověkem, jako tam ten lid zbožný, byl by se
kajícně pomodlil s tím lidem: „Odpusť nám jakož i my odpouštíme
našim vinníkům“, a nebyl by zdvihal vztekle svou pěst do výše.
Lid rozzuřený utišil se ihned, jakmile vráceno mu bylo, co
mu náleželo. Mohl vtrhnout do zámku. Několik portášů a sluhů
panských přemoci bylo dnes hračkou. Lid mohl mstíti se za dnešní
loupež, mohl mstíti se zároveň za to, čeho snášel od nelidských
panských úřadníků, mohl plenit, mohl násilím učit mocného pána
lidskosti. Ale lid slovanský je mírný. Nezná msty, nezná zášti.
Rychle zapomíná, co snášel zlého a dobře-li se mu činí, toho
dlouho vděčně pamatuje.

Na pahorku do kaple postavili sochu na její staré místo,
pomodlili se a zapěli opět zbožné písně. To byla pomsta ubohého
týraného lidu. Nešel plenit, nešel se mstít. Dostal, co mu náleželo
a ihned zas se upokojil.
Kaplička dřevěná měla doškovou střechu. Na ni vylezl
Ondráš, aby promluvil k lidu, aby poděkoval se za své osvobození.
Hlučným hlasem zvolal: „Děkuju vám, sousedé, za vaši lásku
křesťanskou, že jste nedali týrat mě ubohého. Mně rytířové cizí
unesli sestru, otci podpálili chalupu, Jurášovi z Malenovic uloupili
babku a poranili jeho otce. Šli jsme v dobrotě prosit na zámek. Ti
rytíři cizí hodují dnes s purkrabím frýdeckým na Bludovicích a co
děje se tam s mou sestrou, Bůh sám ví. Chraniž ji Matka Páně, jako
chránila mě. Jiní lupiči rytířští unesli ženu Jurášovu kamsi
k Ostravici. I ji ostříhati bude Prozřetelnost božská. A pan hrabě,
když jsme ho o pomoc prosili, dal nás do kozy. Vysvobodili jste
nás, sousedé drazí, děkujeme vám, zaplatí vám Bůh. My ubohý lid
poddaný musíme si sami pomáhati, když u pánů ochrany
nenalézáme. Pomáhejme si!“
Ondráš mluvil vážně a pomalu, ale slova jeho účinkovala na
srdce všech přítomných. Muži i ženy volali: „Pomáhejme si!“
„Je mi až k pláči, když si pomyslím, co asi moje sestra vystojí
od těch bohaprázdných lupičů, od těch lidí panských; ku
svatebnímu veselí ještě před čepením vpadli k nám, pobili okna,
zle řádili a sestru ubohou unesli. Jak ubožačka plakala! Měla to
pěkný den svatební!“

V očích Ondrášových objevily se slzy, a všecken lid sdílel
s ním soucit. Ženy plakaly hlasitě a děvuchy zakrývaly si oči
zástěrkami.
„A nešťastný Juráš z Malenovic tamto mezi vámi stojí.
Z lůžka manželského ukradli mu ženu a malé děcko marně volá
teď doma matku. Sousedé drazí, jak by vám bylo, kdyby vám se
tak stalo? Pojďte s námi, pomozte nám, když nám naše vrchnost
pomoci nechce, když nás za prosby naše ještě tresce! Pojďte s námi
a pomozte nám a kdyby vám stalo se něco, pomůžeme zas my vám.
Páni už nám sotva pomohou, pomáhejme si sami. Kdo jste z mé
strany, pojďte se mnou do Bludovic, však jich není mnoho těch
zhýralců bohaprázdných, těch lupičů rytířských. Do hrdel svých
líti budou vína tam na bludovickém zámku a v opilství upadají pod
stoly. Nebojte se jich, pojďte se mnou!“
„Půjdeme!“ ozývalo se z tisíce hrdel.
„A kdo jste tam z malenovské strany, přidružte se k Jurášovi.
Však jste tam na horách i v lesích doma, a zlotřilé pány najdete.
A Bůh ví, zdali mezi tím, co jste se tu modlili, lotři vaše statky
nevyplenili, zdali vám ženy a dcery neuloupili. Vytáhněte sousedé
na tu panskou čeládku! Bůh nám pomůže a Panna Maria bude nás
chránit!“
„Pojďme!“ — „Pojďme!“ — „Ale hned!“ „Pravdu pravil,
pěkně mluví!“ — „Šikovný synek!“ — „Však chodil do škol
v Příboře!“ — „Pojďme!“ — „Já za Ondrášem!“ — „Já jsem
z Lubna, já za Jurášem!“ — Takové výkřiky ozývaly se ve vzduchu
a lid počal se rozcházeti. Pohyb s pahorku byl však pozvolný;

byloť tam lidstva jako naseto. Mnozí též, zvláště Frýdečtí,
vyčkávali, aby zvěděli, kolik spojenců přidruží se k Ondrášovi
a kolik k Jurášovi. Nebylo však snadno počítat v té pohyblivé
směsici lidstva obou pohlaví. S Ondrášem táhlo jich k Bludovicům
několik tisíc. Po dědinách blízkých ovšem se rozprašovali. Šli
vypůjčovat cepy, vidlice, sekery kosy, kyje, mnozí přinášeli už
i pušky a jinou vojenskou zbraň; jiní docela potratili se a nebylo
jich už více vidno, spoléhali se bezpochyby na ohromnou sílu,
která ještě Ondrášovi zbývá.
Rozličné příhody a nehody po jednotlivých dědinách
vypravovati nebudeme. Všude ve vesnicích vybíhali z chalup lidé,
vyptávali se, co znamená tolik lidstva s vidlemi, kyji, obušky,
sekerami a puškami. Dali si vypravovati o všem tom, co ve Frýdku
se stalo a co před tím se přihodilo, a potom vyjednáváno o tom,
kdo by v dědině mohl ještě nějakou zbraň půjčiti. Když pak
spojenci Ondrášovi po vesnici se rozcházeli, aby zbraně sháněli,
na mnohých místech vráželi na odpor, neboť nedůvěřivý sedlák
nechtěl jen tak zbůhdarma cizím lidem půjčiti své zbraně neb
hospodářské nástroje, mnohý sedlák též lekl se možné msty svého
panstva a tak zástupy rozprašovaly se po dědinách, a Ondrášovi
ubývalo z oněch tisíc, které za ním do Bludovic vytáhly, pozvolna
spolubojovníků mnoho. Mnozí ovšem dostáli slovu a dostavše
zbraň, v nových zástupech táhli statečně touže cestou, po které
Ondráš již dříve k Bludovicím táhl.

Slunéčko posílalo už poslední své paprsky na krajinu, když
Ondráš s družinou svou, v které nacházel se též Kovářík se svými
družbami, zhlédli vížku zámeckou.
Zrychlili své kroky. Ač zámek byl ještě daleko, srdce
Ondrášovi a Kováříkovi mocněji počalo bíti. Myslili stále na
ubohou Maryšku. Chvilkami zalekli se myšlenky, že přicházejí už
pozdě, že panští lotři způsobili nešťastné nevěstě již něco zlého.
Při takových myšlenkách řinul se jim pot z čela i po celém těle
a zvedali do výše své obušky. Viděli lotry divoce hodovati
v zámeckých síních, představovali si, jakému Maryška vydána jest
od zhovadilých a zpitých násilníků nebezpečí a při vzpomínkách
takových úžil se jim dech, srdce bilo jim prudce a ústa vztekem se
svírala.
Vždy blíž a blíž byl jim zámeček bludovický. Nebyl to
zámek velký a nádherný. Vůči malým dřevěným chalupám
s doškovými střechami, které blíže něho stály, byl ovšem palácem.
Bylyť Bludovice statek jen zemanský, který řadou let pro
přibývající počet potomkův rodu Marklovských rozdělen byl na
tři části podle vesnic. Rodili se potomci, země nepřibývalo, rostly
dluhy. Páni Marklovští byli rádi, že na starých zdech zámeckých
mohli aspoň střechu míti slušnou. Na dřevěných hospodářských
staveních ve dvoře za zámkem byly ovšem doškové střechy staré
a trámy v stodolách prohnilé nížily se se střechou vždy více
k zemi. Nebylo tu vidno hospodářství nikde, spíše z budov
i z úpravy dvora zíraly spustlost, nepořádek a nedostatek.

Ondráš seřadil už na cestě, než k dvoru přitáhl, svou
družinu a dal jí náležité poučení, jak se má chovati opatrně, aby
nikdo z nich životem neb zdravím neprozřetelnost nezaplatil, ale
aby šťastně dosáhli toho, proč sem přišli. Dal obstoupiti ze všech
stran dvůr, sám pak s polovicí svého mužstva vstupoval do dvora.
Dva psi vyběhli jim vstříc s protivným štěkotem. Ale ihned
umlkli, skoleni byvše. Ondráš nyní kynul svým věrným a dvacet
mužů za ním kráčelo tichým krokem, snad aby pány z hodů
hřmotem nevyrušili. Ondráš měl v pochvě svého opasku nůž, za
opaskem dvě pistole, na pleci visela mu puška samopalka. V ruce
třímaje obušek slídivě kráčel do síně. Dosud ani v oknech
zámeckých ani ve dvoře nikdo z lidí zámeckých neobjevil se.
Patrně o družině Ondrášově neměli ani tušení. Čtyři muži zůstali
v síni, ostatní brali se tiše po schodech, stoupajíce úkradem.
Většina Ondrášovců měla ostatně na nohou krpce, jejich kroky
nebyly tedy ani slyšány.
Vykročili až do síně v prvním patře a pozorně stanuli,
naslouchajíce na vše strany, zdali neslyšeti hlasů lidských. Bylo
slyšeti jen pozvolný takt hodin, ostatně všude klid. Počalo se již
šeřiti, ale světel nikde nebylo vidno. Zámek byl jako po vymření.
„Pozor, sousedé, nevěřte jim, jen ticho. Možná, že nás buď
dříve oknem spatřili aneb už o nás zprávu dostali. Páni mají špehů
všude dost. Pozor dejte a obušky pevně držte, abyste do toho
mlátit mohli, kdyby nás chtěli zaskočit!“ Pozvolna otvíral Ondráš
dvéře do sálu. Nebylo tam nikoho. Na dlouhém stole uprostřed
sálu, pokrytém nečistými šátky, stály džbánky a korbele, mísy

a talíře. Opět zůstali čtyři muži u dveří a ostatní stoupali za
Ondrášem dále. Prohlédli si zbytky jídel, všimli si polámaných
stolic u stolu a mokré podlahy, velikého džbánu pod stolem
ležícího, z něhož čpěly zbytky vína a opatrně ubírali se k dalším
místnostem. A potom prošli celý zámek, nahoře i dole, nenašli
však živé duše.
„Kde jsou?“ Ondráš pánům nevěřil. „Podíváme se do pivnic
(sklepů!)“
Sklepy byly zamčené. Vypáčeny dveře, ani tam živé duše.
Ondráš se zamyslil: „Byli tu, pili, hodovali“, pravil, „a někdo je
obsluhoval. Sami si nevařili, ani pivo ani víno nenosili. Kam poděli
se sluhové? V tom něco vězí. Buď mají tu někde tajnou chodbu
a tou nám prchli aneb jsou někde ukryti.“
Ondráš se svými vyšel na dvůr a vystřeliv, hleděl k oknům.
Nikdo se tam neobjevil. „Hulákejte!“ kázal a přistupuje k chlévu,
obuškem vyrazil dvéře. Zahledna tam dobytek, zvolal: „Všechno
podpálíme! A jak z chléva lidé vylezou, všechny do ohně
vházíme!“
„Ludě mějte slutování!“ vylézala rychle z chlévu děvečka,
strachem se třesouc. „Dyť já nic nězrobila! Já jeny ubohá služebná
děvucha!“
„Kde jsou ti ďábelští rytíři? Nic se neboj, jen pravdu mluv!“
„Dopuštění Boží!“ křižovala se ustrašená děvucha. „Včera
v noci čerti se tu ženili a včil už zas. Jeny nám nic něrobtě, my tu
slúžíme —“

„Nic ti nezrobíme, když pravdu povíš, kde se schovali ti
loupeživí rytíři.“
„Kaj śe schovali? Celú noc pili, špěvali do bělého rána, ani
snad něpospali a po obědě odjeli kděśi a państvo ś nimi.“
„Kam odjeli?“
„Kaj? Tam dálej do Bludovic, ani smy nědbaly, v polách smy
śe ukrývaly; oni žádným sukňám ženským pokoja nědali.“
„Byl tu též purkrabí frýdecký? Ten lysec vykrmený?“
„Neznám ho —“
„Přivezli též nevěstu od svatebního veselí, plakala,
naříkala —“
„Toť plakala“, přisvědčovala děvucha. „Něchtěla s koňa
a něchtěla do zámku, odněsli ju tam. Byla bledá jako smrť a třásla
śe. A sluha Taraba pravil, že při stole nutili ju piť a nechtěla,
śklěnky rozbíjala, a dycky plakala.“
„A kde je ten Taraba?“
Děvucha nachýlila se k Ondrášovi a šeptmo pravila: „Měšká
tu nědaleko, i to galgan velký. Jak vás uviděl, utěk k matce. Ráno
byl ve Frýdku.“
„Nemá křivá ústa a podivný pysk?“ hádal Ondráš.
Děvucha se rozesmála, a když Ondráš se tázal, proč se směje,
děvucha odpovídala: „Když tak šumně moravsky mluvítě jako
v kostele a včil zas naráz o pysku a o křivej hubě. Taraba je taký“,
upřímně vyznávala děvucha. Proto se jí snad nelíbil.
„Je taký?“ usmál se Ondráš. „Ale kde je jeho matka? Ukaž
nám!“

Služebná dívka ukázala, kde stojí chalupa matky Tarabovy
a pozbyvši strachu před Ondrášem a jeho tovaryši, ulevovala
svému srdci: „Taraba je galgan velký, mohli bystě ho trochu na tej
křivej hubě napraviť, bo ani trochu pravdy z něho něvyjde, dycky
jeny cigáňstvo. Strašný on vám je cigán. Jak hubu otevře, už pletě
a zlý on je člověk.“
Nyní počali už též jiné děvuchy služebné a pacholci ze
svých úkrytů vylézat, když se jim zdálo, že nehrozí jim nebezpečí.
Ondráš s několika tovaryši odebral se do chalupy Tarabovy.
Nenašli však tam než stařenu, která právě umývala stůl.
„Kde je mladý Taraba, tvůj syn?“
„Včera jsem ho viděla, dněs tu ale ani něbyl!“ odvětila
stařena krátce a už zas dále drhla stůl, nevšímajíc si Ondráše a jeho
společníků. Ondráš ovšem rozuměl, že stařena syna zapírá, znal
selské přetvařování. Ale náhodou oči jeho zatěkaly oknem do
dvora, a u okna stáli někteří jeho společníci s usměvavými
tvářemi. Kývali na něho, aby vyšel ven. A když vyšel, ihned
porozuměl. Nemluvili nic, jen se smíchem ukazovali na malou
dřevěnou budovu, která nebyla právě nová, ale která hostila ve
svých prknech něco důležitého: povězme krátce, že to byl svinský
chlívek.
A k tomuto chlívku Ondráš obrácen, promluvil hlasitě,
bezpochyby, aby prase slyšelo: „Podívejte se, přátelé, vždyť tu je
prase. To bude hostina! Hned je zapíchneme. Ty, Pavelčáku,
otevři dvířka a už píchej, ty tomu rozumíš. Vždyť jsi masař. Ani

vepře z chlévku nevytahuj, vřeštěl by a já také písničky nerad
poslouchám!“
Pavelčák otevřel dvéře, odhodil kabát, vyhrnul si košili, aby
ji krví nepotřísnil, vytáhl z opasku nůž — ale v tom už vyskočil
Taraba z chlévka a na kolena padaje, úpěnlivě prosil svými
křivými ústy, aby ho na životě zachovali. Ubezpečoval je, že jim
to Pán Bůh všemohoucí nahradí jinde.
„Kde je purkrabí? Jak pravdu nepovíš, jaternic z tebe
naděláme!“
Jaternice Taraba rád jedl, ale sám netoužil v jaternice se
proměniti. Tito lidé zlí mohli by se ovšem zmýliti a na něm
řemeslo masařské zkoušeti. Však jim nevěřil a proto jak je zahlédl,
ihned se v úzkosti své schovával na půdě, odtamtud přeběhl do
kůlny a konečně zdál se mu býti nejbezpečnější útulek
u vykrmeného obyvatele dřevěného chlévku. Třesa se, nyní
odpovídal: „Pan purkrabí odjeli do Raškovic!“ — „Sám, či s tou
uloupenou nevěstou?“ — „Odjeli tam s ňou!“ — „S námi půjdeš do
Raškovic!“ — „Ani ju tam nenajděte“, vymlouval se Taraba, „pan
purkrabí ukryje ju někdě dobře, ďábel ho tam vie!“ — „Hned
pověz, kde ji ukryje!“— „Něvěm, ale myslím na Lysú Horu k tej
čarovnici Haně a tam darmo hledať u čarovnice, poslala by ona na
nás lucifera.“ — „Ale když ty půjdeš s námi, nepošle na nás Hana
žádného ďábla“, chlácholil Ondráš ustrašeného Tarabu. „Však ty
se ani lucifera nebojíš, slyšeli jsme, žes velký galgan. A kdybys
nedíval se tak hloupě, nevěřil bych ti ani slova. Ale pamatuj si,
jestli nás oklameš, pověsíme tě na tamté vrbě před tvou chalupou!“

„Svatú já pravdu pravím“, ubezpečovala Tarabova křivá
ústa. „Jeny prośím vás, idztě (jděte) tam za nimi sami, trefítě
tam i beze mně. Bojím śe já tých divokých pánou i pana
purkrabího —“
„Ty že se bojíš? Jednou ranou zabiješ tři panáky!“ dodával
ustrašenému Tarabovi Ondráš odvahy. Taraba ale tak břečtivě
prosil a svůj vředovitý pysk tak žalostně stahoval, že všichni kdož
na blízku stáli, rozesmáli se. Že bludovský synek pravdu mluví,
byli přesvědčeni. Vždyť tento bázlivec mřel úzkostí, už než je
spatřil a vyhledal sobě úkryt až v chlévku, kdež však prasátko
nejsouc s jeho návštěvou spokojeno (snad že nenáležel k tomu
druhu živočichů) svým rypákem tak nezpůsobně doráželo na
svého hosta, až popustil dvířka, které rukou přidržoval, při čemž
družina Ondrášova nešťastnou tu ruku zahlédla.
„Proč jsi se před námi ukrýval?“ vyzvídal Ondráš.
„Bál jsem se vás, že stě za mnou přišli, že já vám ze zámku
frýdeckého utěk —“ žalostně omlouval se Taraba.
„Nic ti nepomůže tvoje vřeštění! Musíš s námi! Přátelé, dejte
na něho pozor, aby nám neuprchl a není-li pravda, že purkrabí
odjel s mou sestrou do Raškovic, však tomuto křivohubovi
pořádně provázek kol hrdla zatočíme! A teď na další cestu vydáme
se přátelé! Panští zbojníci hodujou v Těrličku, pustíme se za nimi,
přepadneme je —“
„Dobře, dobře, ale sme též ludě —“ mínil Kolář ze Sedliště,
„ušli sme z Frýdku dosť cesty а k vůli pánom postiť śe něbuděme!

Však v Bludovicách v zámku eště trochu jedla a vína též
v pivnicách dosť —“
Ondráš nerad slyšel tato slova, ale musil povoliti. Jeho
spojenci neměli chuti na další výpravu, dokud si neodpočinou
a žaludku neuspokojí. Ondráš nelibě na to hleděl, když jeho lidé
snášeli z pokojů panských do dvora stoly, stolice a lavice, nerad se
na to díval, když vyprázdnivše spižírny a sklepy, snášeli na dvůr
chléb, máslo, zbytky jídel, pivo a víno. Ale konečně pomyslil si:
„Mohl-li pan Marklovský hostiti své zbojníky panské, s nimiž
zajisté jest spolčen, může pohostiti i nás.“ A s chutí zavdal si i on.

XIV.
NA ZÁMECKÉM NÁDVOŘÍ V BLUDOVICÍCH
Dobré pivo i víno rozvázalo tovaryšům Ondrášovým jazyky.
Bylo hluku na nádvoří, jako když přiváděli sem loňského roku
najaté vojáky. Selští synkové z dědin různých, napivše se, počali
si nyní vypravovati, jak panstvo stav selský týrá, připíjeli si na
lepši časy, klnuli panským lupičům a přáli zbojnickým
sedmadvaceti rytířům zaslouženou odplatu. Reptali též na císařské
vojáky, že rytíře loupeživé nepochytají, zlořečili pánům
Marklovským, že se s touto čeládkou cizí, která až někde
z německých Dolních Slez sem loupit přišla, spolčujou, a slibovali
smrt nejhorší všem zlým lidem, kteří stav rolnický utiskujou
a pronásledujou.
Jen Ondráš s Kováříkem seděli zadumáni, nemluvíce. Měliť
na mysli ubohou Maryšku. V Těrličku i na Bludovicích se pije
a hoduje, ale co asi purkrabí s ubohou děvuchou tam
v Raškovicích!
Ondráš s vážnou tváří hleděl k nebi, kde měsíček halil se za
mraky. Jen málo hvězd slabým kmitem mihalo se tam nahoře na
zamračeném nebi. Několik loučí ozařovalo stoly, kol nichž selští
synkové zdvihajíce džbánky a vykládajíce si živě, velký tropili
hluk.
Co asi purkrabí s Maryškou! Protivno pohlížeti tu na
zahálející lid, kdežto lotr panský tam v Raškovicích beztrestně
souží poctivou děvuchu. Ale marně bylo domlouvat unaveným

tovaryšům po parnu dnešního dne a po klopotné cestě. Ondráš
ještě chvilku chtěl vyčkati. Zadíval se tam k nebi zamračenému
a v mraku jakoby jevila se mu náhle milovaná sestra
s rozpuštěnými vlasy, bledá a utrápená a zdálo se mu, jakoby
z mraků padala tam v tu stranu do panského zvěřince do Raškovic,
do temna stoletých stromů, z něhož blýskaly na něho plačící oči
její, kdežto ručky prosebně k němu se zvedaly. A jeho hlavou
pronikl náhle výkřik: „Bratře drahý, pomoz mně ubohé, pomoz!
Nemám nikoho než tebe! Bratře, pomoz!“
Ondráš prudce od stolu vstal a otíraje si oči jakoby ze sna se
byl probudil, rozhlédl se po dvoře, v němž ozývaly se hlasy
rozjařených jeho tovaryšů, vykládajících si živě, džbánky si
podávajících při mdlém svitu několika loučí. Rozkřikl se: „Přátelé,
slyšte! Slyšte sousedé! Ticho! Pozor dejte!“
Hluk hned neutichl. Kdo blízko seděli, upjali svou
pozornost na něho, k vedlejším stolům však musili zaběhnouti
jiní, aby povyk se ztišil. Teprv pozvolna na nádvoří zavládlo ticho,
když už Ondráš mluvil: „Věřím, že vám tu chutná víno i pivo po
dlouhé cestě a po parnu dnešním. Ale vzpomeňte též na ubohou
mou sestru, pro kterou jste se se mnou do Bludovic vydali. Nepřišli
jsme pít, ale zachránit ubohou děvuchu a potrestat zhovadilé
pány, je jich sedmadvacet z německého Slezska, ale k nim připojili
prý se i mnozí páni z Těšínska. Vypijete-li jim víno a pivo,
nepotrestáte je, oni uloupí vám později dobytek a budou pít na
vaše útraty, jako vy dnes pijete z jejich sudů. Dobře je vám tu na

Bludovicích, ale Bůh ví, jak zatím je mé ubohé sestře, a Bůh ví,
kolik jiných neplech páni selským lidem zatím natropí! Slyšíte?“
„Toť, slyšíme!“ přikyvovali.
„Nepřišli jsme sem okusit, co páni Marklovští pijou. Nepřišli
jsme si sem posedět! Kde máte sekery, kyje, kde ručnice a obušky?
Co kdo máte, seberte, to je naše zbraň a ne pivo panské! Opilo by
nás a páni by nás tu zpité pochytali. Žalovali bychom smutně na
dnešní bludovské džbánky, že jsme pobloudili! Přátelé, už toho
dost, teď k práci!“
Na nádvoří panovalo už úplné ticho a louče vydávaly
jasnější světlo. I ten měsíček vyšel trochu ze mraků, a hvězdičky
náhle na nebi lépe hořely.
Už počaly chrastiti kyje a obušky, zašramotily též sekery,
ručnice, vidle a zazvonily kosy. Ale Kolář ze Sedliště mínil, že by
hříchem bylo, nevypíti ještě aspoň to, co tu je.
A když sahali znova po džbáncích a své zbraně pozvolna
odkládali, Ondráš smutně hleděl, ale konečně pomyslil si, že
nebude na škodu, vyhoví-li ještě trochu svým lidem. A při tom
zacházel měsíček za mraky, louče počaly nejasně planouti
a hvězdičky na nebi už jen tak trochu svítily, mnohé snad úplně
pohasínaly.
„Ty Kováříku vytáhneš se mnou do Raškovic“, mluvil
Ondráš. „Nám netřeba než asi třiceti mužů. Vy ostatní vydejte se
do Těrlička za loupeživými pány. Kdo chcete s námi do Raškovic?“

Chtěli všichni. A když Ondráš otázal se, kdo půjde do
Těrlička, neměl nikdo chuti. Proto Ondráš rozmyslil se
a vypravoval potom Kováříka s třiceti muži do Raškovic.
„My ostatní vytáhneme proti loupeživým rytířům a při
hodech je překvapíme. Máte nože, přátelé? Máte. Nehty jim
ořezáme. Máte nůžky? Co se díváte, hledejte v zámku, vlasy těm
panákům ostříhat musíme, aby se jim na hlavách ulehčilo. Ty
děvucho! Provazů tu nemáte?“
„I máme dost!“ a místo jedné běžely tři děvuchy hledat
provazy. Selští synkové se jim opravdu lépe podobali, než ti
pánové s dlouhými vlasy a velkými nehty.
„Víte, pro koho jste tyto provazy přinesly?“ žertoval Ondráš.
„Tento provázek dostačí na Tarabu, jestli lhal“… Ondráš při tom
pronikavě pohleděl na bludovského synka. „A tento větší provaz
— podívejte, jak pevný! Dobře by mu bylo na krku pána tohoto
zámku, který spolčuje se s lupiči ohavnými!“
Měsíc zahalil se úplně v mraky. Louče mdle svítily. Na
straně jižní kupila se spousta mračen jako obrovské hory a blesky
klikatě je chvilkami prorývaly. Stromy počaly smutně šumět ze
sousední zahrady.
„Samo nebe vynáší soud nad těmi pekelníky!“ zvolal
Ondráš, provaz do výše pozvedaje. „A páni Marklovští, když se
zbojníky se spolčují, trestu spravedlivému neujdou. Ty, Kováříku,
vezmi si též jeden provázek pro purkrabího!“
Znova zakřižovaly se blesky a osvítily stůl, u něhož Ondráš
seděl. Zdaleka počal duněti hrom.

„Vidíte?“ zvolal Ondráš. „Samo nebe přisvědčuje, jak skončí
purkrabí, Marklovští i jiní panští zlosynové za to nelidské týrání
lidu selského. Žádného neušetříme!“
„Neušetříme!“ volali rozjaření tovaryši a zdvihali džbánky,
aby dopili.
„I ty chlape selský, tak skončíš ty, neprobodnu-li tě na
místě!“ ozval se náhle u stolu hlas. Ondráš se svými společníky
vyskočil zděšeně, blesky znovu se zakřižovaly a osvítily postavu
neznámého rytíře, který taseným mečem čelil proti prsům
Ondrášovým.

Rachot

hromu

provázel

výhružná

slova

odvážlivého rytíře, který se byl z nenadání ve tmě vedral až ku
stolu Ondrášově.
Ondráš uhnul se svižně tasenému meči a džbánkem mrštil
rytíře do ruky, která meč ihned pustila. Za to levá ruka rytířova
třímala už pistoli. Jen přiložit a vůdce lidu selského válel by se
v krvi.
Selští hodovníci rychle se vzpamatovali ze svého zděšení.
Uchopivše odvážného rytíře ze zadu, vyrvali mu z ruky pistoli.
A Kovářík už tu byl se svým provazem, kterým počali svazovati
odvážného hosta.
„Kdo jsi?“ křičel Ondráš na rytíře, který na zemi sebou trhal,
chtěje se vymaniti z pout.
„Kdo jsem, dovíš se, až tě budou věšet, selský zbojníku!“
„Toho se nedožiješ, urozený pane, neboť pověsíme napřed
tebe! A pěkně budeš vyplazovat na nás potom svůj panský jazýček,
až ti krk zakroutíme!“

„Pro Boha milostivého! Pusťte ho, vždyť je to náš pán!“
zalomila rukama služebná děvucha.
„Marklovský? Hoj, toť dobře přátelé! Lupiči vbíhají nám
sami do rukou. Chlapci, jen dobře ho svažte, aby se ani trochu
hýbati nemohl ten panáček. A ty zbojníku urozený, teď napni svůj
sluch a pravdu odpovídej: „Kde jsi nyní byl?“
„Proč neodpovídáš?“ rozkřikl se na Marklovského Benda ze
Staré Bělé.
„Však dostanete, vy lotři, brzo odpověď!“ ušklíbl se
Marklovský jedovatě.
A v tom už vběhli sedláci do nádvoří, oznamujíce, že po
silnici přijíždí zástup jezdců.
Tato novina lidem vesnickým na nádvoří hnula. Počali se
chápati svých pušek, seker a jiných zbraní. Ondráš přiskočiv ku
strážcům, kteří s touto novinou byli přišli, tázal se: „Odkud
jedou?“
„Od Těrlička.“
„Je jich mnoho?“
„Nevíme, neboť tma je veliká. Ale dusot koňský zaléhá až
sem.“
„Chlapci zhasněte louče a postavte se do řad. Marklovského
i čeleď panskou do chlévu odveďte a ústa jim zacpejte, aby nás
neprozradili.“
Sotva Ondráš rozkázal, spěchal z nádvoří. Kovářík za ním.
Na nádvoří rychle louče shasnuty, pan Marklovský se svou čeledí
odpraven do chlévů a Stříž z Ratimova, který deset let v Uhrách

konal službu vojenskou, seřaďoval na rychlo selské bojovníky do
řad a poučoval je hlasem stlumeným, jak se mají chovati. „Jen tiše
chlapci, jen tiše, aby o nás nezvěděli. A přijdou-li sem ti lupiči,
přihlásíme se hned. Z obou stran se do nich dejte a bijte do nich
jako do volů. Je jich jen sedmadvacet a nás desetkrát tolik. Jen
ticho a potom do nich ze všech stran — rozumíte? Nešetřte
panskou krev jako oni nešetří nás. Nic se nebojte — dáme my jim
naučení, nezapomenou na věčné časy Bludovic. Jen ticho! Vy tam
vzadu, posaďte se na zem, aby vás neviděli, že nás je tolik! A ještě
něco: Ani se nehýbejte. Až zvolám, potom teprv do nich. Musíme
vyčkat, až je tu budeme mít. Uvidíte, jak se to robí — jen ticho!
Hrome — to je déšť! Do džbánků napadá nám vody — škoda toho
dobrého piva! Jen ticho, chlapci!“

XV.
CIZÍ JEZDCI
Blýskalo se ještě trochu. Se zamračeného nebe spustil se
liják tak prudký, že nebylo viděti ani na dva kroky. Ondráš se
stráží dlouho před zámkem nečekal. Za chvilku stanul zástup
jezdců u topolového stromořadí, kterým tehdy vedla cesta
k zámku a bylo slyšeti hlasy cizí řeči, které Ondráš rozuměl, neboť
na vojenských svých potulkách v Němcích naučil se jazyku
německému dokonale.
„Všude tma! A živé lidské duše nevidět!“
„Tu se cosi mihá!“
„Několik sedláků!“
„Ty valachu, promluv s nimi!“
Valach slezl s koně a přikročil blíže k topolovému
stromořadí. „Co vy tu?“ tázal se Ondráše. Valach měl guňu, na níž
leskly se do stříbrna mnohé knoflíky. Za svým širákem měl dlouhé
péro, v ruce třímal pušku.
„A co vy?“ tázal se Ondráš.
„My z Těšína!“
„V Těšíně měšťané nechodí v guňách!“ poznamenal Ondráš.
„Toť něchodzom v guňách, ale já od Jablunkova, ti ostatní
z Těšína!“
„A co tu chcete?“
Tato otázka překvapila valacha jablunkovského. „Či tu
něbyło ludí z Frýdku? A kdo śtě vy?“

„My poddaní pana Marklovského“, lhal Ondráš. „Byli tu
lupiči panští a zle nám robili. Pozdě jste přišli, už odtáhli. Škoda,
že vás tu nebylo dříve, když nás trápilo těch sedmadvacet!“
„A chłopi od Frýdku tu něbyli?“
„Katať ni! Byli, ale nic nám nezrobili. Byli dobří lidé, přišli
sem hledat jen panské lupiče. A vy též jste přišli proti panským
zbojníkům, těm sedmadvacíti — pravda?“ vyzvídal Ondráš.
„Panským lupičům?“ divil se jablunkovský valach. „Do
Těšína přišel posel z Frýdku, že je tam revolucja vělká, že tam
chłopi povstali přeciv paňstvu a že šli na pana Marklovskěgo do
Blędovic. A nás z Těšína poslali na pomoc —“
„Proti panským lupičům!“ skočil Ondráš valachovi do řeči.
„Katať též tam!“ zlobil se valach. „Přeciv chłopům nás
poslali, když oni povstali proti paňstvu —“
Ondráš pocítil prudký hněv. Tedy z Těšína vysílají pomoc
vojenskou nikoliv proti panským lupičům, nýbrž proti sedlákům,
kteří jen vytáhli, aby se bránili, aby lupiče potrestali za zločiny
ohavné, aby jim vyrvali uloupenou nevěstu. A to je spravedlnost!
Lupiči panští beztrestně vpadají do selských příbytků, podpalují
stodoly, unášejí ženy poctivé a pomoci nikde. Když však stav
selský sám vytáhne, aby lupiče pronásledoval, aby jim kořist
odňal, hned je pomoc tu a sice pomoc pánům proti oloupeným
sedlákům. Ondrášem hněv lomcoval, ale opanoval se a zvolal:
„Proti chłopům vás poslali? Škoda, že jste nepřišli spíš.
I chłopi tu byli od Frýdku. Napili se tu piva a táhli za pány —“

Jezdcům toto domlouvání dlouho trvalo. Několik jich zajelo
k stromořadí a volalo na valacha: „Co je?“
Valach, který od vojákův na šancích jablunkovských byl se
naučil němčině, pro tuto svou znalost řeči a krajiny dán byl
vojákům za průvodce. Zrychlil nyní své vyptávání otázkou, kam
chłopi odtáhli.
Ondráš dotkl se ruky Kováříkovy a zalhal: „Chłopi odjeli za
pány do Polské Ostravy. Byli to dobří chłopi, nic nám nezrobili,
jen trochu piva panu Marklovskému vypili, jeho do provazů
svázali а k Polské Ostravě táhli, aby tam ještě jiných pánů
pochytali a potom jich pověšeli. Ubohý náš pán“, lhal Ondráš,
„bude to strašná smrt. On nám sice jaktěživ nic dobrého nezrobil,
ale že tak skončí, kdo by si byl pomyslil! Mohl žíti ještě třicet let!“
Valach vyložil jezdcům krátce, co byl právě slyšel. Jezdec
mu rychle kázal německy: „Zeptej se ještě, kolik jich bylo!“
„Bylo jich asi tisíc“, odpovídal potom Ondráš, „ale když
přišla bouře, rozprchli se a není jich už moc, asi jen padesát a mají
jen vidle a kosy. Kdybyste hned se za nimi rozjeli, pana
Marklovského byste ještě mohli zachránit. Měli též ještě jiného
pána svázaného“ — lhal Ondráš.
„Koho?“
„Nevím, jak se jmenuje, ale povídali, že to purkrabí
z Frýdku, já ho ale neznám!“
Tato novina způsobila v jezdcích pravé zděšení. Hrabě
Pražma byl tehdy všemocný a jeho milého, nejvyššího úřadníka

na panství frýdeckém opovážili se ti lidé selští svázati a až někde
k Ostravě s ním táhnouti, aby jeho životu konec učinili!
„Rychle k Ostravě!“ zněl rozkaz a jezdci počali se už na
svých koních pohybovati. Ondráš v duchu plesal, že bez
krveprolití je odsud vypudil.
„Pro jistotu vezmi tohoto člověka na koně sebou!“ kázal
valachovi náčelník jezdců, ukazuje na Ondráše. Tento rozkaz se
Ondrášovi ovšem nelíbil.
„Či ty cestu k Ostravě neznáš?“ tázal se Ondráš valacha. „Já
mám bolavou nohu —“
Marné byly Ondrášovy vytáčky. Kdo jinému jámu kopá,
sám do ní padá. Za to, že chtěl lstivě jezdce do Ostravy vyslati, sám
musil tam s nimi jeti. Ovšem důvěřoval, že vojákům uprchne.
Přitočil se ke Kováříkovi a zašeptal mu: „O mě nemějte starosti.
Zítra jsem ve Frýdku. Ty víš, kam teď potáhneš. Ale vytáhni
hned!“
Se

svým

obuškem

vyšvihl

se

Ondráš

na

koně

jablunkovského valacha. Byl nyní průvodčím německých
vojenských jezdců, kteří jeli vyrvat povstaleckým sedlákům pana
Marklovského a purkrabího, aby tito vzácní a šlechetní pánové
neskončili předčasně svou pouť pozemskou na provázku někde
u Ostravy.
Ondráš nepociťoval ani trochu strachu, ba v duchu usmíval
se, jak nyní odvádí těšínské žoldáky k Ostravě, aby nepřekáželi
Kováříkovi a jeho družině ve vysvobození ubohé Maryšky z drápů
purkrabího. Ondráš byl veselé mysli. Často na vojně byl v horším

nebezpečenství života, vyvázne i nyní. Když však valach tázal se
ho: „Znáš jakéhosi Ondráše z Janovic?“ tu Ondráš vážně
odpověděl: „Ondráše z Janovic? To je syn fojtův!“ A když valach
odvětil: „Toho chvanta selského musíme do Těšína přivézt živého
či mrtvého!“ Ondráš už se neusmíval, ale smutně pomyslil si: „Už
mě mají! Sám jsem se jim na koně posadil!“
A když potom dále měsíček se počal objevovat a Ondráš
prohlížel si žoldáky těšínské, jejich zbroj a počítal: „Je jich
osmnáct! A dobře ozbrojených!“ tu zdálo se mu, že ten obušek,
který v ruce drží, je přece jen slabá zbraň proti osmnácti puškám,
proti sedmnácti mečům a proti několika pistolím, kterými žoldáci
ozbrojeni byli. Několik set ozbrojených sedláků stálo v zámeckém
dvoře bludovském a hravě byli by zajali těchto osmnáct žoldáků
těšínských. A on sám, bez nucení, posadil se k nim na koně a vydal
se v nebezpečí. Jeho mají přivésti do Těšína buď živého, buď
mrtvého a on už jede s nimi.
Ovšem nejede s nimi do Těšína a neznají ho, že on je ten
Ondráš z Janovic, nebude tedy nemožno uprchnouti jim. Ale zdali
Kovářík vyprostí ubohou Maryšku? Zdali nedá se oklamati? Bůh
ví, jakých překážek postaví mu vychytralý purkrabí v cestu!
Ubohá Maryška!
Ondráš, ač v moci svých nepřátel, ač sám v nebezpečenství
velkém, nemyslí na sebe, jen ubohá sestra stále před oči se mu
staví. Ondráš vzpomíná si živě na ten okamžik, když u stola na
zámeckém dvoře bludovském zjevila se mu bledá s vlasy
rozpuštěnými, s rukama spjatýma, volajíc „Bratře pomoz!“

O kdyby ihned byl vytrhl do Raškovic, kdyby nebyl dal se
svésti rozpitými sedláky! O kdyby byl více dbal hlasu nešťastné
sestry než hlasu nerozvážných pijáků, kterým milejší je džbánek
piva než život lidský! Šli vyprostit děvuchu uloupenou, pobouřili
celý kraj, věděli, kam lupič ohavný s ní prchá, ale posadili se
k stolům a pochutnávali si na panských nápojích a bídnému
purkrabímu času poskytli, aby svou oběť před nimi ukryl!
Kabonilo se nebe, šlehalo blesky, duněl hrom. Rozplakalo se
nebe nad nerozumem lidským, spustilo prudký déšť na družinu,
aby rozpité sedláky přivedlo k rozumu. Ale nerozuměli, nechtěli
rozumět — nerozuměl ani Ondráš sám tomuto pokynu nebes.
A přišli těšínští žoldáci, pověděli a prozradili, že nejdou
pomáhat pronásledovanému, ale že potrestati chtějí toho, kdo se
olupovat a pronásledovat nedá. A Ondráš pozbyl rozumu — rval
by si vlasy! Nezavedl několik mizerných žoldáků do dvora, aby je
potrestal, sám sedl si k nim, aby dal potrestati sebe a snad i sestru
svou!
A nyní kluše s jablonkovským valachem a se svými
nepřáteli k Ostravě a jeho sestra v moci lotra purkrabího
v opačnou stranu k Raškovicím, ba kde už asi nyní je! Kovářík
přijde do Raškovic najisto pozdě a nespolehlivý selský lid potom
se rozprchne. Ondrášovi hněvem i lítostí vytryskly z očí slzy
a bohatým proudem vlnily se mu po obličeji. Otřel si je rukávem.
„Ty pláčeš?“ poznamenal valach.
„Co bych plakal! Včera v noci jsme se nevyspali, posluhovali
jsme na zámku pánům a rytířům a dnes celý den zas probíhali jsme

sem a tam. Ďábel zanesl k nám ty loupeživé rytíře. Jsou to strašní
zbojníci. Pili jen to do nich teklo a vlasy mají jako —“
„Škoda, že nechytili sme Ondráša —“ odpovídal valach.
„Strašný je to člověk!“
„Znáš ho?“ tázal se Ondráš valacha, který o pány lupiče
s dlouhými vlasy a dlouhými nehty se nestaral, neboť to nebyla
jeho služba. Valach dbal jen toho, co mu bylo rozkázáno.
„Něznám go, ale slyšal sem, že to strašný člověk. Něbojí se
ani ďábla a na šibenici skončí ten galgan.“
„A co zrobil zlého?“
„Co zrobil? Toť, co zrobil! Kdyby nic nězrobil, něhledali
byśme go. Zbojník strašný, člověk popsutý, něvěří v Pána Boha;
pobloznil chłopův a ukradl Panne Marjo frýdeckom —. Dyť
pan hrabia všicko písali do Těšína. Zámek chťal ten Ondráš
vypoliť, było jich moc ś ním. A ty sám pravíš, že pana
Marklovskěgo též —“
„Ovšem též našeho pana Marklovského odvlekli ti zbojníci“,
přetvařoval se Ondráš. „Ale pravili, že jen za to trestají našeho
pána Marklovského, poněvadž je přítel těch sedmadvacíti
panských zbojníků —“
Valach jablonkovský se rozesmál. „Dyť pana Marklovského
přepadli ti zbojníci a go odvlekli —“
„Těch sedmadvacet pana Marklovského neodvleklo“,
vysvětloval Ondráš, „ti byli jeho přátelé, loupili po selských
statcích, a u něho na Bludovicích potom hodovali; ale odvlekli ho
sedláci, kteří přišli hledat právo —“

Valach se rozesmál, že by pomalu byl s koně spadl. „Tyś
glupy!“ zvolal. „Zbojník a zbojník, to jedno. Ráz (jednou) je
zbojník pán a ráz zbojník robí chłopa. A všici ti zbojníci to jedna
banda — tyś głupy! Ti v panských šatoch přišli a napili śe a potom
přišli ti chłopi a též śe napili, ale to jedna banda, to kamarati —
hehehe, tyś glupy!“
„Mýlíš se“, poučoval Ondráš valacha, „těch sedmadvacet
panských uloupilo v Janovicích při svatebním veselí nevěstu,
dceru fojtovu, to byli páni; potom sedláci vytáhli proti těm
panským zbojníkům do Frýdku a do Bludovic, to byli sedláci,
nebyla to jedna banda, mýlíš se —“
„Tyś glupy“, smál se valach. „Jedna banda, pravím ti, žáden
pón, jeny chlop —“
„Ty tedy lépe víš“, rozdurdil se Ondráš. Přijížděli právě do
Šumbarku.
„Ovšem, že lépej věm. Ta něviasta, to cigáňstvo (lež), ani
slova pravdy. To jeny tak na oko, ani něbylo něviasty, to jeny tak
śe domuvili (domluvili)—“
„To je též možná“, přisvědčoval Ondráš. Viděl, že by bylo
marno valachovi hlavu napravovati. Uvěřil mu proto Ondráš, že
Maryška se ani nevdávala, že ji panští lupiči neunesli, že ani
unesena nebyla, ale že to vše cigánstvo. Uvěřil mu, že stodola
v Janovicích ani nehořela, uvěřil mu, že těch sedmadvacet
panských lupičů a Ondráš z Janovic se sedláky jsou jedna banda,
kamarati a přátelé, a že stalo-li se něco v Janovicích, bylo to jen na
oko a že domluvili se tak sedláci.

Vždyť valach tvrdil, že to lépe ví. Když někdo něco lépe ví,
nejlépe je hned uvěřit. Kdyby člověk neuvěřil, prozradil by se
ještě, že sám je Ondráš a takové prozrazení nebylo by příjemno:
měliť žoldáci rozkaz, aby přivedli Ondráše buď živého neb
mrtvého.
Ondráš prozatím chtěl ještě žíti. Za to budiž pochválen,
neboť by naše povídka byla už u konce a my nejsme ještě hotovi.

XVI.
NA „ZÁBAVĚ“ V RAŠKOVICÍCH
Páry husté vystupovaly z lesů a zahalovaly krajinu
neprozírným závojem. Slunce dlouho nemohlo proniknouti
hustými mraky a mlhami. Po bouřlivé deštivé noci ze zalesněných
hor vál chladivý větérek a země promoklá třpytila se mnohými
praménky, které spadaly divě do nížin. Potůčky a bystřiny valily
se dravým chvatem od blízkých pahorků a posilňovány spoustami
vod polních a lučních, vlévaly se s hlukotem šumivým do
rozvodněné již říčky Morávky, která pozvolna šířila své řečiště.
„Jako po potopě světa!“ zabručel lidský hlas. „Už jsem
myslil, že k té hospodě ani nedojdu. A v takový čas aby nevyspalý
člověk bloudil po světě. Ani zvířata nevylézají ze svých děr.“
Bručivě slezl s koně a počal bušiti do vrat hospodských.
„I ten hospodský ještě spí a já už musím do Frýdku. A co myslíš?“
rozkřikl se, hněvaje se, že hostinský ještě klidně na lůžku
odpočívá, kdežto jiným lidem v této mlze a na takové rozvodněné
cestě už chce se píti. Zalomcoval rámem u okna několikrát po sobě
a aby hřmot byl větší, zaklel hospodského plným hrdlem do všech
pekel horoucích.
„Co je?“ vyletěl polekaný hostinský z lůžka v košili přímo
k oknu.
„Co je! Den je, či nevidíš? K čemu máš hospodu, když chceš
den přespat! Naříkáte si do pánů, a když k vám přijde panský
člověk, aby půl dne před zavřenými vraty stál. Můj starý otec měl

též hospodu, ale tam u něho byl jiný pořádek, — co utíkáš?“ zvolal
přibylý jezdec zlostným hlasem.
„Nech mě jen obléknout, hned ti otevru!“
Nedočkavý host házeje huňu na svého koně, zabručel: „Dám
já ti, ospalče! Chce vydělávat peníze a zaspal by soudný den! A já
za malý plat ani se nevyspím!“
„Vždyť ještě ani slepice nevylezly z podstěnku!“ Omlouvaje
se takto, hospodský už vrata otvíral.
„Co je mi po slepicích! Tu je hospoda a ta je pro lidi a ne pro
slepice. U mého starého otce byl jiný pořádek. Jednou přišel —“
„Už vím!“ přerušil hospodský řečníka.
„Co víš? Nic nevíš!“
„Tu historiji o tvém stárkovi, jak jednou sama kněžna
těšínská u něho byla —“
„Nic nevíš! Chtěl jsem vypravovati něco jiného. Jednou
přišel do té naší hospody v Lomné hrabě z Uher —“
„Už vím! Pojď jen dále, venku je vlhko! Před tím nemohl jsi
se dočkati, až otevřu a včil chceš vypravovat věci, které jsem už
stokrát od tebe slyšel —“
Targalík pomstil se hospodskému nepřívětivým pohledem,
zabručel cosi, a potom odvedl svého koně průjezdem do dvoru.
„Kam jedeš?“ tázal se ho později hostinský v šenkovně.
„Když všecko víš, neptej se“, odbyl ho Targalík. „Nalej mi
sklenku kořalky, ale hned, nemám kdy tvých řečí poslouchati!
Myslíš, že mají všichni lidi na světě tak pokdy jako ty? Nepřišel
jsem k tobě, abych tě poslouchal —“

„Pravda, pravda, povídej jen, budu poslouchat já, vždyť jsem
nic nepravil —“ dobřil ho hostinský.
„A pravil já něco? Vždyť člověka ani k slovu nepustíš. Chtěl
jsem sklenku kořalky! A potom musím se náhlit —“
„Jen sklenku? Já myslil, že ty panský člověk dáš více vydělat.
Okno jsi mi porouchal —“
„E co okno, milostivá paní hraběnka zaplatí. Nebožačka ani
spáti nemohla strachem. Ještě byla noc a už dala mě budit
a vypravila mě do Frýdku. Kázala, abych koně nešetřil a nikde se
nestavil, jen rovnou cestou do Frýdku, abych —“
„Ale počkej trochu!“ pobízel ho hostinský, věda, že Targalík
vlastně nikdy nespěchá, najde-li posluchače.
„Nemohu, musím spěchat. Ó panská služba to trpký chléb,
celý den člověk je na nohou a v noci vyspat se nemůže a plat
nijaký. Dej mi ještě jednu sklenku, ale potom už musím. Věčná
škoda té hospody v Lomné, že ji otec prodal, mohl bych vyspávat
jako ty na své „Zábavě“. Věčná škoda! A to jen ten purkrabí
jablunkovský, kdyby jeho nebylo —“
„A jak je s purkrabím frýdeckým?“
„S frýdeckým? Dej mi s ním pokoj, je jako ten jablunkovský
býval, dává též na lavici vyplácet sedlákům, a naše paní hraběnka
spát ani nemohla strachem —“
„Co se stalo?“
„Co bylo včera ve Frýdku — či nevíš? Měšťané pobouřili se
i poutníci, a pan hrabě musil jim Panenku Marii vydati —“
„To vím, vždyť jsi mi to už včera vypravoval!“

„Tak, je pravda, stavil jsem se u tebe, když jsem z Frýdku jel,
abych to oznámil milostivé paní hraběnce. A potom sedláci
vytáhli do Bludovic, měli vidle, kosy —“
„To vím, už jsi včera vypravoval, jen dále co stalo!“
„Všecko víš a pořád se ptáš. Dej ještě jednu sklenku, ale
potom už musím odjet, paní hraběnka se spolehla na mě, ona ví,
že jí dobře a rychle posloužím. Kdyby toho nebylo, byla by zajisté
poslala někoho jiného —“
„Ale proč paní hraběnka nespala?“
„Nespala pro to písmo, které jsem jí od pana hraběte
z Frýdku přinesl. A co jí pan hrabě nenapsal, to já jí dopověděl,
a ona potom sbírala, kde co drahého, a snášeli jsme dolů do obory
a tam jsme — a proč se vyptáváš, ty vyzvědači? Nic ti nepovím, to
tajnost veliká, vyhnali by mě ze služby, teď už půjdu!“
„Však já nikomu nepovím, že jste zakopali“, dokládal
hostinský. „Ani nepovím, že jste všichni i s hraběnkou ze zámku
strachem utekli před sedláky a že jste se ukrývali v lese —“
„Jak ty víš?… Dej mi ještě sklenku!“ Targalík tak se divil, že
se musil na to napít.
„Jak bych nevěděl“, usmíval se tajemně hostinský, „vždyť
zámek byl prázdný, nebylo tam živé duše lidské, když vás tam
hledali —“
„Kdo nás hledal?“ zalekl se Targalík. Tušil, že sedláci vytáhli
na letohrádek hraběcí do Raškovic. „To je dobře, že nás nenašli“,
zaradoval se, ale hned zas postrašeně tázal se: „Ale už jsou pryč?…
No, mluv a nesměj se. Bylo jich tu mnoho?“

„Jen purkrabí s nějakou selskou děvuchou —“
„Jakou děvuchou?“
„Tou z Janovic. Purkrabí mi vypravoval, že ji vysvobodil
z rukou lupičů a že přivezl ji hraběnce —“
Targalík zapomněl sklenku vypíti. Tak ho tyto noviny
zajímaly.
„A sedláci tu nebyli?“
„Nebyli, ale purkrabí se jich bál, že přijdou, a pospíchal.
Hledal vás v lese, křičel, volal, my mu pomáhali, ale všechno
nadarmo!“
„Tedy to byli jste vy? A my vystáli před vámi strachu
smrtelného, paní hraběnka do mdlob padala, že na ni jdou sedláci.
Byli jsme dobře ukryti. Teprv, když počalo pršeti — člověče ani
nevíš, že nedaleko nás uhodilo! Tak ti stojíme — já za dubem,
hraběnka s ženskými v příkopu a najednou to přišlo: tak se mi
zablesklo před očima, že jsem zavrávoral a když se vzpamatuju,
druhý dub blízko mne už hoří, byl roztříštěn. A potom takový déšť
strašný spadl s nebe, že hraběnka mě poslala, abych běžel dolů do
obory, a když jsem se přesvědčil, že všude ticho, hraběnka
spoléhala na mou pomoc a vrátili jsme se do zámečku. Div mně
kol krku nepadala, ta ubohá duše, že jsem ji zachránil. A kdyby
byli přišli, uviděli by. Byl bych jim ukázal, kdo je Targalík
z Lomné! Nabité dvě pušky až do rána ani jsem neodložil a oči
jsem ani nezamhouřil, pořád jsem na ně čekal, že přijdou. Ale teď
už musím do Frýdku“, — na to Targalík jedním douškem

vyprázdnil kalíšek — „neboť paní hraběnka posílá panu hraběti
list důležitý, ale chraň tě Bůh, kdybys někomu pověděl —“
„Či mne neznáš?“ durdil se hostinský. „Toť, abych pověděl!“
„I já musil jsem slíbiti hraběnce, že raději dám se pověsit,
než bych listu vydal a že pojedu rovnou cestou do Frýdku. Musím
už jet, škoda, že je taková mlha! Dej mně ještě jeden kalíšek, ale
hned, aby mě trochu zahřálo, byla to strašná noc a takový malý
plat! Ale nic neškodí, jak by se mně někdo v cestu postavil, žádné
milosrdenství, povím mu puškou, kdo je Targalík z Lomné!“
Hostinský naléval, jeho ruka náhle se však zatřásla a kalíšek
přelila. Nebylo divu. Ozvalyť se z nenadání před hospodou
výkřiky ze sta hrdel a zvonila zbraň.
Targalík na smrt zbledl. Ohlížel se úzkostlivě po šenkovně,
kde by se mohl skrýti. Nepověděl nikomu puškou, kdo je Targalík
z Lomné, ale položil se před lůžko hospodského na zem a se svým
vykrmeným tělem tam pod postel zalézal. Narazil čelem do prken
a byl by nízké posteli zajisté dal pocítiti hněv, kdyby nebyly už
ozvaly se kroky v průjezdu. Ležel pod lůžkem tiše, hledě utlumiti
svůj dech. Ohmatával se potom, zdali má hraběnčino písmo ve
svém kabátě. Zatřásl se leknutím, listu nebylo v kabátě. Chtěl
vyskočiti, aby se přesvědčil, zda-li snad ono důležité písmo
neztratil u stolu, když kalíšky do sebe vléval, aneb zdali snad
hostinský mu ho nevytáhl z kapsy — ó ten mluvka! Není většího
mluvky pod sluncem jako hostinský na „Zábavě“ v Raškovicích.
Nikoho ani k slovu nepustí a vždy jen chce lidem vykládat. Kdyby

nebylo toho povídavého hostinského, Targalík byl by zajisté už
dávno na polovici cestě k Frýdku.
Dvéře se náhle otevřely, když Targalík hněvaje se na
hostinského, právě vystrkoval zpod postele hlavu do šenkovny.
Ohlížel se, zdali neleží někde na zemi hraběnčin list. Hned zas
zalezl. Na hledání nebylo kdy.

XVII.
HRABĚNČIN LIST
„ Komu náleží ten kůň na dvoře?“
„Chtěl jsem právě odjeti do Frýdku“, lhal hostinský.
Šenkovna plnila se hosty a z venku ozývaly se hlučné
hlaholy mnohých hlasů.
„Cigáníš!“ zvolal Kovářík. „Neznáš mě, že jsem z Raškovic?
Či nevím, že jezdeckého koně nemáš?“
„Koupil jsem ho teprv před týdnem.“
„Tento kůň je panský, znám ho, je z panské obory.“
„Možná, ale koupil jsem ho před týdnem —“
„A co to?“ vykřikl Benda ze Staré Bělé, pozdvihuje list, který
ležel na posteli neustlané.
„Na to musíme si připít!“ volal u stolu Kolář ze Sedliště a už
naléval do kalíšku.
„Ticho přátelé!“ kázal Kovářík. „Podívejme se na onen list.“
„Cizího listu neotvírejte“, varoval je hostinský „tento list je
můj, jako že vy nejste zbojníci.“
„Cigáníš“, smál se Kovářík. „Tento list není tvůj, ale někoho
jiného. Dobře jsem viděl, jak zalézal někdo hef pod lůžko. Chlapci,
vytáhněte ho, je to dojista purkrabí a hned ho odpravíme, jak se
sluší zlosynovi!“
Targalík vylezl raději sám. Nebylo mu třeba cizí pomoci.
Ohmatal si hřbet i vykrmené bříško, odfoukl si a nelaskavě obrátil

se k posteli. „Je to lůžko“, bručel, „ani se pod ním člověk trochu
roztáhnout nemůže. Hrom do takého stolaře!“
„Proč jsi se tam ukrýval?“ smáli se sedláci.
„Já a ukrývat? Neznáte mne! Proč bych se ukrýval? Snad
před vámi? Myslíte, že se vás bojím? Jen začněte, a uvidíte, kdo
jsem já. Ondráš z Janovic až přijde, poví vám, kdo je Targalík
z Lomné. Nebál sem se ani pěti set Slováků, když k nám přišli do
Lomné na salaše a vás že bych se bál? Já sám vyhnal jsem je
všechny, jen tam jděte do Lomné a zeptejte se —“
„Ale nás nevyženeš!“ smál se Kovářík a s ním všichni
přítomni.
„Toť, abych vás nevyhnal! Řeknu vám jen něco a hned
potáhnete. A to písmo mně dejte, to je mé písmo.“
„Tak nás vyžeň!“ posmíval se mu Kolář ze Sedliště, který už
třetí kalíšek do sebe byl vlil.
„Však vás nevyháním, hospodský vám naleje, chcete-li,
a bude vám vypravovat až do soudného dne. Jak počne, nikoho
k slovu nepustí a já abych k vůli němu trpěl. Mohl jsem už dávno
býti ve Frýdku, kdyby jeho nebylo, pořád jen vypravoval.“
„I ty, hubo zlá, nepleť, nepřišli jsme tě poslouchat. Jsi panský
vyzvědač, na tamté lípě tě pověsíme!“ rozkřikl se Benda.
„Viset na lípě, toho jsem ještě nezažil. My z panství zvykli
jsme jen ležet —“
„Na lavici ležet!“ vykřikl Benda. „Tedy na lavici s ním!“
„Počkejte, nejsem z Janovic, nejsem z frýdeckého panství.
Vřeštíte jako sto koček, vyženu vás, hned jste venku. Dívejte se

tamto do okna a poslouchejte dobře mé slovo. Slyšíte? Tamto je
cesta do Janovic a hned tam půjdete!“
„Svažte ho blázna, a pojďme do obory do zámku!“
„Nechoďte do obory. Hraběnka má tam tři sta Němců
a strach jde z těch pušek, jaké oni mají. Náš pán koupil je až
z Prahy. Jak puška vystřelí, vyletí rány na tři strany, smrt jistá.
A kdo stojí na blízku, oslepne na obě oči. Smějte se, však uvidíte.
Tamto máte cestu do Janovic a půjdete-li tam, najdete, co hledáte.“
„Hledáme purkrabího.“
„Hledáte děvuchu Ondrovu, fojtovu dcerku. V Janovicích ji
naleznete. Díváte se, vy křiklouni, jako byste nevěřili, ale kdybych
neměl Ondráše rád, poslal bych vás místo do Janovic ke všem
luciferům. A teď utíkejte!“
„Počkej trochu, nerozkazuj tak pansky. Napřed přečteme si
to psaníčko —“
„Kdo se opováží rozpečetit, ten propadl smrti!“ vykřikl
mocným hlasem Targalík a jeho postava hrozebně se postavila
proti Kolářovi, který chtěl psaní otevřít. Zdálo se, že Targalík chce
za toto psaní život svůj obětovat. Hrozebná postava jeho však byla
hned schýlena, vrhliť se na něho z předu a ze zadu a on volal: „Vy
duše hromské, dejte mně pokoj, když chcete, čtěte, co mi po vás
— pusť, ty marcipáne, no pusť, vždyť máš ruce jako palcát, ty
hromotluku! Bože, tak malý plat, ani se člověk nevyspí a ještě aby
tu cedil krev za své panstvo! Čtěte si, co chcete, ale jestli mě
vyženou ze služby, musíte mě živit, rozumíte!“
„Budeme tě živit senem —“

Tento slib Targalík přeslechl a počal se chlubiti: „Tři sta lidí
má paní hraběnka v oboře“ — bylo jich sice i s ženskými jen osm,
ale Targalík rád mluvil ve velkých číslech. „Tři sta jich tam má,
žádnému však paní hraběnka nedůvěřuje jako mně. Kdykoliv se
mnou mluví, neřekne nikdy „Trhale“, ale vždycky jen: „Josefe“,
aneb „milý Tarhalíčku“, někdy též —“
„Ticho, ticho!“ přehlušovali selští synkové chvástání
Targalíkovo, který ani nepozoroval, že Kolář už počátek psaní
hraběnčina na hlas byl přečetl. Poslouchal tedy i Targalík:
„V úzkostech velikých několik hodin byla jsem v lese a lekala jsem
se, že selští zbojníci mě najdou. Už křičeli, byli na blízku a chtěla
jsem sama z lesa vyjíti a s nimi se domlouvati, neboť méně jsem se
bála těch pobouřených sedláků než toho hňupa Targalíka —“
„То tam nestojí!“ bránil se Targalík.
„… Toho hňupa Targalíka, který mně pronásledoval
ustavičně svými žvasty a lžemi, že jsem někdy až do mdlob padala.
Nemohl jsi, pane můj, většího trestu na mne dopustiti, než toho
povídavého lháře ke mně poslati —“
„To není psaní hraběnčino!“ odporoval Targalík. „Takové
psaní já jsem nepřinesl. Toto je klam, toto psaní napsali jste vy
sami aneb tento hospodský, když jsem spal —“
„… Proto ti toho sluhu zas nazpět odesílám a tě prosím, pane
můj, aby mně tento mluvka sprostý více na oči nepřišel. Vojsko
z Těšína ani Jablunkova dosud sem nepřišlo, ale jak přijde, ihned
do Polské Ostravy se vydám, abych tu ve strachu nemusila žíti.
I tebe prosím, abys bez meškání z Frýdku odjel na bezpečnější

Ostravu. Nemohu zatajiti, že jsem toho purkrabího, pro kterého
nám tato bouře selská vzešla, nikdy v lásce neměla, pro jeho
nemravnost a selského lidu utlačování. Proto doufám, že ty, pane
můj, svou ruku nad ním držeti nebudeš, ale aby stav selský se
utišil, purkrabího propustíš a Ondrášovi z Janovic pomoci
poskytneš, aby —“
Na tvářích pobouřených sedláků jevily se známky
spokojenosti. Jen Targalík soptil. Byl uražen a znectěn, sliboval
výhružnými slovy, že nebude sloužili, nýbrž mstíti se za stav
selský. „Jsem váš tělem duší, vždyť jsem se už Ondrášovi zapsal na
život a na smrt, že s ním potáhnu proti pánům. Pojďme do
Raškovic, tam má ona ve velkých holubníkách na tisíce hrdliček.
Ta hříšná ženská, tolik darmožroutů. Pojďte, všem hrdličkám
krky odřezáme!“
„Ale pravil jsi, že je tam tři sta Němců s puškami —“ namítal
Bartoš z Malé Hrabové. — „A ty pušky že střílí na vše strany
najednou!“ usmívavě dokládal Vlček z Velkých Kančic.
„Já že pravil? Hraběnka nemá ani tří mužů na obranu
a jejich pušky jsou jako z perníku. To jsem pravil. Pojďte beze
strachu, já potáhnu s vámi a budeme se bíti, i kdyby tisíc lidských
životů přišlo na zmar.“
„Tisíc hrdliček!“ zasmál se Trojka ze St. Bělé. „Ale či jsi
neslyšel, že přitáhne sem vojsko z Těšína a z jablunkovských
šancí?“
„Jaké vojsko?“
„Neposlouchal jsi, co hraběnka píše hraběti?“

„Když píše, nechť píše, co nám po ní. Necháme ji psát, na
ženskou nic nedáme, a potáhneme jinam“, obrátil náhle hrdina
Targalík, jak uslyšel o vojsku.
„Vždyť se chceš bíti! Hraběnku chceš potrestati!“
„Však ji potrestáme jindy. Ale těm vojákům dejte pokoj. Též
jsou rádi na světě a nic nám zlého nezrobili. Darujme jim život
a pojďme do Janovic.“
Kovářík radil se se svými spojenci. Uvažovali, že hraběnka
očekává vojsko, a že srážka byla by nevyhnutelná. Jestli purkrabí
Maryšku do Janovic opravdu odvezl, bylo by hříšné, prolévat
nadarmo krev. Vždyť i hraběnka sama, jak z jejího psaní vidno,
ujímá se Ondráše a sedláků proti purkrabímu. A po všech úvahách
rozléhaly se před hospodou konečně výkřiky „Pojďme!“
Vytáhli k Janovicím. Targalík na cestě vypravoval mnoho
o svém hrdinství, když v Němcích nemilosrdně potíral nepřátele
císařovy. Nebál by se těch vojáků, kteří přijdou do Raškovic
hraběnce na pomoc z Těšína a z Jankova a věděl by, jak na ně z lesa
vypadnouti a do jednoho je potříti. Též v zámecké oboře je zlatých
věcí mnoho zakopáno a mohl by člověk několik let dobře žíti a bez
starostí. Však tyto skvosty ze země nevyletí, nemají křídla, a je-li
člověk chytrý, dovede je i za několik dní vykopat. Hraběnka nechť
si své hrdličky v holubníku živí, však této panské bujnosti
zanedlouho bude konec učiněn. „Prozatím bude dobře, když se té
děvuchy v Janovicích zeptáme, co s ní purkrabí robil, a podle toho
budeme jednat, potom si trochu odpočineme, potom musí Ondráš
s námi a potom — potom — podívají se ti panáci, kdo jsme my!

Chlapci, bude to život potom — — na panské útraty budeme žíti
potom — budeme se dobře míti potom — —“
„Slyšíš, Bendo“, šeptal Kovářík Bendovi, „ten chlap se mi
nepodobá. Kdyby to psaní hraběnčino bylo jen tak na oko, a kdyby
nás oklamali, kdyby Maryšky v Janovicích nebylo, kdyby — —“
„A co ty pořád tu vyslovuješ „kdyby“?“ všiml si jich náhle
Targalík, že ho vlastně neposlouchají.
„Kovářík praví, že kdyby“, odpovídal Targalíkovi Benda,
„a ty pravíš, že potom, a já zas pravím, že kdyby — rozumíš? že
kdyby, potom tě tamhle oběsíme, rozumíš?“

XVIII.
POPRAVA TARGALÍKA
Kovářík Targalíkovi nedůvěřoval. Zdálo se mu, že schválně
tolik pletl a žvastal, aby pronásledovníky purkrabího od zámečku
raškovského odvrátil. Nevěřil též hospodskému „na Zábavě“,
nevěřil onomu psaní. Ale jak zahlédl první střechy chalup
janovských, nedůvěra jeho se rozplašila. Zrychlil svůj krok,
zapomínal na své obavy a těšil se, že obejme za chvilku svou
nevěstu. Tak rychle mění člověk milující běh svých myšlenek.
Kovářík náhle zas uvěřil, že družka jeho života dýchá pod
otcovským krovem, důvěřoval, že po mnohých strastech
a svízelích konečně nadejdou mu dni klidné a radostné. Zapomněl
Targalíkových žvastů, a v mysli jeho pevně usídlila se novina,
kterou hospodský „na Zábavě“ vypravoval, že purkrabí Maryšku
v Bludovicích lupičům vyrval, že chtěl ji odevzdati do ochrany
hraběnky a že odjel s Maryškou do Janovic, když hraběnku
v zámečku raškovském nenalezl. Postava purkrabího sice v mysli
Kováříkově vystupovala v barvách neladných. Ale psaní
hraběnčino dodávalo Kováříkovi naději v dobrou vůli panstva.
Možná, že purkrabí jest spolčen s oněmi panskými lupiči. Ale
kdyby byl purkrabí Maryšce ublížil, zajisté by se nebyl odvážil
k hraběnce ji vésti.
Už ozýval se po Janovicích hluk družiny Kováříkovy, a kde
kdo z Janovských, vyběhl z chalup a utíkal za četným ozbrojenými
zástupem selským, který rychlým krokem bral se k fojtství.

Společníci Kováříkovi doptávali se po Maryšce — nikdo o ní
nevěděl. To Kováříka zarazilo. Se zimničnou rychlostí spěchal
k fojtství a předběhnuv svou družinu a přiběhna k onomu místu,
kde děvucha drahá nedávno mu uloupena byla, nemohl se dočkati
odpovědi na otázku, která mu na rtech lpěla: Je tu Maryška či
není?
A starý Ondra s hlavou sklíčenou, smutně pohleděv na
zástup Kováříkových spojenců, ještě smutněji odpovídal, že
Maryška tu není. Hlukem vyrušen, vyšel ze stavení a vida zástup,
sám klamal se blaženou nadějí, že přivádějí mu dceru uloupenou.
Zklamal se. Prohlížeje si zástup, neuviděl ji. A zklamal
Kováříkovy naděje, když odpověděl, že jí tu není.
Vyšla ze stavení matka a hořekovala za dcerou. Přimísily se
k tomu jiné sousedky a nastal pláč a nářek. Nebylo Maryšky,
nebylo Ondráše. Když Kovářík vypravoval o Ondrášovi, jak
zasednouti musil k vojákům těšínským, aby je zavedl do Ostravy,
zabědovala ubohá matka: „Nemám dcery, nemám syna! Nemáme
nikoho už než ten hrob, který se před námi otvírá!“
Truchlili všichni, kdož tu byli. Žal a smutek opanoval
v srdcích vesničanů janovských i cizích, kteří šli pomáhat, ale
pomoci nemohli. I Targalík jindy povídavý neměl slov. Se
sklopenou hlavou chodil od místa k místu u fojtství, v myšlenkách
zabrán.
Náhle ozval se u něho hlas: „Slyšíš, ty pekelníku? Mluvil jsi
mnoho, když jsi nás klamal, teď promluvím já. Volal jsi ustavičně:
potom. A teď se pomodli a potom tě pověsíme, oklamal jsi nás.

Kde máš dceru Ondrášovu? O purkrabím nikdo tu ničeho neví,
než že ho ďábli budou na věčnosti pálit žhavými vidlemi —“
„Kdyby ho už pálili!“ zvolal smutně Targalík. „Oklamal buď
hospodského „ze Zábavy“ aneb hospodský oklamal mě! Pověste
mě, když chcete, ale já nevinen. Věřil jsem a vy jste též věřili.“
„Proč svedl jsi nás do Janovic? Proč mluvil jsi o třech stech
vojáků? Proč podhodil jsi tam nepravé psaní hraběnčino? Všechno
bylo jen klam a faleš, aby purkrabí mohl s děvuchou dále — tys
jeho pomocník! Na strom s tebou!“
„Na strom s ním!“ volali pobouření vesničané.
„Pod lůžko jsi zalézal, psaní jsi na lůžku ležet nechal,
abychom ho nalezli, pletl jsi lži, jen abys nás zdržel a aby purkrabí
času získal — bídný chlape panský, poslední hodina tvá udeřila.
Nemáme purkrabího, pověsíme tebe.“
Targalík třásl se úzkostí na celém těle. Viděl, že jest ztracen.
Pěstě rozvzteklených vesničanů hrozebně proti němu se zdvihaly,
sekery a kyje proti němu se stavěly, stál tu jako vinník uprostřed
rozkaceného lidu, který musil svůj hněv na někom schladiti.
Targalík na kolenou úpěnlivě prosil: „Lidé dobří, odpusťte mi můj
jazyk zlý. Jaktěživ jsem ani bleše neukřivdil a chtěl bych vám
k děvuše pomoci. Vždyť jsem sám selský synek a co mně po
pánech, sloužil jsem jim, ale nebylo mi tam dobře, Bůh mi svědek.
Neoklamal jsem vás. Že cigáním, za to nemohu, už mám takovou
náturu od přirození. Jaktěživ jsem žádného života lidského
nezmarnil —“

„Potíral jsi nemilosrdně v Němcích tisíce vojáků, to byla tvá
služba. Když ale pomáháš svým cigánstvem poctivý lid klamati,
když —“
„Oběste ho!“ křičel lid.
„Lidi drazí, dejte pokoj, ani jednoho vojáka jsem nezabil,
vždycky jsem utek“, přiznával se Targalík na zemi kleče a ruce
prosebně vztahuje. „Kdybyste mě znali, já člověk dobrý, nikomu
neuškodím, jen trochu cigáním —“
Zatroubila vojenská trubka a zděšeně vyskočili všichni, co
to znamená.
K fojtství hnal se četný zástup vojenský na koních. Než se
lid z překvapení vzpamatoval, objeli fojtství a pušky proti lidu
třímajíce, hrozili zhoubou každému, kdo se jim na odpor postaví.
Ženy lomily rukama, děti se rozplakaly a muži postrašeně
nemyslili v tomto okamžiku na nic jiného než na útěk. Na odpor
nepomyslil nikdo z nich. Tušili, že vojsko toto vyslal proti nim
hrabě, lekali se trestu panského, ale nikomu z nich nenapadlo,
kdyby všichni selští lidé chopili se svých zbraní, že musili by
poraziti vojáky, jichž bylo jen asi na padesát. Neočekávané
přepadnutí pomátlo hlavy i oněm tovaryšům Kováříkovým, kteří
na vojně byli zvykli nebezpečenství života a kteří jindy odhodlaně
a hrdinsky byli by se postavili na odpor i přemoci nepřátelské.
V lidu před fojtstvím shromážděným nastal takový zmatek
a vládla v něm taká malomyslnost a bázeň, že i oněm, kteří měli
pušky, nebylo příjemno, že je mají. Tušili následků.

„Složte své zbraně!“ velel náčelník vojenský. Mlčky ukládali
pobouření sedláci své pušky, sekery, vidle, kosy a obušky na místo
k tomu ustanovené.
„Kdo z vás je Ondráš?“ tázal se velitel. — „Není ho tu“,
odpovídal Kovářík, „odešel do Bludovic a nevrátil se.“
„Vezměme tedy jeho otce. A kdo je Kovářík z Raškovic?“ —
„Tu je!“ ukazoval Targalík úslužně na Kováříka. „Chtěli mě tu
oběsit, ti zbojníci, ale na štěstí přišlo slavné vojsko, Pánbůh Vás
sem poslal“ — lichotil bázlivý panský sluha veliteli vojenskému
Targalík, ačkoliv „na Zábavě“ chtěl vojáky potříti až do jednoho,
dokud je neviděl.
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hraběnčino?“— „Otevřeli mně ho ti lotři a oběsit mě chtěli“,
žaloval Targalík. — „Ticho, nemluv!“ zakřikl ho velitel vojenský.
„Víme, že jsi zrádce ohavný svého panstva a hodiny tvoje jsou
spočítány! Svažte bídníka!“
Targalík naříkal, dušoval se, ale nadarmo. Sotva vysvobozen
byl od smrti, kterou mu přisoudili sedláci, čekala na něho smrt,
kterou na něj poslati chtěli páni. Vztahoval ruce žalostně k nebi
a lkal: „Proč já se narodil na také zlé planetě!“
Ondra fojt, Kovářík a Targalík svázáni, jména ostatních
přítomných sedláků zaznamenával si velitel vojenský na papír,
slibuje spojencům Ondrášovým zaslouženého potrestání za
bouření se proti vrchnosti. A když potom starý fojt janovský
v poutech odváděn by! k Frýdku s Kováříkem a Targalíkem,

rozplakaly se ženy, slzeli i mužové. Ale ani ruka lidská nezvedla
se, aby je vyprostila z pout a vyrvala vojákům.
Na prahu fojtského příbytku stála žena stará se zaslzeným
zrakem, zoufale k nebi ruce vztahujíc. „Zůstala jsem sama.
Oloupili mě o dceru i syna, o ženicha i o muže starého. Bože
neopouštěj mě a přijmi do ochrany je nevinné!“

XIX.
NA LYSÉ HOŘE
Jako královna nejvýše trůní v horstvu těšínském velikán
lesnatý Hora Lysá. U jejich nohou nesčetné řady hor nižších
a pahorků sklání se jako ponížené dvořanstvo. Když hora obrovská
zahalí se v hustou mlhu, pozvolna i její sousedstvo horské obestře
se závojem neprůhledným a mizí potom v parách zrakům lidským.
A jasně-li zahledí Lysá Hora na své okolí a dá-li slunku
proniknouti do mnohých těch rozkošných údolí, zasmějou se
i hory menší a veselí se všecek kraj. Lysá Hora statisícům věstí
povětrnost.
A kdykoli ve válkách zhoubných vraždilo se lidstvo a půda
našich drahých krajův slezských a moravských napájena byla
krví, Lysá Hora temnila se po dlouhý čas už napřed, než ještě
útrapy válečné navštívily naše země. Z černých jejích lesů
vystupovaly tmavé páry a ani se nerozplývaly. Usadily se hustě
nad horou báječnou a chvilkami vytryskovaly z nich též obludy
ohnivé podob nejohavnějších, věstíce hrozivě blížící se nepokoje
a neštěstí, které valí se na obyvatelstvo. Slunce ukrývalo se stále
za mraky a strach pojímal všechny duše lidské. Praménky horské
vyhledávaly si cesty jiné než dosavadní, a náhle mizely na
pahorcích a stráních způsobem nevysvětlitelným. Ani krůpěje
vody nevysílala Hora Lysá v takových dobách bolestného
očekávání budoucích zlých nehod do údolí, a nebe ač vždy
zachmuřeno, odvyklo si deštěm osvěžiti schnoucí kraje. Divá

Ostravice vysýchala a kaménky v jejím širokém řečišti množily se
ode dne ke dni. Smutná to úroda! V takový čas, když už blížily se
útrapy, podivní ptáci černí, jindy v krajích neznámí, slétávali se
na Lysou a na Smrk a v mračnách potom tmavých táhli nad tokem
Ostravice až k Ostravě a potom po Olze zas dolů k Těšínu, odkudž
přes Javorový zas znovu ocitovali se u Hory Lysé. A nejenom ptáci,
i divá zvířata na Lysé rojila se v taká leta zlá a dravě hnala se do
ubohých dědin pohorských, hrozíce zkázou lidu a dobytku.
Ustrašený lid uzavíral před nimi své příbytky a chlévy a hledal
úkrytu na vysokých stromech neb v uzamčených sklepích.
Kdykoliv mělo přijít neštěstí na tento kraj, Lysá Hora věstila ho
najisto již o rok dříve.
A když potom vražedné boje ustaly a v zemi zahostil se mír,
když lid po přestálých bědách s myslí spokojenou dával se opět do
práce a veselý hlahol ozýval se tam dole v luzných údolích, Lysá
Hora svými zřídly nevyčerpatelnými ovlažovala půdu plodnou
a svým dechem osvěžujícím sílila ztrmácené údy lidské a hladem
zmořené obyvatelstvo napájela k novému životu.
Lysá Hora bývá prorokem věcí budoucích, ale je též
památníkem dob minulých. Od nepamětna stojí tento obr horský
nehybně na témž místě. Ani potopa světa snad se ho nedotkla.
Přečkal velkou řadu králů, přežil nesčetná pokolení lidská. Znal
prapradědy pradědův našich a všecko jich potomstvo; zná i nás
všechny, kdož její dech dýcháme. Zvěděla dějiny hlučné i tajnosti
celého kraje, ale vždy v němé se halí mlčení. Když rozzuří se
bouře a zatemní se nebe, i Hora Lysá nepokojně sice šumí svým

stromovím, hučí svým vodstem a z hloubi její skalnaté země
vycházejí prý podivné ryky a steny. Kdož ví, zdali to hlasy těch
nebožtíků, jichž popel býval ukládán na stráních Lysé Hory ještě
v dobách, když mrtvoly byly spalovány. Kdož ví, zdali ty podivné
ryky a steny nevycházejí od duchů skalních, které prý sídlívaly
v tajných skrýších Lysé Hory, aneb či to nejsou nářky panen
padlých, které lid za trest vyváděl v dobách starých na vysokou
horu, aby hříšnice odloučeny od světa, kály svých hříchů? Kdož
ví, zdali ty ryky a steny, které na Lysé ozývají se, když rozbouří se
zlá povětrnost, nepocházejí od oněch starých dobrých českých
rytířů, od oněch rytířů, kteří tam dole ve vnitru horském
očekávají té chvíle, až budou povoláni, aby ubohému ztýranému
lidu českému na Moravě a v Slezsku vytáhli na pomoc?
Rytíři v ocelovém brnění. Stojíce spí u svých ořů. Jen jediné
slovo vyrušilo by je ze sna hlubokého, do kterého upadli už před
několika stoletími. Dobří ti rytíři z krajů slezských a moravských,
věrní synové národa českého a ohniví obráncové krásné mluvy
české, za živa odebrali se do hlubin Lysé Hory. Tam očekávají dní
nejhorších, které přijdou na milovaný národ a potom vytáhnou,
aby pomohli utiskovanému lidu a aby v slávu starou uvedli zas
český jazyk a české právo v zemích slezských a na Moravě. Kdo
jste o nich neslyšeli, o těch rytířích svatováclavských?
Ó kdy vytáhnou! Kdy probudí se ze sna dlouholetého!
Slýchávali jsme jako malé děti, slýchávali už naší praotcové
o těch šlechetných rytířích, kteří zasvětili se službě národa a pod
ochranou svatého Václava vytáhnou, až bude národu nejhůře.

Šlechetní ti synové slavných rodů českých ze Slez a z Moravy,
tušili, že cizinci rozloží se po našich krajích a předvídali, že šlechta
naše zapomene slavného jazyka svých předků a spojovati se bude
s cizinci. Proto ti dobří šlechetní rytíři za života vyprosili prý toho
na Pánu Bohu, aby mohli vyčkati nejhorších dob, které přijdou na
národ. Svůj život věnovali a do hlubin hory vysoké se odebrali.
Tam očekávají, až vzkříšeni budou slovem jediným ze spánku
dlouhého.
Kolikrát už bídy nejhorší snesly se na národ náš, ale to
jediné slovo, na které čekají, dosud se neozvalo. Je to slovo
kratičké, ale bude prý se ozývati od Prahy až k Brnu, od Brna až
k Opavě a Těšínu, k Vratislavi a až daleko do Uher... A rytíři
probudí prý se ze svého spánku až tehdy, když všecek národ
slovanský v těchto zemích odvrátí se od cizinců a jednomyslně
volati bude: „už!“
„Už pojďte a vstaňte vy rytíři, už vstaňte a probuďte se
z dřímot staletých. Už i my vstali jsme na obranu svou a probudili
se z mrákot, v kterých jsme dlouho a dlouho prospávali. Už
chceme se bránit, už cizáctvo zalézá nám až do kostí, už vstaňte
a probuďte se!“
Kdy zazní takto hlas lidu utiskovaného? Kdy rozlehne se po
všem kraji ono kratičké slovo „už“, které rytíři spící očekávají?
Kdy rozevře se obrovská hora a kdy vytáhnou z ní udatní
bojovníci Páně, aby ujali se lidu trýzněného?
Ujařmený snáší dále, co na něm páše nepravost, neozývá se,
trpí a spí. A spějí rytíři, neboť nikdo nevolá jich na pomoc. Spějí

dále v brněních těžkých, podepřeni o své oře, netušíce, co děje se
v Janovicích neb Ostravici, co v Raškovicích neb Lipině neb snad
dokonce ve Frýdku a v Bruzovicích…!
Spějí pod Lysou Horou. Kolikrát už divoké hordy vojsk
nepřátelských vpadly do našich krajů! Vypalovaly obydlí lidská,
plenily a pustošily výsledky práce klopotné poctivého rolnictva,
ničily jeho blaho rodinné, dopouštěly se násilí na jeho ženách
a dívkách, vraždami hnusnými a postrachem naplňovaly všecek
kraj: ale lid katovaný, trýzněný, v zoufalství hnaný nechopil se
zbraní na svou obranu, nevzpomněl si na šlechetné rytíře, ale
málomocně hledával ochranu na Hoře Lysé, ukrývaje se v jejích
tenkráte nedostupných skrýších, které nyní už jsou zasypány,
utíkaje se do hustých, neprůhledných lesů a na výšiny skalnaté,
kamž cizinec si netroufal, neznaje cesty.
I pomocníci Kováříkovi chtěli hledati úkrytu na Hoře Lysé.
Obávali se trestu. Nešli naříkat ani do Vratislavi, ani do Prahy, ani
do Vídně, nehledali u vyšších úřadů pomoci proti přehmatům
panských úřadníků a proti násilenstvím zlotřilé, loupeživé
šlechty. Jakmile vojsko z Janovic odtáhlo, neměli jiné myšlenky,
než kam by se rychle ukryli před pomstou panskou. Věděliť, že
velitel vojenský zaznamenal si jejich jména i vesnice, odkud jsou.
Nahlíželi sice, že nebyli příliš rozumni, když pravdu pověděli.
Mohli i jmén falešných i vesnic cizích najmenovati a cizí žoldnéři
byli by zapsali jméno jako jméno, vesnici jako vesnici. Ale lid náš
už vždycky tak býval, že i nepřátelům svým poví pravdu jen proti

sobě, a že pravdu neumí povědět jim! Náš lid odjakživa tu chybu
měl, že sám sobě lhal a svým nepřátelům zalhati neuměl!
Pomocníci Kováříkovi utíkali se na blízké pahorky, odkudž
chtěli pozvolna přejíti na Lysou. Kdekoliv potom v horách
zahlédli dřevěnou nějakou chaloupku neb kdykoliv vzpomněli si
na blízký salaš, zašli tam a vyprávěli, co se stalo a odnášeli k Lysé
Hoře pokrmy do zásoby na několik dní. Věděli, že pomeškají na
Lysé nějaký čas a proto prosili pohorské obyvatele, aby na ně
nezapomínali s pokrmy a aby nikomu nevyzrazovali, v kterou
stranu do hor se dali. Mnozí z pomocníků Kováříkových neměli
ani vůle, vydati se do hor a už chtělo se jim rychlým návratem do
svých rodných vesnic napraviti, čím se byli prohřešili, že ve
Frýdku spojili se s Ondrášem a že s ním do Bludovic dále táhli. Ale
Kolář ze Sedliště mínil: „Jen jděte, vy blázni, jednoho po druhém
nás pochytají a na šibenici skončíte. Když všichni zůstaneme
pospolu, na hory za námi nepolezou, tam bychom je kamením
utloukli. Však Ondráš za námi přijde a potom uvidíte. Nepochytali
loupeživé rytíře, nepochytají ani nás, nedáme se. Počkejte jen na
Ondráše, poví vám on to lépe než já!“
Upomínka na Ondráše, kterého mnozí už dříve znali,
povzbudila málomyslné, že setrvali. Mnozí poznali syna fojtova
teprv ve Frýdku, ale tam k němu takovou důvěrou přilnuli, že
chtěli vyčkati, zdali Ondráš přijde a co dále raditi bude. Naděje
sice nebyla valná, bylť Ondráš v moci těšínských vojáků, a jestli
jim uprchl, jak zví, kam jeho přátelé se utekli? Ale jeden druhého
sílil a v důvěře utužoval, že Ondráš najisto se vrátí a že potom snad

dobře poradí. Všichni tušili v něm neobyčejné nadání a slovanský
Slezák beztoho odjakživa nerad sám něco počal, ale raději
poslouchal a jinými voditi se dal. Na žal dával se a dává se voditi
často od svých vlastních nepřátel.
Po prudkém dešti včerejším byly stezky a pěšinky horské
zavodněny. Selské vojsko Ondrášovo osiřelé a bezbranné mělo
stálé potyčky buď s kluzkou neb hlínitou půdou. Chvilkami musili
též obcházeti v lesích rozvodněné potůčky po oklikách a když
slunéčko zapadalo a šeřiti se počalo, byly obtíže vždy větší.
Unavení chodci zlobili se a kleli. Na Lysou Horu už nikdo z nich
nemyslil. Jen kde by bylo možno přenocovati!
„Sestupme dolů do Malenovic, a tam přenocujme!“
navrhoval Benda ze Staré Bělé.
„Jděte si, kdo chcete!“ posílal je Kolář ze Sedliště. „Já tam
dolů nepotáhnu, už sotva nohy za sebou táhnu. V nejbližší
chaloupce, ku které přijdeme, se uložím. Vy mladí máte lepší
nohy a nebyli jste na vojně v Němcích jako já. Uložte mě někde
a potom běžte ke všem ďáblům!“
„Tamto je světlo!“ vykřikli někteří radostně a spěchali, aby
se přesvědčili, zdali tam není více chalup, v kterých by nalezli
úkrytu v mlhavé noci.
Když Kolář se svou družinou došel k chalupě dřevěné —
jediné na tomto pahorku — ozval se náhle známý nějaký hlas
nevrle: „Co tu hledáte?“

„Podívejte na něho!“ odpovídal ratimovský jeden synek,
který poznal muže z chalupy právě vycházejícího, a zástupem
zaznělo: „Toť Juráš!“
„A ty tu sám?“ divili se jeho přátelé, překvapení nenadálým
zjevením horala o ženu oloupeného.
„Co jste přišli hledat u mé chalupy?“
„A tys tu doma? Tu by se mně nechtělo sedět v zimě!“ mínil
Rozum z Kaňovic. „Ani v létě nemožno tu jít — a my blázni
chceme až na Lysou. Kdyby nám sem stará Hana poslala nějaké
koště, abychom přeletěli až na Gigulu, dobře by zrobila! — A kde
jsou tvoji sedláci, našel jsi už svou babku?“
Juráš neodpovídal, nevyptával se, jak vypadla výprava do
Bludovic, neptal se po Ondrášovi a proč chtějí na Lysou. Stál
němě, nechtělo se mu do řeči. Vyhlížel jako člověk ospalý, který
probudiv se ze sna, chce dále spáti. Odvrátil se od svých hostů
a vkročil do dřevěné své chalupy, jakoby jich tu nebylo.
Nikdo z osiřelých Ondrášovců ovšem netušil, že přicházejí
k chalupě Jurášově a nikdo z nich nebyl by se nadál, když Juráše
před chalupou spatřili, že tak nevlídně je přivítá. Kolář ze Sedliště
vystoupil na prah chalupy a zvolal: „Čekejte, přijdu hned!“
Učinil několik rychlých kroků a otevřel dvéře ze síně do
jizby vedoucí. U vatry (ohniště horalského) seděl na lavici Juráš
s hlavou sklopenou. Chalupa neměla komínu a stropu, jizba dosti
prostranná byla zakouřena a dým z vatry valil se k chatrným
oknům a nahoru k doškové střeše. Podlahou byla v této jizbě
horalské ušlapaná hliněná země, na mnohých místech kluzká.

Nakapaloť sem do jizby chatrnou doškovou střechou dosti deště
a dosud bylo znáti v jizbě malou stružku, kterou voda odtékala
k trámu základnímu, kde tratila se potom v příkopu, který pod
trámem táhl se až před chalupu.
Na lůžku jednom leželo malé děcko v tuhém spánku.
Z druhého lůžka vyzírala hlava lidská, obvázaná hrubým plátnem.
Byl to starý otec Jurášův a bledý jeho obličej s očima vpadlýma při
šlehajících plamenech z vatry činil dojem umrlce. Snad Juráš
proto byl smuten, že skonal mu otec drahý.
„To tvůj otec, kterého zbojníci poranili? Vždyť ještě žije!“
zvolal dosti nerozumně Kolář.
„Ale nebudu dlouho!“ zašeptal stařec hlasem chraptivým.
„Dopustil na nás Pán Bůh protivenství veliké, ale buď jméno jeho
pochváleno. Jsem již starý, skonám rád, když usoudil tak Bůh.
Napracoval jsem se pánům po celý život, na vojně jsem byl za ně,
robotoval jsem pro ně а k starosti takový smutek na nás seslali!
O mě by nebylo —“
„Či jsi nenašel svou babku?“ tázal se Kolář soucitně Juráše.
„Neptej se!“ nevrle odvětil Juráš. „Jděte dál a nám pokoj
dejte!“
Odpověď Jurášova nebyla přívětivá, ale Kolářovi vyznělo
z ní to, co sám viděl: že děcko, jemuž uloupena byla matka, klidný
spí spánek a že hosté hulákajíce k této činnosti dětské nejsou
vítáni. Na lůžku smrtelném stařec poslední své stesky žaluje
a loučí se světem. Žena uloupená v moci loupežníků. Není divu,

když skormoucený manžel její, otec opuštěného děcka a syn
zmírajícího starce bolesti podléhá.
„Pozdrav vás tu Bůh, půjdeme dále!“ odpověděl soucitně
Kolář, kývaje hlavou na rozloučenou. Nemyslil už na své pohodlí,
bylo mu žal Juráše stísněného. „I já mám ženu a děti a rozumím.
Pozdrav vás Bůh! Kdybychom byli věděli, byli bychom se vyhli
vaší chalupě. Pomoci vám nemůžeme a žalosti máte sami dost.
Buďte s Bohem!“
„Co to zas?“ vyskočil náhle Juráš z lavice. Před chalupou
rozléhaly se totiž výkřiky.
„Nemějte jim za zlé“, omlouval Kolář své společníky,
„nevědí, že tu člověk nemocný na lůžku —“
„Přišli portáši!“ zvěstoval Benda, otvíraje dvéře. „Přišli si pro
Juráše, ti pekelníci!“
„Pro Jurá — —!“ zašeptal stařec na lůžku hlasem
chraptivým.
Juráš divě sebou trhl a Kolář už pádil ven před chalupu.
„Dej sem svou těšínku (pušku) aneb ti hlavu odseknu!“
křičel někdo venku vřeštivě a jeho slova pronikala srozumitelně
až do zakouřené jizby. V tom zarachotil vzduchem výstřel.
Juráš uchopil svůj obušek a chtěl vyběhnouti ven. Náhle
obrátil se k lůžku svého otce konejšivě: „Starosti nemějte, je tu
našich na sta a portášů zajisté jen několik. Hned přijdu!“
Otec neodpovídal. Při posledních slovech Jurášových
plamen ve vatře vyšlehl a osvítil tvář starcovu. Jeho oči byly
v sloup obráceny. Juráš zalekna se, odhodil obušek a otce za ruku

chopil. Byla bezvládná. Pohlédl mu blíže do tváře a zoufale zvolal:
„Tatulko, slyšíte?“
Stařec pozbyl sluchu nadobro. Nacházel se už v jiných
krajích, kde není ani pánů loupeživých, ani portášů, kde není také
spravedlnosti, aby člověk oloupený do vězení měl býti vlečen za
to, že uloupili mu páni loupežníci ženu, že ubili mu poctivého
dobrého otce. Stařec ocitl se už v oněch nadpozemských
krajinách, kde není vojny ani roboty, kde jen pokoj a klid věčný
panuje a kde pán i chalupník před Bohem stejného požívají práva.
Přežil války vražedné, zraněn byl smrtelně od lupičů, viděl, jak
unášeli synovi ženu, vnukovi matku, ale doufal v spravedlnost.
Když pak ta spravedlnost zasáhnouti měla jako trest opět jeho syna
— uprchl stařec před touto spravedlností světskou tam, kde
netrestají oloupeného, ale lupiče.
„Tam do jizby s nimi!“ vynikal mezitím z hluku před
chalupou vřeštivý hlas Bendův. Portáši, kteří přišli zajat Juráše,
sami byli zajati. Přišli ho odvést do Frýdku a nyní sami spoutáni,
vyslechli svůj ortel, že odvedeni budou, jak se rozední, k staré
Haně na Lysou, aby divá čarodějnice naložila s nimi po libosti, aby
je proměnila ve psy aneb svině, v kočky neb krávy, aby jim
vykázala místečko, kde by nejlépe a nejvhodněji viseli, aby vlci
jejich mrtvoly nalézti mohli aneb aby Hana horlivým portášům za
odměnu, že přišli si pro Juráše, dala kouzelné koště a letěla s nimi
až do horoucích pekel k ďáblově svatebnímu veselí.
„Děvucho pojď!“ kázal Juráš, když byl vyhledal svou
služebnou děvuchu, která ukrývala se v lese blíže chalupy. Bála

se, aby ji loupežníci neodvedli do světa jako před několika dny
ubohou gazdyni. „Děckо pláče a pláčeme všichni. Ty uspi toho
malého a my ostatní připravíme k věčnému odpočinku toho
starého. Pohleďte na něho!“ vykřikl zoufale Juráš k portášům, „mě
chtěli jste odvésti, vy panští běhouni, a jeho jste dobili. Vy jste
vrahové mého otce, vy holoto panská. Nás vyhledat umíte, ale
zbojníky a loupežníky panské nenajdete! Ubohý tatulko! Tak jsi
skonal! Nemám už nikoho, než to malé děcko, ale vyučím já svého
synka, aby mstil se pánům za nás všechny, za tebe i za všecken
stav selský, když my už pod trávou spáti budeme. Spi tam klidně,
ty dobrý tatulko můj na věčnosti a pamatuj na nás, co my tu na
světě trpíme protivenství panských a pověz jim tam nahoře, že
není u nás správnosti, poctivosti a ničeho dobrého.“
Benda sňal od obrázku Panny Marie se stěny lampičku,
rozsvítil ji a položil vedle umrlce. Lampička mdle svítila. Kolář
poklekl a počal na hlas: „Otče náš…“ Modlili se všichni za duši
zemřelého. A když pomodlili se tři otčenáše, umyli mrtvolu, dali
jí novou košili a odnesli do komůrky i s lampičkou.
A potom ulehali kde kdo mohl. Někteří v jizbě na podlaze,
jiní zalezli do stodoly a do kůlny, někteří posedali po kladách před
chalupou a upadali do spánku. Jen Juráš usnouti nemohl. Vyšel
před chalupu a chodil dlouho sem a tam, oddávaje se chvilkami
žalu, chvilkami hněvu. Juráš byl člověk zlostné a hněvivé povahy.
Sotva potruchlil po otci, proklínal pány, hrozil pěstí opětovně v tu
stranu k Frýdku a v jeho mozku rodily se plány mstivé. Ženu
uloupenou mu nevrátili, ale poslali naň z Frýdku portáše! „Když

chcete mě tam ve Frýdku míti, dobře!“ — rozhorlil se Juráš —
„půjdu tam, ale nepůjdu sám, vytáhne nás tam tisíc, vypleníme
zámek, a když nevrátili jste mi ženu, odvedu si hraběnku. Jak vy
páni mě, tak já vám!“
Les vyslechl několikrát tyto výbuchy hněvu Jurášova.
Neodpovídal člověku vášnivému. Noční chlad, unavenost
Jurášova a klid lesní zmírnily konečně pozvolna vášeň muže
neštěstím stíženého. Všude bylo ticho, tam v zamlženém údolí i tu
na zalesněném pahorku. I v Jurášovi zavládl klid. Vzpomínal na
mrtvolu svého otce, kterého miloval; na mysl přišlo mu
neviňátko, které tam na lůžku bez matky odpočívá ve spánku,
nevědouc, že snad roditelky své už nikdy neuvidí. Otec drahý jest
již na věčnosti, milovaná žena zmizela — kdo bude starati se nyní
o hospodářství, která ruka ujme se nyní této chaloupky útulné?
Kdo odchovávati bude děcko opuštěné?
A hned zas žluč v něm překypovala. Bylť dál a dál si toho
vědom, že jest stíhán nevinně. A má snad dobrovolně jíti do
Frýdku a tam do vězení dát se uvrhnouti za to, že mu ženu
uloupili? Musil se brániti! A bude-li se bránit, nemůže
vychovávati děcko malé, nemůže hospodářství dále vésti.
Klopotně pracovali všichni, kdož v této chaloupce žili, aby vyžíti
mohli. A neuhospodařili ničeho, než stálou bídu. A při tom stále
vydáni jsou pronásledování panskému, ani majetkem ani životem
nejsou jisti a nikdo se jich neujímá.
Juráš rozhodl se. Práce poctivá nepřinesla mu odměny.
Pozbyl při ní skoro všeho, co mu bylo drahé. Páni jezdí, hodují,

dobře se mají a když oni zločinů se dopustí, stíhán jest člověk
oloupený. „Počkajtě jen, slavné panstvo, i my chlopi potrafíme
něrobiť, i my buděme páni!“ hrozil Juráš tam ku Frýdku i Těšínu,
hrozil lesům i pahorkům.
A když probudil se den, odnášela služebná děvucha
jediného potomka Jurášova dolů do dědiny. Juráš malého svého
synka vřele políbil na rozloučenou a slzy zarosily mu oči:
„Chaloupko drahá, v brzku budeš opuštěná a tobě, synku, dej Bůh
zdraví i štěstí, abys nezkusil, čeho zažil tvůj děd, matka i já, tvůj
otec!“
Děvucha odnášela neviňátko do Malenovic k sestře
Jurášově, která byla provdána za sedláka Vaška. Vaškula měla sice
pět dětí, ale šesté při pěti se uživí. „Děvucho!“ volal ještě Juráš:
„K večeru nechť na jisto přijdou na pohřeb. A vůz pro kněze ať
pošlou hned, ale rozumíš? Opatrně, aby nikdo nezvěděl. Však jsi
moudrá a když Vašek do Místku na faru zajede a tam páterkům
všecko rozloží, jeden přece přijde hrob vykropit! Vždyť to bude
hrob mého tatulky!“ Tehdy byla dědina Malenovice s Lubnem
a jinými dědinami pohorskými na Frýdecku přifařena ještě do
Místku.
„A pošlou-li na nás vojsko“, mínil Benda, „nedají nám snad
ani starého tvého otce po křesťansku pochovať.“
„O to já se postarám!“ prohlásil Kolář ze Sedliště. „Pohřeb
bude křesťanský a pánům ani nenapadne, aby na nás vojsko
posílali!“

„Když portáši nepřivedou Juráše, přijde proň vojsko.
Nebude se nás už hrabě bát, jako se nás bál v neděli. Přišli mu na
pomoc vojáci z Těšína i z Jablunkova“, namítal Benda.
„Ty portáši Kubo! Svleč se hned! A ty Bendo obleč se za
portáše do Kubových šatů, žeň se do Frýdlantu, Lubna, Metelovic
a do Pržna a všude naříkej, že Juráš všechny portáše zajal, jen tys
že utekl. Vypravuj jim, že Juráš má lidí na tisíce a že ještě dnes
přitáhne na Frýdek a vypálí zámek.“
Benda neměl chuti choditi jako portáš (jako četník) po
dědinách, a mínil, že by Kolář jako starý voják lepším byl
portášem jako on.
„Neboj se, synku!“ dodával Bendovi odvahy Kolář. „Jak
přijdeš do Pržna, seberou a svážou tě a přestaneš naříkat a lhát.
Neseberou tě však a nesvážou oni, ale svážeme tě my. Naženeme
jim tam dole strachu, potáhneme proti pánům, jakoby do Frýdku,
ale vrátíme se s tebou do Pržna ku pohřbu a polekaný hrabě
nepošle ani jediného vojáka do Malenovic, nepropustí ani
jediného z Frýdku, neboť báti se bude o svůj život a svůj zámek.
Neboj se synku, obleč se rychle a my tě v Pržnu zajmeme!“
Benda by byl sice raději sám zajímal než zajmouti se dal, ale
aby dokázal, že se nebojí, oblekl se za gorala, hodil si přes rameno
těšínku (pušku, kterou ode dávna vyráběli v Těšíně), připjal si
pletenou mošnu na chléb, toulec na prach a olovo, neopomenul
též vzíti provazy, aby mohl spoutati loupežníky, kdyby jich chytil.
A s obuškem v ruce vytáhl dolů do Malenovic jako portáš, který

měl Juráše spoutaného přivésti do Frýdku, ale který velice byl
šťasten, že sám nebyl spoután od Juráše.
Nový tento portáš naplňoval všechny vesnice, které se mu
v cestu postavily, hrůzou. V Malenovicích vypravoval, jak on
s jinými pěti portáši přišel na rozkaz hraběcí pro Juráše, jak tam
našel pět tisíc sedláků s puškami, sekerami, obuškami i jinými
vražednými nástroji, jak se bránil udatně a osmnácť sedláků
poranil, ba snad docela o život připravil, potom jak ostatní portáši
byli přemoženi, on ale podivnou náhodou jak uprchl do lesa a jak
sedláci strojí se na Frýdek a na hraběte Pražmu, kterého chtějí
udáviti a svou pomstu na něm schladiti. V Borové a ve Frýdlantě
vypravoval, že těch sedláků u Juráše „na gruňu“ je nejméně šest
tisíc, v Metelovicích a v Pržně už přibylo sedláků na deset tisíc
a byl by k večeru snad počet povstalých sedláků už obnášel dvacet
tisíc, kdyby udatného portáše Bendu ze Staré Bělé nebyl
k polednímu přepadl v hospodě v Pržně statečný Kolář ze Sedliště
s mnohými sedláky, načež Benda milerád spoutati se dal. Prosil
jen, aby provazy nedřely a bolest nepůsobily.
K večeru pohřben byl otec Jurášův, starý Fuciman, na
výšině pod starým dubem nad dřevěnou chaloupkou. Tam na
výšině Juráš dal vykopati hrob pro svého otce. Zazněly smuteční
písně, když vynášeli mrtvolu v truhle na rychlo z prken stlučené
k starému dubu. Kněz vykropil hrob, pomodlil se nad mrtvolou
starce, a když uloženo tělo mrtvé k věčnému odpočinku, obrátil
se kněz místecký k Jurášovi a druhům: „Jsou mezi vámi muži
rozvážní. Pohleďte na ten hrob. Tu končí člověk. Dodýchal,

přetrpěl a nyní skládá počet ze svého hospodaření tam nahoře.
Možná, že zakusil všelikých protivenství ve svém životě, ale snad
též sám prohřešil se za života na lidech i na Bohu. Bůh je soudce
nás všech, on souditi bude spravedlivě o jeho vině i nevině.
Nesuďte vy jiných, odpouštějte svým viníkům, aby Bůh odpustil
vám. Prosím vás, přátelé, rozejděte se domů ke svým ženám,
dětem a ke svým rodičům.“
Ctihodný kněz, který až z Místku vážil cestu dalekou na
pahorek malenovský, pomodlil se ještě jednou nad hrobem
a odcházel. Lid selský pohlížel za ním s úctou a uvažoval jeho
slova, která zdála se jej varovati, aby nebouřil se proti vrchnosti.
Dosti dlouho panovalo ticho u hrobu otce Jurášova a mnozí byli
by rádi provázeli kněze s pahorku a zašli ke svým rodinám, kdyby
nebyli se báli msty panské.
„Přátelé“, zvolal nyní Juráš, „vy přišli jste ke mně, ne já
k vám. Vy utíkali jste před panskou mstou a snad vůle Boží zavedla
vás k mé chaloupce, abyste slyšeli, že chtějí mě spoutat za to, že
mně uloupili ženu, abyste viděli, že mě oloupili o otce. Děcko
jediné poslal jsem dolů do dědiny, jsem nyní sám a sám. Vrátíte-li
se dolů, pochytají vás a potrpíte za to, že ujali jste se lidí poctivých.
Odpustím-li já svým viníkům, neodpustí oni mně, neodpustí vám,
potrestají nás všechny. Přišli jste k mé chaloupce, chcete-li, pojďte
dále se mnou, nedáme se trestati, ale budeme trestati sami.
Budeme napravovati pány, aby zvěděli, že jsou lidé jako my. Kdo
nechcete jíti s námi, odejděte v pokoji domů. A až vás trestat
budou, vzpomeňte si na nás, že my pány též za vás trestáme!

S Bohem buď, ty otče drahý, odpočívej v pokoji. I ty zkusil jsi od
pánů jen nespravedlivosti. Pracoval jsi na ně poctivě v potu tváři,
a odsloužili se ti! S Bohem ty chaloupko drahá, v tobě jsem se
zrodil, spokojeně žil, tys dlouho dívala se na mé štěstí, ale v tobě
zrodilo se též mé neštěstí. Naposledy dnes snad v tobě pospím.
A vy stromy, které jste se mnou vyrostly, i vás opustím a nevím,
kdo vás bude rubat. Vy pole, tam dole, odpočiňte si, uživíme se
jinde. Kdo chcete, sousedé, pojďte, není nás sedmadvacet, je nás
víc! Nebojí se oni, nebojíme se my! Nezemrou hlady oni,
nezemřeme my. Oni chodí po statcích selských, berou nám ženy
a dítky. My půjdeme po statcích panských a vezmeme si, čeho
nám na život třeba. My živili posud pány, páni nechť včil živí nás!“
„Půjdeme s tebou!“ zvolal Kolář. „Kaž a my tě budeme
poslouchat. Však nás páni uživí, dlouho jsme je živit musili my.
Oni spravedlnost najíti pro nás nemohli, budeme ji hledat sami.
Ty, Juráši, buď naším vůdcem, tys mlád a tobě nejvíce páni
ukřivdili.“
Všichni souhlasili. Juráš pak promluvil: „Páni mají vysoké
věže na svých zámcích, my máme vysokou Lysou nad naším
krajem. Na Lysou jste táhli, já potáhnu tam zítra s vámi, jak se
rozední. Tam se domluvíme, tam bude hrad náš a vzdorovati
můžeme tam velkým vojskům. Já zrodil jsem se zde pod ní, znám
každou stezku, všechny skrýše, propasti a rokliny. A tam snad
Hana poví nám, co nás čeká. Přestěhovala se na Horu Lysou
z Onřejníka už před několika dny.“

Chýlilo se k večeru. Měsíček jasně vystupoval na obloze.
Nejvyšší vršky Lysé Hory obestřeny byly už mlhou. Hrob starého
Juráše Fucimana zasypán, a Juráš ještě jednou se rozloučil se svým
otcem v hrobě odpočívajícím. Přátelé Jurášovi rozložili se před
chaloupkou a posilňovali se pokrmy, které byli přinesli včera
sebou… Měli ještě zásobu jen asi na dva dni. Uvažovali proto, že
na Lysé dlouho pomeškati nesmí. Rozmýšleli, kam asi potom
potáhnou; zvědavost svou napínali, co jim Hana věstiti bude,
a když utichl hovor, vzpomínali na své rodiny a toužili, aby zas
brzo uviděli své ženy, děti, rodiče a příbuzné.
„Ty Juráši!“ ozval se náhle Kolář ze Sedliště, „nepověděl jsi
nám dosud, co jsi potom robil, kdy jsme se s tebou ve Frýdku
rozešli.“
„Vytáhli jsme do Frýdlantu“, odpovídal Juráš a jeho hlas
zněl teskně.
„A co bylo dále? Kam jste potom táhli?“
„Když vytáhli jsme do Frýdlantu, už bylo zameškáno.
Netáhli jsme potom už nikam, rozešli jsme se.“
„Ale proč bylo zameškáno? Vždyť když jsi byl ve Frýdku,
sedláci číhali po rytířích u Frýdlantu? Pověz nám vše, co víš!“
Kolář uhádl, že Juráš schválně zamlčuje.
„Bylo zameškáno. Je pravda, že moji sousedé číhali po
rytiřích na vše strany, ale když já z Frýdku přitáhl, už bylo pozdě.
Moji sousedé už jen kleli a vypravovali mně, že vyřítili se náhle
rytíři kdesi z lesa, že pustili do sedláků překvapených několik
výstřelů ze svých pušek a že ujížděli jako ďábli k Čeladné. Sedláci

stříleli, hnali se za rytíři, ale nadarmo. Nedohnali těch pekelníků.
Včil víte všechno.“
„Nevíme všechno. Zapomínáš na svou babku —“
„Nemluvte mně o ní!“ Jurášovi sevřely se rty, chtěl
vypravovat, ale pro bolest nemohl. Proto dříve zúmyslně vyhýbal
se všem řečem o své výpravě, kterou podnikl z Frýdku do
Frýdlantu. Za chvilku počal: „Povím vám, abych neměl před vámi
tajností. Pověděli by vám jiní lidé a smáli byste se mně snad, jakou
já měl babku. Kdyby tu byla, potrestal bych ji strašněji než ty
loupežníky panské… Vyjela z lesa s loupežníky rytířskými, seděla
s jedním na koni a tiskla se k němu, že jí naši sousedé ani v obličeji
nezahlédli, jen po šatech poznali. A když stříleli naši po
loupežnících, objímala toho svého miláčka, aby mě v posměch
ještě větší vydala.“
„Nevěrná baba!“ zahučel Kolář a vážné tváře přátel
Jurášových jevily známky hněvu.
„Ďábli ji vzali, jak sama chtěla a jak zasloužila“, mínil Benda.
„Já bych pro takovou nepoctivou babu ani trochu nezatruchlil.
Pán Bůh sám smiloval se nad tebou, abys ji poznal —“
Juráš neodpovídal. Vstal a odešel do své chaloupky. Ulehl
na lůžko, ale usnouti nemohl. Čeho zažil v posledních dnech!
Rána za ranou ho stíhala, ze žalu a rozčilení nevycházel. Včerejší
noci oka skoro nezamhouřil. Dnes pochoval svého otce drahého,
jediné to srdce na světě, které věrně pro něho bilo, dnes rozloučil
se se svým jediným potomkem a tato noc snad je poslední, co Juráš
Fuciman pod střechou svou vlastní spí, pod střechou, v které se

byl zrodil, v které byl vychován, v které bídně, ale spokojeně
mnohá léta byl žil. A co potom bude, až ji opustí, kdož ví!
Konečně upadl náhle ve spánek tuhý a spal tak tvrdě, že
když slunéčko na nebi v celé své kráse počalo vycházeti, Kolář
musil zalomcovati několikrát Jurášem, než ho probudil a přiměl,
aby vstal. Juráš probouzel se jako z mrtvých, ohlížel se na vše
strany, neviděl ženy, neviděl otce, neviděl svého synka malého,
ale před ním stála postava cizího sedláka a hulákání mnohých
hlasů doléhalo k jeho sluchu. To probudilo Juráše k plnému
vědomí. Selské vojsko, doposud bezbranné, čekalo svého vůdce
v nepravidelných zástupech, vykládajíc si pověsti všeliké
o báječné Hoře Lysé, na jejímž malenovském pahorku stálo.
Mnozí skláněli se k potůčku kloktajícímu a po způsobu obvvatelů
pohorských s dlaní popíjeli zimnou vodu horskou.
Již rozprchávaly se nad rozkošným údolím malenovským
mlhy ranní, už černal se u chaloupky Jurášovy lesík z pod par,
které vystupovaly výš a výš, zahalujíce výhled k lesům, posetým
na horách vyšších.
Slunéčko náhle počínalo pronikati mlhu, i s vyšších lesů
ztrácel se pozvolna závoj mlhavý. Vysoko nahoře v mlhách
sestupovaly se hory rozličných útvarů z par a pluly vždy výš a výš
k nebi. I nejvyšší části Lysé Hory počaly jeviti se zrakům
pozorujících vojínů selských a při jasnějším zásvitu slunka
z hustých lesů vynikala skála rozložitá a vysoká, mocně zvedajíc
se jako hrad na stráni zalesněného obra horského.
„Vidíte ji?“ tázal se Juráš, ukazuje rukou v tu stranu.

„Koho?“
„Tu skálu tam!“
„Vidíme.“
„Dobře se tam dívejte! Nevidíte nic?“
„Něco se tam hýbá!“ mínil Benda.
„Toť! hýbá se tam divá Hana, která vítá den a mluví
k slunci!“ vysvětloval Juráš. „Jako chlapec poslouchal jsem ji tam
několikrát. Hrůza člověka obhází, když ona mluví své čáry, když
hází rukama, když tělem se poníženě kloní a hned zas poskakuje.
Nevidíte ten dým na skále?“
„Toť páry!“ mínil Benda.
„Nejsou to lesní páry. Jest to dým z ohniště, Hana zapálila
na skále oheň, hází do něho rozličné koření a ustavičně říká
a čaruje. Půjdeme rovno k ní.“
Náhle zatřáslo něco vzduchem několikrát po sobě.
„Ona střílí — slyšeli jste?“ zvolal Benda.
„Hana nestřílí, ona nemá pušky, ani žádné jiné zbraně než
nože —“ poučoval Juráš své tovaryše.
„A čím se tam na skále živí?“
„Bylinami, kořínky a zvěří. Kořínky vyhledá si sama, zvěř
snášíme jí my sousedé, abychom s ní v dobrotě a lásce sousedské
setrvali. Ona navzájem též každého člověka pohostí, kdo ji
navštíví tam v skalní její skrýši.“
„Kdo tam tedy v lese střílí?“ tázal se Benda Juráše.
„Snad některý soused z blízkých groňů. Už od starodávna
na každém bezmála pahorku pod Lysou je jedna chaloupka a my

všichni z těch chaloupek můžeme postřílet zvěře, kolik chceme.
Ale jen pro sebe a pro zámek frýdecký, v městě prodávat
nesmíme a —“
Juráš nedomluvil. Znova zahučely lesem výstřely a Juráš
poznal, že tam jest více střelců; nebudou tam tedy sousedé, ale lidé
cizí. Sám byl zvědav, kdo tam v sousedství Hany ruší její ranní
čáry a klid lesní „Přátelé pojďme! Zbraní nemáme, ale portáši
půjdou s námi a my vypůjčíme si jejich těšínky. Též mé dvě
sekery, všechny kyje a dva obušky seberte. Ty Bendo, otevř
stodolu, vezmi kosu a vy ostatní pojďte za mnou.“
Stoupali lesem po úzké pěšince, která, sotva ušli sto kroků,
ihned zabočila v jiný směr a potom klikotila se na vše strany. Juráš
zakázal své družině hulákati, ba ani mluviti jim nedovolil. Sám šel
napřed a kdykoliv setkala se stezka s jinou, stanul a ukazoval jim,
kam zahýbá, aby jim nezmizel.
Ušli už rychlým krokem dobré půl hodiny, když Juráš náhle
stanul a svým tovaryšům posuňky kázal, aby tiše se chovali.
Ohlížel se na vše strany; zdálo se mu, že zaslechl lidské vzdechnutí
žalostné. Nahlédnul do houštin, obezřel všecko své okolí, ale
nevida žádnou postavu lidskou, domníval se, že sluch ho klamal.
Snad veverka zašustěla ve větvích neb lesní nějaký živočich
ukrývaje se do svého doupěte vydal zvuk podobný vzdechu
lidskému.
Už učinil dva kroky vpřed a kynul též svým tovaryšům, aby
následovali. Náhodou povznesl oči své k blízkému stromu,
škubnul sebou divoce a vykřikl plným hrdlem: „Kdo jsi?“

Žádná odpověď.
Tovaryši Jurášovi zrychlili své kroky a za chvilku kol onoho
stromu natlačilo se sedláků tolik, že by bylo jablko nepropadlo.
A všichni zvědavě pohlíželi nahoru na strom, kde přivázána byla
provazy u hlavní větve postava mužská, rytířsky oděná. Obličejem
dotkala se stromu a nemohla obrátiti se tváří k sedlákům, neboť
provaz pevně i její krk ke stromu poutal.
„Vylezte tam někdo“, kázal Juráš „a odvažte ho!“
„Kdo to?“ divili se sedláci. „Zajisté jeden z těch zbojníků
rytířských, ale kdo ho tam přivázal?“
„Či v tom nejsou čáry Haniny! Možná, že nejhoršího z těch
rytířů potrestala!“
Mezi tím vylezl Benda na strom k nejpevnější větvi a nožem
počal trhati pouta neznámého člověka rytířského.
„Chlapci! Dejte pozor! Rozestupte se do lesa. Jestli na nás
zbojníci rytířští nalíčili tohoto člověka, aby nás do jednoho
chumáče vrazili, zle bude s námi!“
Jak sedláci tato slova uslyšeli, rychle počal se šířiti jejich
zástup do lesa, a pozorně nahlíželi do houštin, zdali tam nepřítel
není skryt. Neměli ani kdy dobře se rozhlédnouti, zdali snad
nepřítel neblíží se, neboť výkřik Jurášův hnal je zvědavě opět
k onomu stromu nazpátek. A zas už v chumáči obléhali strom,
u něhož Benda právě vyprostil z pout mučeného člověka.
Onen výkřik Jurášův byl krátký, ale zvědavost každého na
blízku přítomného vzbuditi musil. Juráš totiž zvolal: „Vždyť není
to rytíř, ale ženská!“

„A nebožačka na polo je mrtvá!“ politoval ji Benda, objav její
bezvládné tělo, aby mu nevypadlo. Pozvolna spouštěl se s ní se
stromu a Juráš už naskočil, aby ji zachytil v povětří, až Benda
pustil ji dolů.
Dobře, že ji Juráš zachytil. Byla bezvládnou. Bůh sám ví, jak
dlouho tam v provazích ubohá úpěla. Oči její byly zavřené, obličej
na smrt bledý. A když do toho obličeje Juráš pohleděl, nechtěl
věřiti svým očím. Pustil ji překvapením na zem. Jeho vážná tvář
v této chvilce přijala výraz ještě vážnější a ze rtů jeho zoufalý
vydral se vzdech: „Moja babka!“
Ano, byla to jeho uloupená žena, o které vyprávěli mu
sousedé v neděli, když z Frýdku se byl vrátil, že objímala a líbala
na koni člověka rytířského, který ji z Lysé Hory k Čeladné unášel.
A dnes ve středu nalezl Juráš tuto svou uloupenou ženu na Lysé
Hoře spoutanou, bezvládnou, polomrtvou. Zbojníci rytířští vrátili
se s ní bezpochyby opět na Lysou Horu a zůstavili svou oběť smrti
ohavné a strašné: mělať ubohá žena, spoutaná pevně provazy,
nahoře na stromě umřít vysílením i hladem zároveň!
Juráš pohleděl na ni, jak tu nehybná na zemi před ním leží,
s tváří na smrt bledou, s očima vyvalenýma. Mrtva nebyla,
dýchala,

ale

neviděla,

neslyšela.

Hříšnice

dožila

trestu

zaslouženého za svůj hřích. Byla by zhynula hanebně, kdyby
řízením Božím Juráš nebyl vytáhl nahoru k divé Haně.
„Vstaň a mluv, kdy tě tu připoutali!“ kázal Juráš.
Vzpamatoval se už ze svého překvapení a jeho žal nad zmařeným

štěstím rodinným, jeho hněv na ženu, která zapomněla své cti,
probudily se v něm. Jeho hlas zněl pánovitě.
Opakoval svůj rozkaz, ale nadarmo volal, nadarmo snažil se,
aby pocítila jeho opovržení a nenávist: leželať ve mdlobách,
neviděla a neslyšela.
Kolář vyhledal slabý potůček a tam ženu Jurášovu odnášeli,
aby ji vodou k životu probouzeli. Studená voda horská je léčitelem
ubohého lidu ve všech nemocích, probudila i ženu Jurášovu
k životu. Zdálo se, že zachráněná hříšnice nabývá vědomí, počala
sebou hýbati. Otevřela oči a napnutě hledíc na Koláře, vstávala.
Ale hned zase padala slabotou. Podali jí pokrmy, a ona hltavě se
jich chopila. Jedla a pila, usmívala se. Na svého muže ani
nepohleděla, jakoby ho neviděla. Ležela na mechu, slova dosud
nepromluvila, pohlcovala jen pokrmy. Náhle upustivši placku,
kterou v ruce byla držela, klesla do mechu a žalostně rozplakala
se.
Litovala snad svého hříchu?

XX.
U DIVÉ HANY
„Neplač!“ konejšil ji Kolář. „Zasloužila jsi, co se ti stalo, Bůh
tě potrestati dal a přijme zas hříšníka na milost, odpustí tobě i Juráš
—“
„Juráš?“ vyskočila mladá žena radostně s mechu. Ten tam
byl její pláč. Bledá její tvář zářila radostným pocitem a slovo Juráš
bylo první, které dosud vyšlo z jejích rtů. „Juráš, dobrý můj Juráš!
máme spolu synka, pěkného synka, pozdravujte ho! O kde jsi, ty
můj milý synku! Kde jsi!“ Bílé zoubky mladé ženy tak se usmívaly
a její tvář bledou tak milý výraz spokojenosti opanoval, že Juráš,
kdyby byl z kamene, musil by slitovati se nad touto ženou, která
milovala svého prvorozence z plna srdce.
Juráš pozoroval svou ženu, ale stál tu zádumčiv. Jeho srdce
ovládaly všeliké pocity. Co se stalo, nemohl zapomenouti. Miloval
tuto ženu pěknou, jako žádnou jinou, pro synka svého jen žil, ale
kde už je to štěstí rodinné! Bývalo to štěstí skoro rok, ale jediný
týden neštěstí a konec všemu! Jak bývalo, tak už nikdy nebude.
Už nebude!
„Tvůj synek je v Malenovicích, ale tvůj chlop tu. Či ho
nevidíš?“ domlouval jí rozumný Kolář jemně. „Rozhlédni se, snad
ho uvidíš, popros ho, zarmoutila jsi ho velmi, ale chyba je lidská
a když se polepšíš —“
Mladá Juráška snad neposlouchala. Dívala se němě tam ke
stromu, kde byla prv připoutána a divoce rozesmála se: „Tak to

bolelo, vy —! A myslíte vy, že já jsem zajíc, abych utekla? Nevažte
—“ rozplakala se, naříkajíc, „robte si se mnou co chcete, nevažte!
A co jsem já ti zrobila, že mně pokoje nedáš!“ při tom udeřila
Koláře do tváře, „však já žena poctivá! Ježíši — pošli sem Juráše na
ně, jen kdyby tu byl Juráš — Juráši slyšíš?“ Žena mladá zoufale se
rozkřikla a ležíc na mechu, nohama házela a rukama kolem sebe
mlátila.
„Juráš je tu“, přiklekl k ní Kolář. „Popros ho, a on ti odpustí!“
„Juráši, Juráši, dva roky už volám a ty nikde. Tys můj chlop,
čemu mě nebráníš? Juráši — Bože chraň mě! Jen mě nevažte, co
chcete robtě, jen mě nevažte!“
A Juráška úzkostlivě bránila se Kolářovi, který od ní dostal
několik ran do tváře a rukou.
Bylo zjevno, že je pomatená. Žal bylo na ni pozříti a kdo
ubohou tuto mladou ženu v tomto okamžení viděl a slyšel,
politoval ji z té duše.
„Slyšel jsi její řeči?“ šeptal Kolář Jurášovi. „Snad je nevinná,
jen tebe o pomoc volá.“
Jurášovi oči slzely. Žalostně pohleděl na družku svého
života, na matku svého jedináčka a když viděl ji takto bídnou,
zmučenou a na rozumu pomatenou, nenávist a hněv obracely se
v lítost.
Benda z Bělé prohodil: „Potrestána byla za to, že s rytíři
utekla svému slubnému chlopu, že všem sedlákům na posměch
rytíře líbala. Když už se jich dost nacelovala, těch pánů

zhovadilých, potrestali ji oni sami za tu lásku hříšnou a uvázali ji
tamto —“
„Mlčíš!“ rozkřikl se Kolář. „Ty hubo zlá, ty chlapče
nezkušený, jak ty všechno víš!“
Juráš neposlouchal snad ani tyto řeči svých tovaryšů.
Přistoupil ke své ženě a pohleděv ji do tváře zkoumavě, zvolal:
„Maryško, či mě neznáš?“
„Juráši, můj Juráši!“ zaplesala ubohá žena v mužském oděvu
a vřele ho objímala. Její oči třpytily se radosti a tvář bledá blaženě
se usmívala. „Co já se tě navolala! Čemu jsi mě nebránil? Ó ani
nevíš, nevíš, jak bylo zle!“ Dala se do usedavého pláče a když Kolář
chtěl ji konejšivě objati, vyskočila prudce k Jurášovi, schýlila se
k němu, jakoby u něho obrany hledala a divě ho táhla za sebou:
„Utíkej, oni jsou tu, utíkej — vidíš je? Zachovej nás Pane Bože,
utíkej — Juráši, pojď!“ A strachem tak se třásla, a hlasem mluvila
tak zoufalým, že tovaryši Jurášovi ustrašeně ohlíželi se po lese,
zdali opravdu rytíři zbojníci nejsou na blízku. „Juráši, pro Boha tě
prosím, pojď!“ A táhnouc ho, sklesla vysílená do zaroseného
mechu. Marně polévali ji vodou, nadarmo domlouvali jí, když
probudila se z mrákot, aby se upokojila, že všichni, kdož tu jsou,
jsou její přátelé. Ubohá žena viděla před sebou jen ony zbojnické
rytíře, a schovávala svou tvář do mechu. Juráš sklonil se k ní,
domlouval jí, aby šla s nimi k divé Haně, a lhal, že najde tam své
dítě. Žena rozumu zbavená vyskočila, ale nikoliv, aby šla nahoru,
nýbrž táhla Juráše dolů: „Pojď domů, Juráši, pojď, nechoď s nimi,
pro Boha, nechoď s nimi!“

Juráška pomateně mluvila, ale předvídala snad neštěstí.
„Nechoď s nimi Juráši, pojďme domů, utečme!“
A sotva Juráška znovu zalkala, ozvaly se opět výstřely z více
pušek. Juráš i jeho tovaryši naslouchali, les donášel nejen ozvěnu
rachotivou ran střelných, ale i slabou hlasů lidských. Podle větru
zdálo se, že ozvěna přichází s vrchu asi z těch míst, kde divá Hana
má své sídlo.
„Chlapci, neste mi babku“, kázal Juráš a sám spěchal na
stezku, aby vedl své vojsko nahoru ke skále čarodějnické. „A ticho
buďte!“ velel, „jeden jděte za druhým a na vše strany pozor!“
Uposlechli jeho rozkazů. I Juráška, kterou nesli, podrobila
se vůli svého muže. Byla pokojná, nemluvila, ani sebou nehýbala.
Nesli ji jako mrtvolu na pohřebiště.
Po cestě dosti klopotné počal les konečně řídnouti, paprsky
slunce dopadaly do pasek a Jurášovcům otvíral se poznenáhla
výhled do kraje skalnatého. Zanedlouho ocitli se na kraji lesa
a před nimi ležela spousta skalisk. Na vše strany kupily se hory
a nad spoustou skalnatou, ke které Juráš se svými druhy se blížil,
vypínala se skála ohromných útvarů, která na nejvyšší své části
úžila se do čtverhranu, vyčnívajícího nad skalnatým horským
zátiším jako kazatelnice. A nad ní za lesíkem Hora Lysá zvedala se
ještě výše k nebi s nejvyššími svými štíty.
Slunce pražilo do skalnatých těchto horských prostor
a mnohé kameny velké i malé chodcům v cestu se stavěly. Ke skále
vysoké byl pochod dosti obtížný. Zpěvy ptactva zaznívaly z lesů,
hmyz zalézal šustivě u skalisk do svých úkrytů, nebe jasně

nahlíželo do nezalidněných těchto končin. Nebylo tu slyšeti hlasů
lidských, i v lesích panoval klid. Kam poděli se neznámí střelci,
jichž povyk a střelbu před půl hodinou byl dohnal Jurášův sbor ke
spěchu?
„Tam ve skále je Hana!“ ukazoval Juráš svým druhům na
skálu nejvyšší. „Než tam vystoupíme, uplyne čtvrt hodiny. Potom
ještě chvilku po skále a se skály dolů jíti třeba. Kdo nebyl nikdy
u Hany, nenašel by ji tam!“
„Bůh ví, kdo střílel!“ bručel Benda. „Snad divá Hana
čarovala a nám uši pomátla!“
„A oči ti zaslepila, chlapče! Či nevidíš? Podívej se!“ zvolal
Kolář.
„Tam na skále jsou lidé!“ zvolal Bartoš z Polanky.
„Toť lidé!“ věřil už Benda. „A je jich tam moc! Snad ti
zbojničtí

rytíři!“

—

„Přátelé,

ticho!“

napomínal

Benda

k pozornosti. V tom zarachotil opět výstřel a vzduch donášel dolů
pod skálu hulákání mnohých hlasů.
„Darmo tvoje ticho, chlapče“, mínil Kolář, „už tě vítají
střelou. Dobře by bylo, kdybys tam zašel k nim, podívat se kdo
jsou. Nemusíš pravdu povídat, můžeš též lhát. A my pozvolna
půjdeme a kdyby ti bylo zle, zajmeme tě jako v Pržně. A už utíkej,
máš mladé nohy!“
Benda povážlivě stanul. Byl oblečen jako portáš a nesl též
dobrou pušku těšínskou. Uvěřme mu, že se nebál lidí selských ve
Frýdlantě a v Pržně, ale uvěřme mu též, že rytířští zbojníci nejsou
sedláci a že by s člověkem portášem, či pravým aneb jen tak na

klam oblečeným, mohli nerytířsky ale zbojnicky naložiti. Proto
Benda ač člověk ještě mladý, ale o své zdraví starostlivý, myslil
a mínil, že by dobře bylo, kdyby všecek lid naráz na skálu vytáhl
a tam rytířským zbojníkům svou sílu ukázal.
„Bojíš se synku!“ smál se Kolář. „Jsi portášem a portáš nesmí
se bát. Utečeš nám, přijdeš k nim, budeš jim vypravovat, jak jsme
tě zajali a jak tě pověsit chceme na Giguli, hraběti Pražmovi na
slávu; poprosíš je, aby se tě ujali, vyzvíš, kdo ti lidé na skále jsou
a až tě tam s nimi zajmeme, povíš nám všechno. Poslechni mě,
synku, toť vojenská lesť! Jsem starý voják a rozumím těm věcem
z gruntu!“
Benda poslouchal a porozuměl též těm věcem z gruntu.
„Když jsi starý voják, tu je velká skála. Podívej se, oni nás nevidí.
Já hned se svleču, ty Koláři obleč se za portáše, tu máš těšínku a jdi
lhát. A až tě zajmeme, povíš nám všechno! A neušetříme ani
jednoho lidského života, jsou-li oni ti rytíři!“ hrozil Benda.
„A jestli tě oni pověsí, než tě zajmeme“, pokračoval hrdinsky,
„potom jim za trest hlavy odřežeme. Já sám chci odseknouti
pětadvacet rytířských hlav!“ ubezpečoval Benda, který jak jsme ho
už poznali, raději se zajímati dal, než sám zajímal. Nyní
poznáváme, že sám by raději jiným hlavy odřezoval než svou si
odřezati dal.
Kolář vztekle změřil Bendu očima od hlavy k patě. Juráš
nedal mu však kdy, aby mladému Bendovi odpověděl. Přistoupil
sám k Bendovi a kázal, aby hned se odstrojil a portášům dále na
hanbu nebyl. A bez dlouhých řečí Juráš sám se rychle převlékl do

portášovských šatů a svým tovaryšům radu dal: „Stůjte chvilku
a křik robte. Až budu už tamto nahoře, za mnou vystřelte, aby lidé
na skále věděli, že já vám utekl, ale potom rychle mě pronásledujte
a nebojte se ani ďábla!“
A Juráš už plížil se kol skalisk, aby ho ti nahoře neviděli.
A jak přiblížil se nahoru ke skále vysoké, počal utíkati, co ho nohy
nesly. Jurášovi tovaryši zrychlili nyní svůj krok a vystřelili za
svým vůdcem. Juráš nedbal výstřelu a dále pádil po skále ku svým
nepřátelům. Spoléhal se na svůj oblek portášovský a na svou lež,
kterou chtěl je oklamati. Jsou-li to opravdu rytíři, poví jim, že je
portáš ve službě urozeného hraběte Pražmy a že zajat byl od oněch
selských lidí, kteří pobouřili se a každému rytířskému člověku
přísahají smrt. Nejsou-li to rytíři, netřeba lhát. Však porozumí,
kdo jsou a sedláci jsou na blízku a divá Hana nebude svému
sousedovi též na škodu.
Juráš snad trochu odvážně si počínal. Výstřel, který za ním
sedláci vypálili, probudil jeho ženu z mrákot. Vidouc svého muže
utíkati, zabědovala a vlasy si trhala: „Juráši, Juráši, pojď domů!
Pane Bože, smiluj se nad námi! On běží ku zbojníkům, chraňte ho
všichni svatí!“ A když Kolář domlouval jí, aby nekřičela, vrhla se
na něho a chtěla ho povaliti k zemi. „Pryč ode mně, vy lotři, vy
bando zbojnická! Pusťte me za mým chlopem, pusťte! Či nevidíte,
že Juráš letí do pekla s čarodějnicí? Pane Bože, smiluj se nad námi!“
„Svého chlopa v nebezpečenství vydává!“ vykřikl Kolář
hněvivě. „Ty poblázněná hloupá babo! My jsme tvoji přátelé!
Zacpete jí ústa a rychle za mnou!“

Benda utíkaje po boku Kolářově už chtěl říci: „Proč jsi sám
neoblekl se za portáše?“ Ale Kolář tak se hnal, že Benda nemohl
času marniti, aby své myšlenky vyslovil. Když pak Kolář s prvním
oddělením sedláků přihnal se na skálu, uviděl Juráše spokojeně se
usmívati. Juráš stál u hloučku mužů, z kterých někteří rytířsky
byli oděni, někteří horalsky. Rozmlouvali přátelsky a jak bylo
vidno, nepřijali Juráše nevlídně.
Ti lidé na skále, oblečení rytířsky i horalsky, počali svými
klobouky na uvítanou mávati. Nebyli tedy nepřátelé. Kolář se
svými blížil se už k nim. Když došel Kolář k Jurášovi a jeho novým
známým asi na dvacet kroků, obrátil se náhle Juráš v jinou stranu,
a všichni skoro ti lidé, jež Juráš přišel klamat, obrátili se s Jurášem
zády k hostům selským, které dříve vítali. Nebáli se bezpochyby
hostů, kteří nesli v rukou portášovské těšínky, sekery a obušky
Jurášovy i kyje, jež si byli v lese zhotovili, aby na nich zkoušeli
svou udatnost. Kolář v čele svých selských bojovníků pečoval, aby
opatrně brali se v před. Zdálo se mu sice, že není nebezpečenství,
ale nevěřil ničemu. Starý voják ví, že nikdy opatrnosti nezbývá.
Juráš už ani nedbal příchodu svých tovaryšů. Nahlížel dolů
pod skálu, kamž jeho přicházející tovaryši ještě ovšem nahlédnout
nemohli. Na skále sice bylo místa pro několik set lidí, ale na konci,
ku kterému Juráš byl obrácen, byla malá stezka dolů na druhou
stranu skály. Odtamtud někdo přicházel. Juráš i ti jeho noví známí
na skále, počali hulákati a výskati radostně, i klobouky ve vzduchu
mávati. Nevšímali si Koláře a selských hostů, na skálu přišlých,
čekaliť toho člověka, který nyní z jiné strany nahoru na skálu

přicházel. Znaliť ho všichni, toho, kdo přicházel: znal ho Juráš
jako svého společníka, když vyrvali hraběti Pražmovi Pannu
Marii frýdeckou, znali ho ti lidé rytířští i horalští, vždyť byli to
společníci Janošíkovi, uherští zbojníci ze Slovenska, kteří na
Hlinové hraběte Pražmu zajali. Znaliť onoho přicházejícího
člověka i slezští a moravští sedláci, kteří dnes za Jurášem na skálu
čarodějnickou byli přišli, vždyť byl to Ondráš!
A za ním pozvolna o berly podepřena, stoupala ze své skrýše
čarodějnice divá Hana.
Nastala vřava radostná. Jak rozešli se ve Frýdku, tak nyní
opět sešli se na skále čarodějnické: Ondráš i Juráš. Juráš přiváděl
Ondrášovo selské vojsko, Ondráš přiváděl divou Hanu. Ondráš
sestry zde neměl, Juráš neměl svého vojska selského, s kterým byl
se vybral z Frýdku, aby zbojníkům rytířským vyrval svou
uloupenou ženu. Juráš našel svou ženu, ovšem zmučenou
a ztýranou, Ondráš postrádal svého Kováříka a starého otce…
„Jak jsi jim utekl?“ tázal se Ondráše Kolář.
„Povím vám později, to dlouhá historie. Ale povězte mi vy,
jak přišli jste na Lysou Horu?“
„Z Bludovic táhli jsme do Raškovic —“ chopil se slova
Benda.
„Počkej trochu, synku!“ napomínal ho Kolář. „Poví nám on,
a povíme mu my. I naše historie je dlouhá a že tam dole pod skálou
nechtěl jsi se obléci za portáše, povíme též —“
„Neposlouchejte ho!“ bránil se Benda. „On dělá, vždycky
jakoby byl starým zkušeným vojákem a před touto skálou měl

strach. Posílal mě mladého, abych se dal zajati — co se mně
smějete? Nesmějte se“ — hněval se Benda — „není toho dost, že
dal jsem se zajmout už v Pržně? Či jste vytáhli do lesů, abyste
zajímali jen pořád mě? Byla by to pěkná spravedlnost! Já se zajímat
nedám!“
„Ticho!“ ozvalo se ze sta hrdel. Doklusalať právě na skálu
divá Hana o berlích, těžce oddychujíc. Na jejím čele vyryty byly
mnohé vrásky. Obličej vyschlý a sežloutlý, postava její shrbená,
těžce oddychující, byly svědectvím jejího stáří. Mnohá už léta
zažila divá Hana ve svých chladných skrýších horských, a mnoho
už let mluvil lid o ní jako o staré Haně. Když vystoupila na skálu,
tlačil se zvědavý selský lid k ní blíže, aby uviděl starou čarodějnici,
o které daleko široko vypravovaly se báječné věci.
Hana

pošmurně

pohleděla

na houfy

svých hostů

a podepírajíc se o berli, usedla na vyvýšené skalisko. „Co tu
hledáte?“ tázala se.
„Hledáme tebe“, přikročil k ni Juráš. „Třeba nám tvé rady
a pomoci.“
„Radu dám, ale pomoci nemohu. Poradím vám jako žena
stará, máte-li vředy neb tlačí-li vás múra. Máte-li polámané údy,
srovnám je. Chcete-li se ženit, dám vám byliny, abyste se oženili.
Jste-li zvědavi, vyčtu váš osud. Utíkáte-li před vojnou, ukryju vás
a nadarmo vás hledati budou —!“
„Před vojnou, neutíkáme, vždyť chceme vojnu proti
pánům!“
„Utiskují-li vás páni, trestejte je!“

„Chceme je potrestati jak si zasloužili“, tvrdil Juráš. „Stará
Hano, já tvůj soused, nikdy jsem ti neublížil. Tys žena dobrá a už
mým rodičům prokázala jsi mnohé dobrodiní. Babku zdravou
rytíři mi uloupili a poblázněnou našel jsem ji nahoře na stromě tu
na Lysé. Prosím tě, uzdrav mi ji! Otce mi do hrobu poslali, včera
jsme ho pochovali. Pošli na ně pomstu pekla. Chtějí mě chytit
a trestat, že prosil jsem pokorně ve Frýdku o pomoc. Ale půjdu já
je sám trestat, dej nám na pomoc všechny své ďábly, svolej je ze
všech končin světa a dej nepřátele lidu selského pohlcovati ohněm
pekelným. Vždyť nejsou to lidé, jsou to obludy dravé!“ — Juráš
vždy více hněvem dal se unášeti a jeho pěsť hrozebně zdvíhala se
ku Frýdku. — „Nemají cti, nemají svědomí, neznají spravedlnosti,
jsou to zvířata v podobě lidské. Dej jim podobu pravou, aby jako
dravá zvěř potulovali se po lesích a my budeme je honit a střílet!
Pouštěj na ně síru, aby za živa hořeli, nedej jim nalézti potravy,
aby hlady zmírali, do potůčků sypej jedy, aby strašně umírali, když
se napijou —“
Stará Hana jakoby neposlouchala. A shromážděný lid
dychtivě čekal na její odpověď. S tváří vážnou, zabrána
v myšlenkách nahlížela stará žena tam do lesa hustého, který pod
skálou se temnil. Čelo její se vráskami stáhlo a ona zabručela:
„Ženu ti uloupili a pobláznili. Otce ti zabili. Tebe chtějí též o život
připravit a stane se —!“
Lidé selští úzkostlivě pohlíželi na sebe. Takové věštby se
nenadáli.

„Stane se a u Hany pomoci nehledej. Znám já vás, vy sedláci
a tvorové poddaní. Zvykli jste poslouchat pánů a když je vám
nejhůř, hledáte čarodějnici, aby ona za vás trestala pány. Sami si
pomoci neumíte!“ Divoce vyskočila ze svého skalného sedadla,
berli proti Jurášovi zvedla, a posměšným hlasem proslovila: „Tam
z toho lesa přijde hrabě Pražma sám a sám, a když postaví se sem
a zvolá k těmto tvým tovaryšům: „Svažte ho a oběste ho tam dole
na tu jedli!“ už tvoji vlastní tovaryši, kteří přišli sem s tebou prosit,
abych potůčky trávila, abych pány ve zvířata obracela, abych
pomoc všech ďáblů a všeho pekla zjednala, tito vlastní tvoji
tovaryši na panský rozkaz hned vrhnou se na tebe a povlekou tě
tam k té jedli, pověsí tě a plivat ti do tváře budou, jen aby zalíbili
se pánu svému, který proti stům svých ubohých poddaných bude
tu jediný! A utečeš-li jim a ukryješ-li se na horách, celé dědiny na
pokyn panský rozběhnou se do lesů, aby tě vyhledaly a aby dodaly
tě pánu svému a blaženi budou ti poddaní hlupáci, když jim pán
milostivý za tuto dobrou službu vyplatit dá — na lavici jen
pětadvacet! Jděte domů, vy selské baby v nohavicích! Jděte domů,
nehledejte čar, když sami pomoci si neumíte! Ani ďábel o takýto
lid nestojí, který dává se trýznit a nebrání se. Bůh vás opustí, když
sami opustili jste sebe. Ďábel vám nepomůže, neboť zbojničtí páni
jsou jeho hned jak zemrou, oni aspoň za života jednali ďábelsky
a zasloužili si, aby jim ďábel, dokud žijou, pokoj dal. A vám
nepomůže ani Bůh, neboť opouštíte bratr bratra, soused souseda,
nerozumíte lásce křesťanské, a cokoliv se vám děje, dobře se vám
děje, neboť neumíte a nechcete hledat práva —“

„Chceme se bránit, budeme hledat práva!“ přerušil ji Juráš.
„Je pravda, že náš lid je nespolehlivý, že pro dobrou vůli s pány
sedlák proti vlastnímu svému rodu dá pánovi za pravdu, že vykoná
panské rozkazy na škodu svých bratří a sousedů, na škodu své
země — ale mýlíš se v nás, Hano, už toho máme dost! Dlouho jsme
se natrpěli. Ve Frýdku už tito lidé selští dokázali, že chtějí se
postavit pánům na odpor a že chtějí bránit sedláka proti panským
zlosynům. Vždyť vysvobodili tam mě i Ondráše z vězení a vytáhli,
aby pochytali těch sedmadvacet zbojníků rytířských. A jak
ukážeme se dole v dědinách, všecek lid vesnický spojí se s námi
a musí býti jiný pořádek na našem panství i všude ve Slezsku.
Nedáme se už trýzniti panským úřadníkům, nebudeme pracovati
jen na pány, budeme hledat spravedlnosti a najdeme jí! Odpovězte
přátelé: „Zradíte mě aneb potáhnete se mnou?“
„Potáhneme s tebou!“ ozývalo se ze sta hrdel. „Půjdeme na
pány!“
Stará Hana zkoumala svým pohledem tváře svých hostů. Po
chvilce promluvila: „Půjdeme na pány, voláte. Ale páni pošlou na
vás vojsko a vy se rozutíkáte! Znám já ten lid selský!“
„Ani vojska se nebojíme!“ odpovídal pevně Juráš a všecek lid
odhodlaně mu přizvukoval: „Nebojíme se! Půjdeme na pány!“
Hana spokojeně pokyvla a dále mluvila: „Když se báti
nebudete, když jeden brániti budete druhého, zvítězíte, musíte
zvítěziti. Mnozí z vás snad padnou, ale jejich krev nepoteče
nadarmo, neboť jejich potomci užívati budou práv, kterých
dobudete vy. Nikdo z vás nemysliž jen na sebe, aby jemu bylo lépe.

V paměti mějte všichni svůj stav selský, aby jemu lépe bylo. Když
vytáhnete dolů, páni se vás zaleknou, naslibují vám hory a doly,
jen abyste zas do roboty se vrátili, abyste jich dále poslouchali a na
ně dřeli se. A uvěříte-li jim, a rozejdete se — běda vám! Více
padne vás potom rukou katovou, než kdybyste byli statečně
vytrvali v boji proti nespravedlivému panstvu. Oni krutě se vám
pomstí, do klecí železných postaví vás a ukazovati vás budou jako
zbojníky, buřiče, a na šibenicích popraviti vás dají. Ale když
nedáte se oklamati sliby, když pobouříte proti pánům všechny
sousední kraje, páni poddají se vám, udělí vám svobody a ctíti vás
budou, neboť poznají teprv potom, že jste lidé a že nedáte se
ovládati jako dobytek, když postrašíte je svou silou, když ukážete
jim, že i vy máte moc a můžete trestati. Rozuměli jste?“
„Rozuměli“, ozývalo se ze sta hrdel a mnohé jiné pokřiky
následovaly: „Nedáme se týrat! Jsme lidé jako oni! Pojďme na
Frýdek!“
„Pojďme na Frýdek!“ rozléhlo se velkým zástupem, a skály
i lesy opětovaly: „Na Frýdek!“

XXI.
ONDRÁŠ ČI JURÁŠ?
„A my pôjděme s vámi!“ ozval se malý Janošík ze Slovenska,
vyskočiv na vyčnívající skalisko, aby všecek lid mohl ho viděti.
„Slyšali stě už o Janošíkovi Slovákovi a o zbojníkoch uherských?“
„To je on!“ volali někteří.
„Věru som já Janošík a podívajtě se na mojích tricať
chlapcov. Máme pušky samopalky, máme nože, a ani ďábla sa
něbojíme. Kdě na Slovensku prijděme, zemani skrývajú sa pred
námi, bo vyplácame my teraz (nyní, včil) jim, vyplácali oni pred
tým sedliakom. Robotil jim dluho náš luď a oni platia nám teraz
(nyní, včil) za to, že něrobíme. Máme už poklady zlata i strěbra
v horách a pomáháme chudobným, kdě toho treba. Aby páni
prestali byť zbojnikami, vyšli sme my na zboj. A veru pravím vám,
že je dobre nám i pánom. Oni něrobia, len nám platia a my robíme
za nich na Slovensku poriadok. Nadávajú nám do zbojníkov, ale
něbolo by spravedlnosti, keby (kdyby) něbolo nás! Rozuměte?“
„Toť! Jak byśmy něrozuměli, když mluvíš po našemu!“
odpovídali Slovákovi Slezáci.
„Přišli sme k vám potrestať pánov vašich, že vás utlačujú.
Počuli (slyšeli) stě už o nás?“
„Počuli!“ odpovídali Slezáci.
„A báli stě sa nás?“
„Ale kaj! Věme, že stě přišli jako přátelé ludu slezského“,
odpovídal Kolář po našemu.

„Na Hlinovej zajali sme Pražmu, grófa z Frýdku a keď
(když) Ondráš zaňho prosil, pustili sme ho.“
„Za to se mně frýdecký hrabě odslúžil!“ vykřikl nyní
Ondráš.
„Půjdeme na něho do Frýdku!“ volali Slezáci.
„A my půjděme s vámi!“ odpovídal Janošík. „Strela jeho
matěri! Naučíme my ho, čo je slovo. Podpísal sa nám, že dá
vyplatiť Prchlíkovi —“
„A ukradl Pannu Mariju!“ křičeli mnozí Slezáci. „Dal zavřít
Ondráše a Juráše!“ volali jiní. „A vojsko na nás poslal!“ žalovali
všichni.
„Něpravost u pánov, pravda len u zbojnika!“ vykřikl Janošík
svým širákem máchaje v povětří. A jeho slovenští tovaryši,
postrach to zemanů uherských, dali se do zpěvu:
„Hej hore háj, dolů háj,
hore hájom chodník.
Moj otěc bol dobrý,
já musím byť zbojník.
Hej, musím býť zbojník,
bo krivda veliká.
Něpravosť u pánov,
pravda u zbojníka!“
Píseň tato zalíbila se Slezákům velice. Výskali a vykřikovali:
„Nepravost u pánů, pravda u zbojníka!“
„Zazpěvajtě nám eště ráz!“ prosil Kolář Slováky. A píseň
slovenská lahodně zněla na výšině horské, odrážela se od skal

k lesům, které si ji několikrát po Slovácích opakovaly. I Slezáci
přizvukovali a znovu hory a lesy slezské několikrát zahučely:
„Pravda u zbojníka!“
„Ustaňte už!“ ozvala se divá Hana. „Nerušte pokoj těchto
skal a lesů. Tu na Lysé vždycky jen klid a boží mír vládne. A tu
pod skálou hluboko pod námi sto rytířů statečných spí; nebuďte
jich daremně ze spánku. Spějí tam už dávná leta. Čekají, až všecek
národ probudí se a na obranu je zavolá. Čekají, až všecek národ
zvolá: „Už vstaňte rytíři, už vstali jsme též my!“ — Neburcujte
rytíře dobré ze spánku, jsou to stateční mužové, kteří milují svůj
národ a kteří jen jednou vytáhnou ze skály k té veliké, k té největší
bitvě na světě, aby pomohli svému národu, když mu bude nejhůř.
Odpočívají tam dole ve skále už dlouhá leta a národ dosud na
pomoc je nevolal, ač bývalo zle a zle. Ani vy jste si na ně
nevzpomněli, na ty hrdinné obránce, kteří někdy v době nejhorší,
až téci budou potoky krve, divem naplní všecek svět. Nechte je
tam klidně i na dále spočívati u jejich ořů, vytáhněte dolů, poctivě
se braňte svým nepřátelům, jeden druhého chraňte a když
dokážete svou chrabrost a statečnost, když dokážete, že není mezi
vámi zrádců, že jste poctivý, hodný lid, který chce do posledních
krůpějí krve brániti svých práv, potom teprv, kdyby vám štěstí
nepřálo, kdyby přemoc nepřátel vás zhladiti hrozila, potom teprv
vzbuďte ze spánku dlouhého ty statečné rytíře české a volejte je
na pomoc!“
Utichli všichni, slyšíce tato vážná slova staré Hany…
Slýchávali všichni o rytířích oněch, kteří na obranu práva a lidu

českého vytáhnou až mu bude nejhůře. Slýchávali o nich a ctili je
úctou nejhlubší už od let dětských a lekali se let těch nejhorších,
až ze sna dlouhého probuzen by býti musil květ šlechty české,
který v Lysé Hoře dřímá už po sta let. Bývalo a jest zle, strašně zle:
ale že by v tomto roce povstala válka velká, ta největší na světě,
sedláci sami nemyslili. Nikdo zbytečně nechtěl buditi rytíře,
vždyť všichni tito Slezáci slýchávali už jako malé děti, že kdyby
rytíři vzbuzeni byli i planým jen pokřikem a kdyby vytáhli
z tajných hlubin Hory Lysé, že zahynuli by ti šlechetní obrancové
země slezské a moravské na vždy, a nemohli by potom už lidu
svému na pomoc, až opravdu bude nejhůř... Nechtěli tedy sedláci
buditi zbytečně rytíře, vždyť slýchávali už jako malé děti, kdyby
naplano vyvolali rytíře ze skály, že nezahynou jen rytíři, ale též
ti, kdož je volali...
„Až když dokážete svou statečnost, když dokážete, že není
mezi vámi zrádců, ale že jste poctivý, hodný lid, který chce brániti
svých práv do posledních krůpějí krve, potom teprv kdyby vám
štěstí nepřálo, potom teprv volejte rytíře na pomoc!“ Tak pravila
Hana a všichni utichli. Žádná ozvěna hlasů lidských nerušila už
rytíře v jejich klidu hrobovém. Slunko vysoko na nebi jasnou září
usmívalo se dolů na milý kraj a s vysoké skály vzhlíželi dnešní
hosté Lysé Hory na velebné horstvo, které do Slez, Uher
a Moravěnky táhne se řetězem nepřetržitým. Útulné chaloupky
v malenovském údolí skromně ukazovaly se ze stromoví je
obklopujícího, na některých místech divá Ostravice označovala
pruhem stříbrným svůj tok a věže Frýdecké byly známkou, kde

sídlí nelidský ten úřadník Prchlík a jeho hraběcí pán. A tam
vrhnouti se chtěl lid selský, aby dokázal, že statečně chce postaviti
se pánům tváří v tvář a že krev a životy své obětuje, aby zajistil
blaho aspoň budoucím obyvatelům horského tohoto kraje.
„Čujtě moju radu!“ ozval se Janošík. „Kdě moc pánou, tam
zlé hospodárstvo, každý káže jináč a nikdo poslúchať něchce. Já
som vodcom svojích Slovákov. Vy zvoltě si též vodcu. Zvoltě si
rozumného, ktorý sa něbojí, zvoltě si odvážného a udatného,
ktorý má hlavu bystrú a srdce dobré. A potom poslúchajtě ho!“
„Zvolme si vůdce!“ křičel Benda.
„Však tebe nezvolíme“, zakřikoval Kolář Bendu.
„A myslíš že tebe chceme?“ odpovídal Benda Kolářovi. „Ty
bys nás všechny dal pozajímat!“
„Ticho ty mluvko, po bradě ti ještě mléko teče!“ osopil se na
něho Kolář. „Slyš a potom teprv hýbej jazykem! Nechci býti
vůdcem, ale chci, aby byli našimi vůdci Ondráš a Juráš!“
„Ondráš a Juráš!“ přizvukovali sedláci Kolářovi.
„Oba jsou stateční, oba od pánů trpěli“, ujal se slova Kolář.
„A ačkoli tento mladý člověk“, Kolář ukazoval na Bendu,
„zbytečně starším lidem skáče do řeči: Zvolme Ondráše a Juráše!“
„Ondráše a Juráše!“ ozývalo se ze všech stran.
„Zvoltě jen jednoho a toho potom poslúchajtě!“ radil
Janošík. A sotva tuto radu vyslovil, už zas Benda vykřikl: „Když
jednoho, toť zvolíme Ondráše!“
„Ondráše!“ prohlašoval zástup za svého vůdce.

Juráš, na jehož tváři znáti bylo trpkost, prudce obrátil se
k Bendovi: „A co ty chlapče prostořeký, čím já ti ublížil?“
„Nepravil jsem, že jsi mně ublížil, ale my chceme Ondráše
a ty pojď též s námi!“ odpovídal Benda.
„A u hrobu mého otce volali jste, abych vás vedl na Lysou,
abych krotil pány!“
Ondráš skokem ocitl se u Juráše. Jeho malá postava marně
se namáhala, aby objal krk Jurášův. Ondráš prohlédl Juráše, že je
ctižádostivý a aby získal Juráše a pohorské obyvatelstvo od Lysé
Hory, promluvil, směje se: „Vidíte, že jsem malý, musíme míti
vůdce velkého, aby i jeho těla nepřátelé se báli. Když nám bude
nejhůře, utečeme na Lysou. Juráš vyrostl tu na Lysé Hoře, a bude
nás voditi a ukrývati. Já volím jeho a zvolme ho všichni!“
Benda vždy pospíchal se svým hlasem a poněvadž Juráš
právě teď se mu nezalíbil, zvolal Benda vzdorovitě: „My chceme
tebe, Ondráši! Tys z Janovic a my všichni tě známe. Když přišli
jsme na Lysou k Jurášovi, neměl tam ani jednoho sedláka,
rozpustil je, a nás též posílal domů. Tys lepší vůdce, tys odvedl
z Bludovic vojáky a zas za námi jsi přišel. Já volím jen Ondráše!
Ondráš chodil do škol, je učený a Juráš goral —“
„Ticho buď!“ rozkřikl se na Bendu Ondráš, vida, že Juráš
hněvem soptí a na Bendu vrhnout se chce. „Já vaším vůdcem býti
nechci. Chtěli jste volit nás oba, zvolte Juráše. Já vůdcem vaším
nebudu!“
„A my chceme jen tebe za vůdce!“ odporoval Benda. „K vůli
tobě šli jsme až na Lysou, tebe známe všichni, tys od nás, Juráš je

tu z hor, jen náhodou jsme k němu zabloudili. Tys učený, chodil
jsi do škol v Příboře a znáš svět, byls dlouho na vojně — chceme
tebe, Ondráši!“
„Chceme Ondráše!“ I starý Kolář přizvukoval mladému
Bendovi, a Stříž z Ratimova, který deset let konal službu
vojenskou v Uhrách, byl jedné mysle s Bartošem z Hrabové,
s Vlčkem z Kunčic a se všemi, kdo tu byli. I Rozum z Kaňovic více
důvěřoval chytrému, veselému a milovanému Ondráši.
Slovenský Janošík byl už několik let zbojníkem selským
proti panské spravedlnosti. Zažil už všelijakých neshod mezi
lidem selským, uměl smiřovati protivy, krotiti vášně: „Jeden je
jeden“, volal na svém skalisku, „ale má len jednu hlavu. Dva majú
dve hlavy a keď (když) dve hlavy nie sú jedna hlava, vyhraje tretia
hlava! Zvolte len jednoho a koho zvolítě, toho poslúchajtě.“
„Chceme Ondráše!“
„Ondráš něchce a vy ho chcetě. Juráša nechcetě a sami stě
ho na Lysú přivědli. Něch tedy rozsúdí stará Hana. Přišli stě k něj
na poradu, ona vám poradí a poradí dobre.“
Souhlasili všichni, souhlasil i Juráš. Důvěra v Hanu byla
veliká, i zvědavost, pro koho Hana se vysloví. Ovšem Ondrášova
družina byla jistá, že Hana přisoudí vůdcovství Ondrášovi, vždyť
ho všichni chtěli. Juráš zas důvěřoval, že Hana zná ho lépe než
Ondráše, a že přikloní se k němu. Bylť tu sice sám, ale Hana
věděla, že kdyby Juráš postavil se v čelo sedláků, že sebral by pod
Lysou v dědinách několik set chlopův proti pánům.

Stará Hana vstala ze skaliska a podpírajíc se o berli,
zakašlala. Potom promluvila: „Oba jsou stateční, oba budou
trestati pány a nebudou se báti ani pekla. Já jen stará baba, jen duše
lidská, a usouditi neumím, kdo byl by lepším vůdcem. Ale
rozsuďtež sami. Zavedu vás oba, tebe Ondráši i Juráši k černému
jezeru a tam rozhodne se, kdo z vás povede lid proti pánům.
A slibte a přísahejte oba: Když rozhodne se tam pro Ondráše, ty,
Juráši, poslouchati budeš Ondráše jako pána svého. A když usoudí
se tam pro Juráše, ty, Ondráši, následovati budeš Juráše, a radou
i skutkem budeš pomocen jemu! Slibte oba!“
„Přísahám!“ sliboval Ondráš.
„Přísahám!“ opětoval Juráš.
A odcházeli za starou Hanou, která šla krokem pozvolným,
podpírajíc se o berli. Vedla je k černému jezeru. Že by však na Lysé
Hoře bylo černého jezera, o tom dosud nikdo z přítomných
Slezákův nevěděl. Byli tedy zvědavi, koho usoudí jim Hana za
vůdce a kde to černé jezero.
Pohlíželi mlčky za odcházejícími. Bendou to trhlo
a rozehnal se za Jurášem, jehož širák ještě objevoval se nad skalní
spadající cestou.
„Počkej!“ zachytil Kolář Bendu. „Hana tě nezvala.“
„Však tam ani jezera není“, upokojoval se Benda. „Ale Hana
ho vyčaruje, pojďme tam!“ spustil za chvilku znova uzdu své
zvědavosti.

„Pohltilo by tě, chlapče nerozumný, i nás všechny!“
napomínal jej zkušený Kolář a pro jistotu za kabát zvědavého
mladíka levou rukou chopil.
„Pusť mě!“ utrhoval se mu Benda.
„Jak se hneš, píznu!“ hrozil Kolář, pravou rukou pozdvihuje
obušek.
„A myslíš, že jsem tak zvědav jako ty?“ bránil se Benda proti
obušku.

XXII.
U ČERNÉHO JEZERA
Když Hana s Ondrášem a Jurášem zmizela zrakům
zbouřených sedláků pod skalou, žena Jurášova probudila se ze sna.
Oči její se otevřely a ona klidně hleděla na své společníky. Sedláci
byli zvědavi, zdali ubohá tato oběť zdivočilých sedmadvacíti pánů
probudila se ze své pomatenosti už docela a nemohli se dočkati,
aby jim vypravovala, co zhovadilí rytíři s ní tropili. Kam odvlekli
ji z manželského lůžka, kde s ní jezdili, než přivezli ji nazpět na
Lysou Horu? A proč oblekli ji do mužských šatů, v kterých ubohá
žena dosud se nalézá? Proč přivázali ji na strom až nahoru na větev
nejpevnější? A co stalo se se sestrou Ondrášovou? Možná, že ji
Juráška někde u rytířů viděla. Snad přivázali zbojničtí rytíři
nevěstu Kováříkovu též někde ke stromu a ubohá hladem snad
skončí v temných lesích, než nalezena bude!
Tisíc otázek dralo se na rty selských vzbouřenců, ale oni ani
jednu nevyslovili. Byli to lidé mravů hrubých, sedláci z chaloupek
slaměných, ale byli trpěliví a soucitní. Vždyť byli to čeští Slezáci.
Viděli před sebou slabou, nemocnou ženu a vzájemně očima na
sebe pomrkovali a rukama se poučovali, aby nikdo nemluvil
a chorobnou ženu neděsil povykem.
Pokojně pohlížela Juráška na své společníky a z oka jejího
mluvila bolest a žalost. Pohlédla na Koláře i Bendu, všimla si též
Vlčka i Bartoše a jiných sedláků, kteří u ní na vysoké skále stáli.
Neznala nikoho z nich.

„Chceš pít?“ ptal se Kolář.
„Vody!“ zašeptala ubohá a zavřela víčka.
Ohlíželi se po vodě. Benda ochotně pospíchal dolů pod
skálu, k němu připojilo se několik mladíků, aby pomáhali mu
praménku nějakého nalézti.
Mezitím Ondráš s Jurášem sestupovali pozvolna za Hanou
dolů pěšinkou, která jakoby uměle ve skále vytesána byla. Když
obešli část jednoho skaliska, Hana vybočila z pěšinky skalní, která
ještě dále dolů se táhla a podpírajíc se o berli, vyšvihla se
s napnutím všech sil na skalisko vedle pěšinky, obrátila berli
potom v druhou stranu a spustila své tělo se skaliska kamsi dolů.
Ondráš vyskočiv za ní na skalisko, spustil se za ní do úzkého
prostoru, který tam v skále vytesán byl, položil se potom na zem,
a lezl za Hanou po všech čtyřech do díry skalní, která byla vidna
jen tomu, kdo na dně oné prostory skalní ležel. Juráš podobným
způsobem lezl za Ondrášem ve tmě; lezení netrvalo dlouho. Náhle
objevilo se jim světlo, a za chvilku na to stáli na malém skalisku,
s něhož byl výhled do hustého lesa, pod skálou ležícího.
Do tohoto lesíka kráčeli. Ondráš obrátil se, zaslechnuv
lidské hlasy. Kdo to?
„Vy tu?“ divil se Benda všecek upocen. I z jeho tovaryšů pot
řinul.
„A co vy tu?“ spustil na ně Ondráš.
„Hledáme vodu, Juráška chce pít!“ vysvětloval Benda
jménem své družiny.
„Hledejte jinde, a za námi nechoďte!“

„A kde máte to černé jezero?“ Hledal vodu zřídlovou
a spěchal velice; ale když už tu byl, černé jezero byl by též rád
viděl.
„Najdi vodu jinde!“ kázal Ondráš. „Odsud utíkej a ani krok
za námi!“
„Darmo je posíláš nazpátek, když už jsou tu!“ mínila Hana.
„Kdybych měla mladé nohy, byli bychom šli pohodlně, ale delší
cestou. Já stará musím si nadcházet a nadlézat, abych noh šetřila.
Nemám tajností žádných, zůstaňte tu chlapci a podívejte se i vy
na toto černé jezero!“ Hana ukazovala berlí kolem sebe.
Benda otvíral oči i jeho družina. Viděli tu paseku trochu
prohloubenou a močálovitou, kol do kola ní hustý les, ale neviděli
ani zřídla, ani potůčku žádného, tím méně jezera. Ondráš i Juráš
usmívali se. Bylo patrno, že Hana posměch si činí ze zvědavého
Bendy.
„Nesmějte se mu“, pravila Hana, „snad slýchávali jste
o jezeru na Lysé Hoře?“
„Bývalo tu snad kdysi jezero, když žil ještě Adam s Evou
v ráji!“ smál se Ondráš. „Potom přišla velká povodeň a nanesla sem
Lysou Horu.“
„Mýlíš se“, opravovala ho Hana. „Černé jezero bylo tu na
Lysé Hoře od nepamětna a jest tu do dneška. Nepravím vám bajku,
ale pravdu. Černé jezero leží před vámi, ovšem nevidíte ho.
Neviděli ho i lidé pod Lysou, nevěděli o něm. Nebáli se už ani
Boha ani ďábla, nevěřili v nic, jen v prostopášný život. Neměli
víry, neměli cnosti, žili jako zvěř. Chlopi nechtěli robit, jen dobře

se mít. Ženy neznaly věrnosti, největší rozkoší byl jim hřích.
A náhle spustila Lysá ze svých hlubin bezedných vodu tmavou
v přívalech divokých na znemravnělý ten lid tam dolů do údolí
k Lubnu a pozvolna všecek kraj mezi Lysou, Kněhyní a Smrkem
zatopován, měnil se ve veliké jezero černé. A vždy nové přívaly
vod hrnuly se dolů z Lysé, odnášely chaloupky a dobytek,
a pohlcovaly životů lidských tisíce. Kdož vidouce toto dopuštění
Boží, utekli se na hory hned při prvních přívalech vody,
zachráněni byli. Mnozí utekli se též na Lysou a to jinou stranou,
než odkud ona vysílala svoje spousty jezerních vod. A tito lidé
zachránění náhodou došli až k těmto místům, kde nyní stojíme.“
„Pohleďte na tento kámen!“ zvolala Hana, dotýkajíc se berlí
kamene velkého, který u starého dubu ze země vyčníval. „Leží tu
tiše v zemi a nevíte, že z pod tohoto kamene vyšlo ono strašné
neštěstí pro celý pohorský kraj. Slyšte dále, abyste srozuměli.
Sedlák Vavroš z Lubna byl snad v zemi slezské chlop
nejdaremnější. Nechtěl orat, nechtěl sít, nechtěl chovat dobytek
a živit se poctivě. Hýřil po hospodách, miloval cizí ženy, svou
vlastní slibnou babkou zhrdal, v krčmách se rval, v dědinách kradl
a v lesích zbojničil.
To řemeslo nedařilo se mu však dobře. V krčmách spojovali
se proti němu chlopi, kterým ženy byl odloudil, při krádežích
býval přepadán a všude bit. A když číhal v lesích, aby oloupil
někoho, stávalo se, že sám byl za trest olupován o svůj oděv.
I nahněval se na svět, který mu života dobrého nepřeje, chodil po
lesích a svolával ďábly. Chtěl se jim zapsati krví i duší svou. Ale

ani ďábli nezjevovali se mu. Hledal je na Lysé, potom na Girové
u Jablunkova, po třetí na Čartoriji nad Ústraním, po čtvrté na
Javorovém, po páté na Ondřejníku, po šesté na Radhošti. A ačkoliv
zvolil si k tomu vždy noci čarovnické, žádná potvora pekelná o něj
nezavadila. Na Boha už dávno nevěřil, nyní nevěřil už bez mála
ani na ďábla a proklínal ho do horoucích pekel. A když po sedmé
vyšel na Lysou Horu a opět svolával ďábly, satanáše a belzebuby,
vzývaje i proklínaje všechny duchy zlé, tu dvanáct chlopů červeně
oblečených, na kloboucích pírka kohoutí, stálo náhle kolem něho.
Z úst i nosů šlehal jim plamen a oni divě poskakujíce, volali: „Tys
náš pán a my tvoji poddaní. Tobě se klaníme a lidem dobrým na
zhoubu budeme.“
„Co žádáte ode mne?“
„Tvou duši!“
„A co mi dáte?“
„Jeden rok služby!“
„Pryč, vy pekelníci! Chci déle žít a dobře se mít! O vaši
službu krátkou nestojím, pryč ode mne!“
Zmizeli v povětří a Vavroš počal litovati, že se s nimi
nedomluvil. Snad byli by mu pět let sloužili a za pět let byl by
obětoval jim svou duši.
Svolával je znovu, ale nadarmo. Ďáblové tehdy měli v pekle
moc práce a nemohli od své práce z pekla každému smrtelníku
hned na jeho první zavolání odskakovati na svět a dlouho
vyjednávati pro jednu daremnou lidskou duši, která beztoho už
peklu náležela.

Proklínal Vavroš ďábly znova, posmíval se jim, že
rozkulhali se na obě nohy, když tak pomalu z pekla na Lysou
přicházejí. Zaříkal se, že postěžuje si do nich, až do pekla přijde,
panu arcisatanáši, že tak nedbale obsluhují lid pozemský. Se
světem už dávno nebyl spokojen, nyní nebyl spokojen ani
s peklem; vytýkal ďáblům, že jest neslýcháno, aby lidé hledali
ďábla, kdežto povinnost ďábla jest, aby hledal lidi. Vavroš byl
nespravedliv. Ďáblové ho dobře a rychle obsloužili.
Vavroš přišel až k tomuto kamenu a pomyslil si: „Kdyby
mně čert sloužil, na tomto místě musil bych nalézti velký poklad!“
— A sotva tato myšlenka ve Vavrošovi se zrodila, kámen sebou
pohnul, a Vavrošovi zaslepilo oči bohatství zlata a stříbra, které se
před ním rozevřelo. Vavroš chtěl hrábnouti do zlata, ale kámen
zas trochu se pohnul a už byl zakryt onen drahocenný poklad.
Vavroš zahřešil a proklínal tuto ďábelskou hru. Napjal všechny
síly, aby kamenem hnul a aby k pokladu se dostal.
Kámen povolil. Ale z pod něho vytryskla voda proudem tak
mocným, že vynesla Vavroše vysoko do povětří. A sotva Vavroš
dopadl k zemi, pohlcen byl dírou, která se u kamene otevřela
a hned zas zavřela. A sotva pohltila Vavroše, znovu se otevřela
a z otvoru vylily se nyní divoké spousty vod tmavých, zatopily ve
chvilce tato místa, a hnaly se dolů s hlukotem a rachotem
strašným,

nesouce

zhoubu;

stromy

klesaly,

nemohouce

vzdorovati rozzuřené vodě; skály pukaly a balvany skalní řítily se
dolů a dolů. Udeřila hodina soudu.

Hříšný lid teprv nyní zalekl se svých hříchů. Bylo pozdě.
Peklo pohltilo Vavroše i tisíce lidí hříšných. Od tohoto kamene až
ke Smrku a Kněhyni všecko dole bylo velkým černým jezerem,
které vždy stoupalo výš a výše a bylo by snad narostlo až k vysoké
tamté skále, kde stojí náš lid selský, kdyby nebylo poustevníka,
který tehdy v oné skále žil. Svatý ten muž s křížem v ruce přišel
až k tomuto kamenu, pomodlil se kajícně za duše svých hříšných
spoluobyvatelů a sotva kamenem hnul, zasypán byl onen otvor,
z něhož bylo vylilo se tolik vody; pozvolna ubývalo vody v jezeře
černém, až vyschlo docela. Dobře v paměti zachovejte Vavroše
i jeho tehdejší hříšné spoluobyvatele!“
Hana nyní povýšeným hlasem zvolala: „Chodíte po horách,
svoláváte pomoc nebes i pekel. Nevyslyšelo vás dosud ani nebe,
nedbalo vašeho volání ani peklo, neboť dosud málo jste vykonali
a vaši skutkové teprv objeví, kdo jste. Náležíte-li peklu, neujdete
mu. Jdete-li do boje proti pánům, jen abyste zbohatli, abyste
pracovat nemusili, abyste mohli hýřit a dobře žít: strašná bude
vaše smrt a pohltí vás peklo. Chcete-li napravit hříšný svět, sami
musíte dobře činit, musíte dobrým příkladem býti všemu lidu.
Nesmíte sami nepravostí se dopouštět, jakých dopouštějí se páni.
Skutky svými musíte dokazovat, že jste lepší pánů a nebe pomůže
vám i utiskovanému lidu. Ty, Juráši, chceš býti vůdcem, toužíš po
slávě a bohatství. Tážu se tě, proč chceš býti vůdcem? Chceš-li
prospěti lidu proti pánům, musíš sám podrobiti se vůli lidu
a nesmíš chtět panovat nad těmi, kteří tě nechtějí. Jestli přišel jsi
sem, jen abys nabyl slávy, abys bohatství nakořistil, odejdi domů

a nevolej ďábla. Chceš-li, aby lid poddaný nabyl svobod, pomáhej
jako prostý vojín a lid sám někdy povolá tě snad za svého vůdce,
až se přesvědčí, že bojuješ pro lid a ne jen pro sebe.
A ty, Ondráši, tebe zvolil lid, veď ho! Veď ho cestou
spravedlivou, poctivou a pamatuj, že kdybys zavinil nezdar tohoto
vzbouření, že proklínati tě budou tisícové ubohého lidu hůře, než
ty proklínáš frýdeckého Prchlíka. Pamatuj, že v neštěstí, bídu
a pronásledování vydáš ten lid dobrý, který ti na pomoc přišel,
jestli dáš se na cestu nepravou, a pamatuj, že byl bys větším
zlosynem než všichni páni dohromady, neboť oni v nepravosti
vyrostli a ani nevědí, že nepravostí se dopouštějí, kdežto ty jsi
zakusil, co je neprávo a proti neprávu bojovati jsi chtěl.
Juráši, tebe prosím, nezáviď Ondrášovi. Buď přidej se
k němu a pomáhej mu věrně, aneb odejdi domů, pracuj a poctivě
se živ. Chceš-li však vyjíti na zboj a nabývati bohatství: tu máš
poklad veliký. Převrhni tento kámen, a zhyň v černém jezeře,
a my všichni zhyneme s tebou za to, že měli jsme tě za člověka
poctivého.“
Juráš nedotkl se kamene. Podal Ondrášovi svou pravici
a zvolal: „Ondráši, pojď! Tys vůdce náš a pán!“

XXIII.
PÁN LYSÉ HORY
Netrpělivě čekali sedláci na skále Bendu s vodou. Voda
přišla, ale bez Bendy. Přinesli ji dva společníci Bendovi, jež on na
skálu vyslal, aby uhasili žízeň Juráščinu. On sám musil
vyslechnouti až do konce Hanu o černém jezeře, neboť zvědav byl
nad míru. Není to sice cnost, ale promiňte mladému člověku.
Vždyť kamkoli později přišel ve svém životě, všude vypravoval
o černém jezeře a zanesl pověst tuto až daleko do Moravy, že byla
zachována v ústech lidu až na naše časy.
Juráška nemohla se dost napojiti vodou studenou. Po
přestálých útrapách zmořená žena okřála spánkem a vodou,
a probouzela se pozvolna ze své pomatenosti.
„Kde je Juráš?“ tázala se.
„Šel se starou Hanou k černému jezeru.“
„A kdo jste vy?“
„Spravedliví lidé. Půjdeme potrestat rytíře za to, čím ti
ukřivdili.“
Juráška ležíc na skále, zastřela si oči. Tekly z nich slzy.
„Neplač, co se stalo, stalo se. Juráš ti odpustí a zas bude
dobře. Už aspoň nikdy rytíře líbati nebudeš a spokojíš se svým
chlopem.“
Juráška pozvedla hlavu ku Koláři, jakoby mu nerozuměla.
„Co pravíš?“ tázala se.

„Však víš, jak jsi jela s rytířem na koni od Frýdlantu
k Čeladné —“
„Byla jsem tam na stromě, však jste mě odvázali!“ zaplakala
znovu Juráška.
Kolář zakroutil hlavou. Po chvilce tázal se: „A kde tě oblekli
za rytíře? Když jsi jela Frýdlantem na koni, měla jsi ještě svoje šaty
ženské!“
Juráška však dušovala se, že nikde jinde nebyla než na Lysé.
„Svlekli mě a oblekli do rytířského šatu, čtyři mě drželi, ani jsem
se jim ubránit nemohla. Jeden z nich oblekl se do mých šatů
a chechtali se divě —“
„Už jsou tu!“ zvolal Vlček, ukazuje na pěšinku ke skále, když
dole objevila se napřed postava Ondrášova, potom Jurášova,
Hanina, Bendova a ostatních selských chlapců. Šli skalními
průchody a lezli dírami, cestou to mnohem kratší, než kdyby
obcházeti musili skálu strmou po jejích klikatinách.
„Tvá babka už ozdravěla, Pán Bůh jí zas rozum napravil!“
zvěstoval Kolář radostně Jurášovi. „A bezpochyby je nevinná.
Nebylať s rytíři ani ve Frýdlantě, ani nikde dole, ale jen tu v lese
na Lysé! Jeden rytíř oblékl se do jejích šatů a celoval jiného rytíře,
aby pohněval sedláky, kteří pronásledovali zbojnické pány.“
Juráš přiskočil ku své ženě, radost svítila mu z očí. A obrátiv
se potom k Ondrášovi, zvolal: „Ženu mám, ale slíbil jsem a půjdu
s vámi potrestat pány, aby byl v zemi naší pořádek.“ A objav
Ondráše, pevným hlasem vykřikl: „Ondráš je náš pán, on nás
povede. Jeho všichni budeme poslouchati!“

Hana vystoupila na skalisko a berli svou ku Frýdku
pozvedla: „Tam na zámku sedí bohatý hrabě; chránit vás proti
zbojníkům neumí, ba dovoluje, aby jeho úřadník purkrabský
nakládal s poctivými poddanými jako se zlosyny. Nuže vytáhněte
a zjednejte v zemi slezské pořádek a spravedlnost. Ubohým
pomáhejte, vinníky trestejte. A kdyby nepřálo vám štěstí, kdyby
velké vojsko hrozilo vám zničením, sem utíkejte se ke mně na
Lysou Horu, tu budiž váš hrad, který je pevnější než všecky zámky
panské. Je stavěla ruka lidská a dobude jich též člověk. Ale naši
Lysou postavil nám tu sám Bůh na zdraví i na ochranu naší slezské
země. A tento hrad nedobytný, v jehož nedostupných skalách
a hustých lesích nepřemůže vás žáden nepřítel, tento hrad dávám
tobě Ondráši. Tys jeho pánem. Nejsi jen fojtův selský syn: Ode
dneška jsi pánem této Lysé Hory!“
Jásavě máchali sedláci ve větru svými širáky a skály a lesy
opětovaly jejich hlučné volání: „Ondráš, pán Lysé Hory!“
Zda zaslechli opětovné toto hlučné volání i ti rytíři, kteří
dole v hlubinách Lysé Hory dřímají? Vstanou a vytáhnou na
pomoc lidu utiskovanému?
Štěbetalo v lesích ptactvo, hrčely potůčky, šumělo stromoví,
v skalním křoví šustěl hmyz: a vše jakoby splývalo do onoho
volání: „Ondráš, náš vůdce, pán náš i Lysé Hory!“
„Pán Lysé Hory!“ usmíval se Ondráš trpce. „Jen volejte dále,
aby si to hora dobře pamatovala, komu náleží. Jsem bohatým
pánem, mám dříví, že bych všechny naše korunní země české na
jednu zimu mohl zaopatřit, aby lidé nemrzli. Mám vody, že bych

zatopiti mohl miliony žaludkův. Mám kamení, že bych uživiti
mohl vojsko císařovo na novou vojnu třicetiletou, kdyby Hana
z kamení načarovala chléb. Mám tu čarodějnici, jakou nepoznal
dosud svět, ona jen dobré káže a ďábla nemá v lásce. V mé hoře
květ šlechty české odpočívá a zabarví se všecka naše země krví, až
vytáhnou do boje nejkrutějšího. Miliony živočichů živí moje Hora
Lysá a přece jsem člověk bídný a ubohý: Matka stará doma slzy
roní, otec s ženichem mé sestry ve vězení jako zločinci úpí a má
sestra ubohá — Bůh ji ochraňuj!“ — Ondráš otřel si oči a zvolal
odhodlaně: „Přátelé, pojďte hledat spravedlnost!“

XXIV.
TŘI PORTÁŠI
„Matka stará doma slzy roní!“ Tento obraz stavěl se Ondráši
stále před oči a žalem ho naplňoval. Ubohá hyne v úzkostech
o syna, o kterém ještě snad neví, že uprchl vojsku těšínskému,
pláče po své dceři, uloupené zlotřilými rytíři, a vzdychá po muži
starém, který odveden byl do Frýdku na trestání za syna… Ubohá
matka stařičká, kdo ji tam těší v jejím žalu! Kdo ji tam opatruje ve
dnech zármutku!
„Tu pojďte!“ kázal Ondráš a zabočoval na stezku
k Janovicím. Byl vůdcem vojska selského, které táhlo na zámek
frýdecký, ale byl též synem milujícím matku starou.
„Cesta v noci bude po horách zlá, lépe by bylo, dolů do
Frýdlantu a potom rovno na Frýdek!“ mínil Juráš.
„Dobře máš, Juráši!“ rozhodl se Ondráš. „Ty táhni dolů
k Frýdlantu a po dědinách sbírej lid a zbraně. Vezmi si též dva
portáše sebou. Já s druhou polovicí našeho lidu potáhnu po horách
k Janovicím. Máme tam zbraně zakopané, přidají se tam ke mně
lidé a za Metelovskou Hůrkou mě čekej. Tam spojíme se
a potáhneme na Frýdek společně.“
Stalo se. A když Ondráš blížil se v pozdní době noční k lípě,
která stála u fojtství Šebestova, zabušilo mu radostně srdce, že
překvapí návštěvou neočekávanou stařičkou matku. Co to? Matka
ještě svítí? Okno bylo osvětlené. Snad bolest nedá spáti ženě
ztrápené!

Přiskočil k oknu a nahlédnuv do světnice, zarazil se. Nebyla
to louč, která jizbu osvětlovala, byly to dvě voskové svíce na stolici
blízko lůžka… Předtucha žalostná ovládla Ondrášem. Neviděl už
matku slzy ronící, jiný obraz vstoupil mu před oči: Na lůžku ležela
jeho drahá matka, která ho zrodila, která ho odchovala a milovala.
Ležela s očima u věčný spánek pohříženýma, nehybná mrtvola.
A bylo tak. Když sousedé na povyk družiny Ondrášovy ze
svých chaloupek vyběhli, aby zvěděli, jaká to bouřná návštěva
v době noční ruší klid dědiny, plakali s Ondrášem. Jeho matka
drahá odpočívala v osvětlené jizbě a spala již věčný spánek,
z kterého nevyruší ji ani příchod syna milovaného. Skonala už
včera odpoledne a neměla vřelejšího přání, než aby Bůh dal synovi
štěstí, dceři vysvobození a starci vězněnému brzké potěchy v bídě
a utrpení, které na Šebesty seslal Bůh.
Smutné bylo to shledání syna s matkou!
Ráno odvezli mrtvolu zesnulé matky do Skalice a tam
u kostelíčka před samým vchodem do hrobu ji uložili. Kněz
vykonal nad hrobem poslední modlitbu, Ondráš hrudou země
dotkl se rakve, slzy si stíraje a lehké odpočinutí rodičce své přeje.
Zaplnil se hrob a za Ondrášem sedláci do kostelíčka zašli, aby tam
za duši zemřelé ještě jednou se pomodlili. Tam potom na povel
Ondrášův poklekli všichni a Ondráš prosil kněze za požehnání.
„Žehnej vás Bůh“, dojemně proslovil kněz, „budete-li
kráčeti cestou Jeho. Žehnej vás Bůh, budete-li ochranou
utiskovaným a spravedliví ku svým nepřátelům. Žehnej vás Bůh

a síly vám dodej ke skutkům dobrým. Odvrátí se ale od vás Bůh,
sejdete-li s cesty poctivosti!“
Slova knězova dojímala všechny přítomné. Sedláci byli
odhodláni brániti se proti zbojnickým pánům a vymáhati se
z poddanství, ale nepoctivosti dopouštěti se nechtěli ani na
pánech.
„Na Frýdek!“ bylo jejich heslem, když stoupali s Lysé Hory
k Janovicím. Chtěli ukázati hraběti Pražmovi svou sílu
a odhodlanost a vyprostiti starého Šebestu a Kováříka z vězení.
V Janovicích však dověděli se, že hrabě Pražma tyto své dva vězně
i Targalíka na zámku frýdeckém nechová, nýbrž že poslal je na
pevný a rozsáhlý hrad hukvaldský, aby pobouření sedláci nemohli
je vysvoboditi.
Hrad hukvaldský byl tehdy nejpevnější a nejrozsáhlejší
tvrzí na Moravě. Roku 1626. vzdoroval vojskům Mansfeldovým,
1645 Švédům, 1680 a 1681 vojům uherským a tureckým. Nechť
opováží se nyní sedláci frýdečtí na obrovskou tu pevnost a nechť
připojí se k nim i měšťané frýdečtí! Vojsko z Hukvaldů několika
jen dělovými výstřely rozežene a rozpráší lehkovážné buřiče na
všechny strany světa, kdyby se opovážili vytáhnouti až k tvrzi
hukvaldské.
Ale Ondráš a jeho spojenci dověděli se též v Janovicích, že
ani na Frýdek není radno táhnouti, neboť Pražma očekával co den
z Vratislavi silnou pomoc vojenskou. Vypravovalo se, že chce
trestat nejen pobouřené sedláky, ale též měšťáky, kteří se v onen
den mariánský byli proti němu k sedlákům přidružili. A bylo

pravda, co se vyprávělo. Nemohlť zapomenouti hrdý velmož
slezský pohany, jaká stala se mu na jeho vlastním zámku. Žaloval
již na čelnější měšťany u královského úřadu ve Vratislavi, vinil je
z násilnictví a buřičství, nazýval je lupiči a zbojníky, naříkal, že
není svým životem jist ani na vlastním zámku a nemohl dočkati
se příchodu vojska zemského, aby co nejdříve schladiti mohl svůj
hněv na měšťanech odbojných a sedlácích pobouřených. Vojsko
z Vratislavi mohlo co chvíle přitáhnouti k Frýdku a sedláci měli
jen dosud několik pušek, seker a kos. A čeho pořídili by sedláci ve
válce nevycvičení se svými kyji, když rozežene se na ně vojsko
dobře ozbrojené a bezpochyby též na počet silnější? Když ze sta
pušek proti nim oheň vyšlehne a z jícnů dělových zahulákají kule
smrtonosné?
Bylo co uvažovati. Proto tázal se Kolář Ondráše, když byli
vyšli z kostelíčka skalického: „Kam se dáme?“
„Na Frýdek!“
„Jen kdybychom měli více pušek!“ mínil Kolář.
„Sbírejte po dědinách, těšínek (pušek) je u nás po vesnicích
všude dost!“ klidně odpovídal Ondráš.
Kolář nechtěl svému zvolenému vůdci odporovati. Aby
zvěděl myšlenky Ondrášovy, Kolář dal se znovu do řeči: „Pravda,
tu nás lidé znají a kde jakou zbraň nám snesou. Mnozí přidruží se
též k nám, v Místku nakoupíme si pušek, a měšťané frýdečtí též
neskryjou své zbraně proti nám, neboť Pražmu nemilují —“
„Nevěř měšťanům“, napomínal Ondráš, „nedoufej od nich
pomoci. Peníze i sochu zázračnou už mají a opatrní měšťáci

odjakživa vždycky jen získati chtějí a v nebezpečenství pro nás
sedláky se nevydají. Město Frýdek je svobodné a útisků
a pronásledování panského nikdy nezkusilo jako lid poddaný.
Kdyby s námi se spojilo, nezískalo by ničeho, neboť má své výsady
a práva, ale ovšem pozbýti by mohlo těchto svobod a práv, neboť
Pražma je mocný a kdyby nám štěstí nepřálo, očernil by měšťáky
u císaře —“
„Však jich beztoho potrestati dá, že nám pomáhali
nedávno —“
„Mýlíš se. Oni spojí se s hrabětem a všechen trest odkážou
nám. Uvidíš, znám já pány měšťáky i pány stavovské. Pohádají-li
se mezi sebou, sedlák to zaplatí. Proto brány městské obsaďte
a měšťanům nevěřte, spoléhejte jen na svou sílu a dbejte toho,
abyste oklamáni nebyli.“
„Vždyť půjdeš s námi!“
„Nepůjdu. Juráš vás povede.“
Kolář nemohl své překvapení zatajiti. Či snad Ondráš
změnil se smrtí matčinou? Či pozbyl důvěry ve zdar selské
výpravy?
„Spojte se s Jurášem, táhněte rychle k Frýdku a ani ďábla se
nebojte. Je vás dost!“
„A co ty, Ondráši?“
„Co já? O mě se nestarej. Vezmu si sebou jen Bendu a Vlčka,
a potáhnu s nimi k Hukvaldům, abych vyprostil otce.“
„Či neznáš Hukvaldy?“ žasnul Kolář. „Je tam na pět set lidu
vojenského, mají pušek tisíce, prachu pro celou armádu, též

několik děl. Kdybychom všichni na Hukvaldy vytáhli, do jednoho
by nás postříleli, než bychom se dostali na vysoký kopec k pevným
zděm hradebním.“
„Nechť tedy postřílejí jen nás tři! Vašich životů je třeba,
abyste mohli mezi tím pozlobiti Pražmu. Však nejste-li baby,
dobudete za několik hodin zámku frýdeckého, zajmete Pražmu
a Prchlíka. Cestu k černému jezeru beztoho znáte, tam je odveďte.
Tam ať hrabě s Prchlíkem svolávají potom ďábly jako kdysi Vavroš
z Lubna —“
„Nemysli, že se Hukvaldů bojíme!“ vpadl mu do řeči
odhodlaně Kolář. „Půjdeš-li tam ty, půjdeme s tebou i my!“
„A kdo zajal by hraběte? Pravil jsem, vy vytáhnete
k Frýdku. Nebojím se těch pěti set lidu vojenského, ani jejich
pušek, prachu a děl. Jak se jim ukážu“ — usmíval se Ondráš —
„utíkati budou vojáci udatní z hradu pevného od svých děl a poletí
— víš kam? Z Hukvaldů rovnou cestou proti vám k Frýdku na
pomoc Pražmovi. Dobře si to pamatuj, co ti pravím, Koláři,
a pověz Jurášovi: Hukvaldské vojsko vytáhne proti vám k Frýdku.
Já sám vyšlu ty hukvaldské vojáky na vás, abych poznal, jak utíkat
umíte. Jen pospěšte si, rychle dobuďte zámku frýdeckého
a Pražmu s Prchlíkem uvězněte na můj hrad Lysou. Tam se
sejdeme. Myslím, že u Frýdku krev lidská ani nepoteče. Vždyť
hraběcí sluhové zapomenou střílet, jak se u zámku ukážete
a vojsko z Vratislavi přijde hraběti na pomoc až někdy za deset let,
však jsme Slezáci a víme, jaký je ve Vratislavi pořádek, nemají tam

peněz ani vojáků. A než vojsko hukvaldské k Frýdku dorazí, vy
budete už na Lysé.“
Marně domlouval potom Kolář Ondrášovi, aby nehrál tak
lehkomyslně o svůj život a na Hukvaldy se nepouštěl. Ondráš už
oblékal se do portášovské uniformy. Slušela mu pěkně. A když
Benda s Vlčkem postavili se k němu jako portáši, zamáchnul
Ondráš svým kloboukem do větru: „Na Hukvaldech střelba dělová
nás nepřivítá, vždyť jsme portáši, a všech šest bran pevného hradu
musí se před námi přátelsky otevřít.“
Ovšem bylo těch bran do hradu hukvaldského šest, a všemi
musil projíti, kdo chtěl dostati se do vnitřku. Ale Kolář věděl, že
je tam místa dosti též pro tři šibenice… Proto opětovně prosil
Ondráše: „Pojď s námi na Frýdek, nechoď na Hukvaldy!“
Ondráš podávaje Kolářovi ruku s úsměvem, sliboval:
„U staré Hany se uvidíme. Přivedu tam otce svého a Kováříka, ty
Pražmu a Prchlíka. Slibuješ?“
„Jak nám Bůh pomůže!“ A Kolář stiskl na rozloučenou
Ondrášovu pravici. „Půjdeš na Místek či na Frýdlant?“
„Půjdu na Lubno, chci se zastaviti doma v Janovicích.“

XXV.
OHNIVÁ KOULE A ČAROVNÝ OBUŠEK
Smutno bylo v Janovicích. Sousedé vrátili se z pohřbu
a vypravovali si soucitně o žalostech, které přišly na Šebestovu
rodinu. Starou fojtku pochovali, fojt jako zlosyn největší chován
byl na Hukvaldech na Moravě. Pro takého zločince nestačily ani
podzemní sklepy zámku frýdeckého! Ale lid janovský znal svého
fojta, věděl, že trpí nevinně, a kdokoliv z Janovčanů měl ještě
pružné tělo, přidružil se k Ondrášovi, aby už byl konec tomu
strašnému utiskování lidu selského, toho nepráva do nebe
volajícího, toho pronásledování lidí nevinných.
Starší Janovčané rozloučili se se svými mladšími rodáky ve
Skalici

a

nyní

před

fojtstvím

janovským,

opuštěným,

neobydleným, opětně vzpomínali všech nehod, které potkaly
rodinu poctivou ode dne onoho svatebního. Vzpomínali náhlého
uloupení nevěsty, podpálené stodoly a soused sousedovi, sousedka
sousedce vštěpovali si vzájemně v pamět živým vypravováním, jak
smutně ono veselí svatební skončilo. Vypravovali si, jak Ondráš,
který hraběte Pražmu vysvobodil na Hlinové z rukou loupežníků,
šel na zámek frýdecký prosit, aby pronásledováni byli zbojničtí
rytíři; jak hrabě divoký a nevděčný nechtěl ujmouti se svého
poddaného, jak ve zlosti po Ondrášovi střelil a do kozy vrhnouti
ho dal, nechtě uvěřiti, že dcera fojtova uloupena byla; jak lid
selský osvobodil potom Ondráše z vězení a jak sochu zázračné
Panny Marie potom ze zámku na pahorek slavně odnášel; jak lid

selský, nemohla naleznouti podpory u svých pánů, sám za
zbojnickými rytíři vytáhl, aby jim uloupenou nevěstu vyrval a jak
Ondráš, aby zamezil krveprolití, sám v nebezpečenství života se
vydal a vojáky těšínské z Bludovic k Polské Ostravě vedl, však
chytře jim uprchl a na Lysou Horu se odebral, kdež od
pobouřeného lidu selského za vůdce byl zvolen a pánem Hory
Lysé učiněn. Toho všeho žalostně vzpomínali sousedé a sousedky
janovští před opuštěným příbytkem fojtovým, i nezapomněli
onoho výjevu strašného, když lid selský do Janovic přišel a tam
vojáky těšínskými přepaden byl. Žalovali trpce, že nevinný fojt
s Kováříkem potom z Janovic v poutech byl odveden jako zlosyn
největší a z Frýdku konečně na Hukvaldech do vězení vržen,
ačkoliv nespáchal ničeho ani proti vrchnosti ani proti pořádku
obecnému. A poctivá žena tuto nespravedlnost panskou zaplatila
svou smrtí. Odpočívá už tam na věčnosti, a u soudu věčného
přednáší svou žalobu na všechny ty, kdož utiskují ubohý lid
slezský, kdož odňali jí dceru, muže a kdož zbojníkem nazývají
jejího syna. „Pane Bože, pomoz těm synům selským, aby našli
spravedlnosti na světě, kterou hledají!“ vzdychal lid před
fojtstvím.
„Přicházejí portáši!“ zvěstoval sedlák Havlas.
Všichni obraceli se v tu stranu k cestě.
„Toť Ondráš!“ zvolal starý Korbas, nejdůvěrnější přítel
Šebestův, jsa překvapen, že Ondráš jako portáš s dvěma jen
tovaryši objevil se náhle zas v Janovicích. Šebesta ovšem neměl
tušení, že odvážný Ondráš chce v portášovském odění vydati se

na Hukvaldy, aby otce a Kováříka vyprostil z vězení a že
vůdcovství vojska selského odevzdal Kolářovi a Jurášovi.
Smutně pohleděl Ondráš na rodnou svou chaloupku,
vymřelou a opuštěnou. Nesmí se do ní vrátit, neboť stíhán jest jako
zlosyn a buřič. Hospodařiti v ní nebude už snad nikdo ze Šebestů.
I starý otec, kdyby z vězení hukvaldského byl vyproštěn, nemůže
se usídliti pod svým vlastním krovem a spravovati hospodářství,
které po staletí náleželo rodu Šebestův. Za své fojtství vyměniti
musí Šebestové Lysou Horu a brániti se proti pánům, aby
zachovali aspoň svou svobodu a životy.
„Tobě, Korbasi, odevzdávám své dědictví janovické, tys
upřímným přítelem mého otce, ty poctivě spravovati budeš náš
majetek. Všecko, jak tu leží a stojí, zůstavuji tobě. Odnáším sebou
jen svůj obušek a své jméno. Buďte tu s Bohem!“
„Ty nepotáhneš na Frýdek?“ tázal se Korbas.
„Nepotáhnu, mě jinam povinnost volá. Buďte s Bohem
všichni, i ty chaloupko drahá a lipo milá, která jsi se mnou
vyrostla! Buďte s Bohem!“
Sousedstvo rozplakalo se, loučíc se s Ondrášem. On rychlým
krokem spěchal z Janovic. Bolelo ho srdce, podléhal citům a styděl
rozplakati se před svými přáteli. Spěchaje, ani nepozoroval, že
Benda s Vlčkem zůstali ještě u lipy.
„Má Ondráš pravdu“, vysvětloval jim stařec bělovlasý, „že
tato lípa s ním vyrostla, jeho otec zasadil ji v den po jeho
narození.“1
1

Tato lípa skácena teprve r. 1865.

„Byla to strašná noc, když Ondráš se narodil“, utírala si slzy
stará žena z nejbližšího sousedství u fojtství a vykládala: „Už tehdy
se nám zdálo, že přijde něco nadobyčejného. Měla jsem tehdy
nemocného chlopa, běžela jsem v noci pro vodu do studně před
chalupu. Byla tmavá noc. Sotva jsem vody ze studně načerpala,
rozsvítilo se náhle kolem mně, že zdálo se mně, jakobych byla
pozbyla zraku. A když jsem si oči otřela, vidím, jak dopadá před
fojtství ohromná ohnivá koule.2 Vykřikla jsem podivením; ohnivá
koule hořela na zemi a osvěcovala fojtství. Pohlédnu na střechu
Šebestovu a z ní vytryskovaly rudé plaménky. Myslila jsem, že
fojtství hoří. Křičím, volám, sousedé se sběhli, ale když přišli jsme
k Šebestům, byla zas tmavá noc, nehořelo nikde, koule ohnivá
byla ta tam, a u Šebestů plakal novorozený chlapec. Však neměli
Šebestovi patnáct let žádného dítěte, až teprv Ondráše, a za
několik let na to Pán Bůh nadělil jim Maryšku. Ubohá děvucha.
Už těm Šebestům bylo tak souzeno.“
„Já vám též něco povím“, ujal se slova Benda. „Víte, proč
Ondráš nevzal sebou ničeho, než obušek?“
„Sám si ho vyřezal ještě jako synek malý —“ ozvala se
Bobkula, která s Ondrášem chodila do školy.
„Stará Hana nám na Lysé vykládala“, vysvětloval Benda, „že
Ondráš je neranitelný, dokud má obušek v ruce; jak by si ho dal
ale vzíti, může býti usmrcen jako každý jiný člověk!“

2
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Sousedstvo poslouchalo napnutě Bendu, a pověst o čarovné
moci Ondrášova obušku šířila se od této chvíle od chalupy
k chalupě, od dědiny k dědině.3
„Ó náš skalický kněz neuvěří!“ hněvala se ona stará žena,
která byla viděla ohnivou kouli. „Hned na druhý den po narození
Ondrášově spěchám do Skalice na faru, ale náš kněz se mi vysmál,
že prý se mi to jen zdálo. A tomu obušku též neuvěří!“ durdila se
baba pověrčivá.
„Co to?“ vzkřikli náhle Janovští, obracejíce se v stranu
k Raškovicím. Přijíždělo vojsko.
„Pro Boha vás prosím lidé, jen neprozraďte Ondráše ani
nás!“ napomínal je Benda.
Ženy počaly utíkat ke svým chalupám. Tlupa jezdců
přihnala se k fojtství.
„Co tu stojíte?“ křičel voják na koni.
„Přišli jsme z pohřbu ze Skalice“, odpovídal Korbas.
„Byl prý tam na pohřbu též Ondráš! Kde je?“ vyptával se
voják přísným tonem.
„Bůh ví, kde už je!“ přiblížil se Benda jako portáš k vojákům.
„I my portáši byli jsme vysláni, abychom ho chytili a na Hukvaldy
dopravili.“
„Odkud jste?“
„Jsme portáši až z Kozlovic. Hukvaldští páni vyslali nás do
Frýdku na pomoc panu hraběti. A ve Frýdku bylo nám uloženo,
3
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abychom tu počíhali na Ondráše, kdyby se vrátil do Janovic. Ale
darmo jsme šli. Ondráš odtáhl se svými sedláky už k Frýdku, je
jich na tisíc. Bůh sám ví, kde tolik těšínek nabrali! A křičí a hrozí,
kdo proti nim se postaví, že propadl smrti. Proti tolika lidem
nebyli bychom nic svedli a proto táhneme dále“, lhal Benda.
„Pojďte za námi!“ volal vůdce těšínských vojáků, „a nebojte
se. Ani nevystřelíme a všichni sedláci se poddají. Jsou to jen
daremní zloději a jak ukáže se vojsko, utíkají. Za námi pojďte!“
„Když vy chytíte Ondráše, nemusíme ho chytat my“, mínil
Benda. „Půjdeme na Lysou a odvlečeme do Frýdku tu starou
čarovnici. I to nám ve Frýdku uložili.“
Tato lež Bendovi pomohla. Vojáci mu uvěřili, vždyť byl
portášem! Když potom už byli odjeli, propukl všecek lid v hlučný
smích.

XXVI.
ZRÁDCE PĚTRÁŠ
Benda s Vlčkem pospíchali z Janovic v tu stranu k Vápenné
Bystré. Hnali se, co jim nohy stačily, ale Ondráše nemohli ani
okem dostihnouti. Pot z nich řinul a Vlček zlostně Bendovi
vyčítal: „Ty dycky jen s babami pletěš! Bylo ti třeba poslúchať
o guli ohnivej a vykládať o obušku? Ondráš śe na nás pohněval
a utěk nám.“
„Něpostávaj a pojď!“ zakřikl Benda svého káratele. „Tam
nahoře kdosi idě, je to jistě Ondráš!“
„Ale kaj!“ vysmál se mu Vlček. „Něvidíš, že sú to kozy? Včil
leť za ním a hledaj ho, ty povídavá babo!“
„Čemu si nešel s Ondrášem? Poslúchal si pod lípou jako iné
baby!“
„Nekřičte, vy buřiči!“ vyskočil na ně náhle Ondráš
z příkopy. „Vojsko vás uslyší a pověsí vás lotry, zbojníky a zloděje
vedle mne!“
„Katať též tam!“ usmíval se Vlček spokojeně, „vojsko už jedě
k Frýdku, hledajú tě tam mezi sedláky. Jak přijeli, jen po tobě śe
dopytovali i vědzěli, žes byl na pohřbu svojej matky. “
„Že věděli?“ opakoval Ondráš, a dodal bolestně: „Náš lid
neumí klamat. Prozradí našim nepřátelům všecko, co o nás zví!“
„Dyť jsem vojákům ani mluviť nedal!“ chlubil se Benda.
„A nacigánil sem jim, až jim uši bolaly.“ Vyslovil též své mínění,
že Kolář všechny ty vojáky, jichž bylo jen málo, pochytá a nových

pěkných pušek i prachu nabude. I koně těšínské se Bendovi velice
líbily. Benda nepochyboval, že Kolář jimi nepohrdne.
„Dobře jsi to navlekl!“ pochválil ho Ondráš. „Tento mundur
portášovský i na Hukvaldech nám poslouží.“
„Tys jich oklamal i bez portášovského munduru!“ smál se
Benda a prosil Ondráše, aby vypravoval, jak uprchl těšínským
vojákům, které tehdy vedl z Bludovic do Ostravy.
„Bylo mně velmi úzko u srdce“, přiznával se Ondráš, „když
musil jsem s nimi z Bludovic k Ostravě. Věru jsem už tehdy myslil,
že vás nikdy nespatřím. Valach jel se mnou na jednom koni před
ostatními vojáky. Jak utéci? Kdybych se jen trochu hnul, osmnáct
pušek bylo by zahoukalo za mnou. Když valach ustavičně nám
sedlákům frýdeckým jen zbojníků nadával, musil jsem mlčet.
Když mně vykládal, že má sestra vlastně ani uloupena nebyla,
musil jsem mu věřit, abych ho nepohněval, ale utéci jsem nemohl.
Vzpomínal jsem na starou Hanu, kdyby mě půjčila své
čarodějnické koště, abych neviděn mohl na Lysou odletěti. Ale
neměl jsem ani koštěte, ani pušky, jen valacha, který za mnou na
koni sedě, bedlivý pozor dával, aby mě neztratil. A za valachem
těch osmnáct pušek... Přijeli jsme k Peškově lesu, kde jednou na
silnici pána Živockého přepadli zbojníci, a věřte mi, že modlil
jsem se v duchu, aby těch sedmadvacet rytířů u tohoto lesa i nás
přepadlo a aby dali se s námi do bitvy. Umím se bíti, ale věřte mi,
tenkrát bych se nebyl za živou duši pustil do boje ani s rytíři ani
s vojáky těšínskými. Byl bych vyčkal, až budou v sobě a potom byl
bych na jejich koni buď s valachem nebo bez něho ujížděl do

světa, abych se vojáků a rytířů zbyl. Marně nahlížel jsem v těchto
myšlenkách do lesa, očekávaje odtamtud své osvobození, když
náhle zatřásl mnou valach, volaje: „Podívaj śe!“ Obrátím se na levo
od cesty. Za Šonovem hořelo. Skrbenský dvorec stál v plamenech.
Táhlo mě to tam.
„Pane Bože!“ zvolal jsem. „Zbojníci vypálili panské stodoly
a včil potáhnou na zámek. Ubohý pan Skrbenský! Pomoz mu Pán
Bůh!“
Valach sebou škubl a nahnuv se ke mně, tázal se: „Je tam
daleko?“
„Nedaleko!“ odpovídám. „Musíme trochu nazpátek po této
cestě a potom obrátíme se na jinou, která jde ke Kunčicím.“ A už
jsme ujížděli ku dvoru skrbenskému. Doufal jsem, že se mně tam
najisto podaří ve zmatku u hořících stodol těšínským vojákům
utéci. Koně divě nesly nás ku dvorci, z jehož stodol šlehaly
plameny v temnotě noční. Z osad sousedních po polních stezkách
hrnul se lid ze všech stran na pomoc, aby uhájil, co se uhájiti dá.
Dojíždíme již ku dvorci a panský lid vyhání proti nám dobytek ze
dvora, ženy snášejí vodu z Lučiny. Ve dvoře pak muži vodou
polévají střechy obytného stavení, jiní vynášejí z hořících stodol
zásoby obilné. V tom hluku a v té vřavě při záři hořících stodol
přijeli jsme do dvora. Někdo z oněch lidí hasících vykřikl:
„Utíkejte, to jsou oni!“ a lid zděšeně utíkal na druhou stranu
dvorce, kdež v úzkých dvířkách ve zděném plotě z chumáče tratil
se jeden po druhém do poli: Valach křičel: „Něutíkajtě“, ale
darmo. Lid měl nás za zbojníky. Valach seskočil s koně, a rozumí

se: já hned za ním. Valach rozběhl se za utíkajícími, já též; on
vyběhl oněmi dvířkami, jimiž skoro všichni hasiči byli už prchli,
a já za valachem. On křičel stále: „Počkajtě!“ A já volal: „Vy
galgani, postřílím vás do jednoho!“ On běžel do polí jednou
stranou, já jinou. Přede mnou běželi lidé, já za nimi. Valach běžel
k Dolním Datinám, já rozumí se k Horním, abychom si
nepřekáželi v našem běhání. On vrátil se bezpochyby zas do
Šonova, já ale v Horních Datinách navštívil Mrůzka, tam oblekl
jsem se do jeho šatů, a spěchal jsem do Ratimova a dále do
Paskova.“
„A co bylo dále?“ smál se Benda, v čemž mu Vlček z plných
plic pomáhal.
„Dále? Bylo ještě všelicos, než došel jsem na Lysou k staré
Haně. Frýdek jsem ovšem obešel, ačkoliv vím, že by mě tam rádi
viděli, kdybych se panu Prchlíkovi dal chytit. Ale podívejte se
přátelé! Vždyť jsme už v Lubně, tak nám cesta ušla
samým povídáním!“
Šli právě po stráni zvolna spadajícího pahorku podél
dřevěné chaloupky, za níž vystupoval les vysoko do návrší se
táhnoucí. Tmělo se již. Z chaloupky vystoupila právě vysoká
postava mužská na podstínek. Když Ondráš se svými tovaryši
došel až k podstínku, zpozoroval, že onen muž byl bos, že hlavu
neměl pokrytou, a že oblek jeho sestával jen z nohavic a košile,
která byla rozepjata. Patrně po namáhání denním chtěl ochladiti
zpocené tělo příjemným večerním vánkem.
„Kdo jsi?“ tázal se ho Ondráš.

„Já?“ odpovídal tázaný otázkou.
„Jak se nazýváš? ptám se.“
„A—?“ tázal se opět onen muž, který vyšel ven, aby se
ochladil a nikoliv, aby u své chaloupky portášům odpovídal.
„Jak se nazýváš?“
„Píšú mě Pětráš, ale nazývám śe Juráš“, zněla pozvolná
odpověď tázaného. Pánům a portášům takoví lidé z hor odjakživa
pomalu odpovídali. Vědí, že přijde-li k nim po neschůdných
cestách pán neb jen portáš, že nepřinášívá nic dobrého.
„Už vím“, zvolal náhle Ondráš, chtěje vyzvídati. „Tys ten
Juráš z Malenovic, který bouří se proti panstvu!“
„Katať též tam! Já śe něbúřím“, ubezpečoval bosý muž
v rozepjaté košili. „Já byl v leśe celý deň, rúbali śme dřevo.“
„Rubali jste panské!“
„Toť!“ obrátil se Pětráš nevrle, „němáme my svého selského?
Ani němůžeme svoje předať!“
„Už tě znám! Tys zbojník proti panstvu! Bouříš sedláky,
chodíš na Lysou k staré Haně —“
„Dajtě vy mně pokoj!“ bránil se Pětráš. „Já ś nimi nic něchcu
měť, s tými malenovskými, Malenovice sú tamto, tam je ten Juráš,
ale my tu v pokoju!“
„A jaký on člověk, ten Juráš z Malenovic, dobrý či zlý?“
vyzvídal Ondráš.
„Člověk nic po něm!“ hanil Pětráš svého bližního ze
sousední dědiny.

Ondráš hned při prvním pohledu poznal Pětráše. Bylť
Pětráš v onen den mariánský též ve Frýdku a kráčel v samé
blízkosti Ondráše na pahorek mariánský, když sedláci byli
vynášeli ze zámku sochu zázračné Panny. Ondráš dobře se
pamatoval, jak Pětráš tehdy na pahorku frýdeckém proti pánům
hrozivě pěstě zvedal a jak s jinými sliboval, že sedláci se neopustí,
nýbrž že chrániti budou jeden druhého proti pánům.
„Pojď s námi! Dovedeš nás k Jurášovi na Malenovice
a ukážeš nám ho! Půjdeš?“ Ondráš chtěl totiž Pětráše vyzkoumati,
zda-li by zradil sedláka pánům.
„Kata ni!“ ochotně propůjčoval se Pětráš za Jidáše. Celý den
rubal dřevo, ale jak vidíme, nechtěl si popřáti ani odpočinku, aby
mohl portáše zavésti na sedláka do sousedních Malenovic. Pětráš
ovšem už slyšel, že nedávno přišli portáši pro Juráše Fucimana,
aby ho do Frýdku odvedli a že sedláci je zajali. Ale nevěděl, že
Juráš vytáhl k Frýdku a domníval se, že Juráš je doma
v Malenovicích, když ho portáši hledají. V Ondrášovi zpěnila se
krev. Byl by v hněvu a opovržení svém udeřil ihned obuškem
zrádného sedláka. Ale přišlo mu na mysl, zdali tento člověk
pohorský nechce snad oklamati portáše a zavésti je na bludnou
cestu někam do lesů. Opanoval tedy Ondráš svůj hněv a aby dále
zkoumal Pětráše, kázal: ,,Jdi a oblekni se! Noc bude na horách
chladná!“
Pětráš odešel do chalupy. Ondráš lehkým krokem, aby
nebyl slyšán, šel za ním. U dveří pak Ondráš naslouchal, jak Pětráš
své babce vykládá, že povede portáše do Malenovic na Juráše.

„Něchoď ś nimi!“ plačtivým hlasem napomínala žena svého
daremného muže. „Dnes sú tu a jutro u ďábla. Ukaž jim cestu, aby
zablúdili!“
„Muśím iť ś nimi!“ omlouval se Pětráš. „Oni sú tři! A co mi
po Jurášovi! Dyť jich zadarmo k němu něpovedu!“
„Ty němáš serca, ty galgane!“ dopálila se žena. „Babku
Jurášovi uněsli a včil ešče portáše na něho přikludíš, aby ho našli?
Robíš, jako byś byl chytrý, ale zradíš pánům sedláka, svého súseda.
Haňbím śe za těbe!“
Ondráš věděl už dost. Pozvolna vykradl se zase ze síně před
chalupu. Rozkřikl se: „Pětráši pojď! Co tak dlúho robíš?“
„Už idu!“ ozvalo se z chalupy a hned na to otvíraly se dvéře.
Pětráš rychlým krokem vycházel. Na nohou měl krpce, na
těle huni, na hlavě širák. Za ním vyběhla mladá babka, na jejímž
čele z pod šátku, zakrývajícího vlasy, vyčníval čepeček. Rukou
pravou zastírala si oči, neboť fortušku neměla, a plačky pronesla:
„On němůže s vámi, celú noc něspal a celý deň robil v leśe! Dyť tu
mátě dosť iných chlopův!“
„A tys šumná babka!“ polichotil ji Ondráš, nahlédnuv jí do
tváře. „Škoda, že máš hloupého chlopa. Nechť zůstane on doma,
ty půjdeš s námi, a aby měl památku na pány a portáše, chlapci —
rozuměli jste?“
Chlapci rozuměli. Hnali se na podstínek, aby odtamtud
přinesli lavici. Pětráš domysliv se, že tato lavice neznamená nic
příjemného, dal se na útěk. Nedlouho utíkal. Ondráš ho dohnal,
povalil k zemi a za velkého nářku Pětrášky přivázán byl Pětráš

k lavici, aby se nemohl ohánět a výplatě se protivit. A když Ondráš
svým čarovným obuškem vyčaroval pět jadrných ran, vysvětloval
zrádnému sedlákovi: „Těchto pět poslal ti hrabě Pražma!“
„To je mýlka!“ bránil se Pětráš. „Já dycky věrný poddaný
hraběcí!“
„Žádná mýlka!“ odporoval Ondráš, „či nevíš, že hrabě trestá
jen své věrné poddané? Bendo, tu máš obušek!“
A potom vyplácel Benda. Po výplatě dověděl se Pětráš, že
mu tento další bolestný dar poslán byl od purkrabího Prchlíka.
„Od milostivého pana purkrabího!“ naříkal Pětráš. „Jaktěživ
sem mu neukřivdil a dycky ho bráním proti chlopům, když mu
nadávajú!“
„Už vidím“, pohněval se Ondráš, že zasloužíš ještě pět.
„Vlčku per ho!“ A Vlček pral a když dopral, hlásil Ondráš
Pětrášovi: „Teď jsme tě očistili od hříchů, kterých jsi se zrádný
chlope dopustil na selském stavu. Zítra běž poděkovat se do
Frýdku na zámek a zlíbej tam pánům všechny ruce i nohy za
dobrodiní, které ti prokázati dali portášovským obuškem!“
Pětráše zůstavili na dvoře k lavici připoutaného. Pětrášku,
ač zoufale se jim bránila, odváděli sebou. Ondráš, když vyšli dále
od chalupy, pošeptal jí: „Pojď s námi jen na chvilku a neboj se nás.
Nic se ti nestane. Potrestali jsme tvého chlopa, aby tě více
poslouchal, a aby tě více miloval. A odvádíme tě jen proto, aby
zvěděl, jak bylo Jurášovi, když mu rytíři ženu unesli. Snad nabude
tvůj chlop daremný rozumu, snad ozve se v něm srdce a nebude
už zrazovati svých bližních a sousedů.“

XXVII.
NA HUKVALDECH
Z temné skupiny Beskydů pahorek vysoký a na vše strany
strmý vystupuje směle do popředí. Na něm zvedá se hukvaldská
pevnost rozměrů obrovských. Ze skálopevných jejích zdí,
vyzdobených mnohými baštami okrouhlými a vížkami vysokými,
děla zhoubná s otevřeným svým jícnem hrozivě slídí po
nepřátelích krásného kraje novojičínského. V pozadí největší této
tvrze moravské obrovské hory skalnaté a zalesněné stavěkými
duby zvedají se k nebesům. Lesnatý Kazničov a lysá Babí hora ze
dvou stran sousedsky vzhlížejí k pevnosti, za nimi táhlý
Ondřejník s mnohými svými pahorky a dále Smrk, Lysá, Kněhyně
a báječný Radhošť černají se. Nad těmito pak velikány v slabých
jen rysech vyčnívají temena hor tatranských. A od Hukvaldů na
sever v malebné nížině mnohá starožitná města a vísky krášlí
úrodný kraj kravařský. Zříceniny hradu štramberského smutně
vedle Bílé Hory vyhlížejí do veselého a požehnaného kraje a jejich
Trúba, věž to kulatina, která jediná byla zachovala se z pevného
kdysi Štramberku, závistivě obrací se od rozvalin hradu, jemuž
vévodila kdysi, k obrovským a dosud moci nepřátelské
vzdorovavším Hukvaldům, ku hradu starojičínskému hrdě se ještě
vypínajícímu, a jakoby žalně volala: „Nevynášejte se, sousedé!
I vás stihne osud, jaký stihl hrad můj, a nezbude po vás snad ani
žádná kulatina jako já, aby vzdorujíc větrům a bouřím, vodě
a blesku, stála pevně jako stojím já při rozvalinách svého hradu

dosud, a jako státi budu a vzdorovati budu všem nepohodám ještě
po staletí mnohá!“
Hrad štramberský býval sice pevný, ale malý, četnější
posádka nemohla v něm nalézti místa. Ku obrovské pevnosti
hukvaldské ani zdaleka nemohl se rovnati, neboť byla rozsáhlá
a opatřená pevnějšími múrami, mnohými příkopy a branami. Než
by se nepřítel dostal do samého vnitra hradu hukvaldského, musil
by přestáti nadlidské boje v předhradních částech, a každou
zvláště musil by dříve vydobýti. Marně proto nepřátelé obléhávali
skálopevné Hukvaldy, marně pokoušívali se slézti vysoké zdi na
strmých skalách, marně ohněm hleděli zničiti budovy hradební
a hukotem děl rozervati múry hradné. A bývali to nepřátelé
mocní! Mívali zbrojnošů v nepřehledných davech, bojovníků
udatných, odvážných, smrtí pohrdajících! Ale hrad hukvaldský
byl a zůstal nedobytným.
Vzdoroval

Husitům,

vzdoroval

divokým

vojům

Mansfeldovým i Švédům ve válce třicetileté. Hravě odehnala
posádka hukvaldská roku 1680 četné voje uherské a turecké.
A nyní roku 1712 táhnou k tomuto hradu tři drzí portášové, aby
vysvobodili z temných sklepů žalářních na hradě nedobytném
a nepřístupném dva životy lidské! Ó vy bláhovci, rozumu jste
pozbyli! Či nevidíte tato děla? Kdyby jícen svůj na vás vychrlila,
těla vaše zmizela by ve větru. Či nevidíte těch hojných stráží na
všech stranách hradu pevného? Či pozbyli jste zraku, že nevidíte
těch bran pevných? I kdyby žáden strážce hradební vás
nezpozoroval, a kdybyste měli seker nejpevnějších, bran

hradebních nerozbijete; kdybyste měli žebříků nejdelších, do
hradu živi neslezete: ostříháť tam sta žoldnéřů arcibiskupských na
všech stranách hrad pevný a sto výstřelů najednou zarachotilo by
vzduchem, jak objevili byste se na zdech. Pohleďte jen na ten
hrad! Věru škoda vaší cesty. Či zhnusil se vám svět docela, že pro
jistou smrt sem na Hukvaldy si přicházíte?
Benda a Vlček šli zbůhdarma s Ondrášem. Spoléhali na jeho
vtip a na jeho odvážnost, která i jim dodávala smělosti. Na násilné
dobývání hradu ovšem nikdo z nich nepomyslil, neboť všichni tři
naši portáši byli chlapci zdraví na těle i na mysli. Benda s Vlčkem
dobrodružně přidružili se k Ondrášovi, vědouce, že chce
vysvoboditi svého otce a Kováříka lstivě ze sklepení hradebních.
Ale nyní, když stoupali už na pahorek hukvaldský a odlesk světel
z budov hradebních šlehal jim do očí v mlhavém večeru, nyní
počali Benda i Vlček opravdově rozmýšleti, co se stane, až brány
hradební se otevrou.
Ondráš stoupal vpřed sám. Benda s Vlčkem za ním. Vlček
nahnuv se k Bendovi zašeptal: „Šest bran je tam, pravil Kolář!“
Chtěl Vlček říci, že nebude snad snadno dostati se rychle do hradu
a rád byl by zvěděl, co Benda o této výpravě míní. Vlček aspoň
pozbýval každým krokem chuti k dalšímu tažení. Styděl se však
projeviti své obavy.
„Vím, že pravil Kolář, že je tam šest bran!“ odpovídal Benda.
„Ale ty, Vlčku, slyšíš? Nepamatuješ, co pravil Kolář dále?“
„Mně se zdá, že něco — o šibenicích a myslím, že měl
pravdu!“

„Toť pravil, že šest bran je na Hukvaldech, ale i uvnitř ještě
pro tři šibenice místa dost!“
„Nemluvte a nepostávejte!“ volal na ně Ondráš.
„Já tam nepůjdu!“ dovolil si odporovati Benda svému vůdci.
„Nekřič!“ pamatoval Ondráš Bendu. „Však bych tě tam ani
nechtěl, ty marcipáne! A ty Vlčku?“
„Já? A co bych já tam chodil, když Benda nechce!“
vymlouval se náhle Vlček na svého přítele. I on už v duchu
vymaloval si ty tři šibenice, a neměl chuti ani na jedné dáti se
pověsit.
„Pojďte jen chlapci, nic se nebojte, však umíte jíst a tam nás
dobře pohostí! Vždyť budeme hosty knížepána!“
„Nepůjdu!“ ozvali se portášové. Nechtěli pro tentokráte býti
hosty knížecími.
„Ty Vlčku, rád kapouny?“
„A co bych já kapouny! Nepůjdu tam!“
„A ty Bendo, umíš plavat?“
„Toť, abych neuměl. Ale tam nepůjdu!“
„Ty Vlčku, když pohrdáš kapounem, dobrým srncem
nepohrdneš!“
„Srnec jako srnec! Daremné řeči, já tam nepůjdu.“
„A ty Bendo, uměl bys chytit ve vodě kapra, ale velikého?“
„Dej pokoj a nesměj se nám. Nechť je kapr veliký jako
velryba, já tam nepůjdu.“
„A kdo vám pravil, vy duše babské, abyste tam do hradu
chodili? Však vás do hradu nevedu!“

„A kam nás vedeš?“
„Tebe Bendo na kapra a tebe Vlčku na kapouna neb na
srnce, jak sám uznáš. Slyšte a hleďte!“
„Něrob hlupoty!“ mínil Benda.
„Vidíte tuto věž? Dobře se na ni Bendo podívej, je kulatá
a štíhlá.“ — Benda se díval. — „A tamto dole pod hradem je
chalupa dřevěná. Dobře se na ni Vlčku podívej, je tam ještě
světlo!“— „Mhm!“ zabručel Vlček.
„Ty Bendo, dej na tu věž pozor. Chytíš podle ní kapra. A ty
Vlčku, tam té chalupy dole dbej, chytíš tam kapouna neb srnce!
Rozumíte?“
Benda i Vlček zlostně se odvrátili. Patrně si z nich Ondráš
činil posměch, že u hradu hukvaldského odvahy a srdnatosti
pozbyli. Těchto vlastností nemohl jim však dodati ani žáden i ten
největší kapr ani ten nejtěžší srnec neb nejtučnější kapoun.
„Ty Vlčku, slyš. Odejdi tamto k oné chaloupce, ulehni tam
u stodoly a nezaspi. Očekávej, až na hradě stráž oznámí půl noci.
Potom polezeš rovně k této zdi hradební a podržíš provaz, který
ti hodím. Na onom provaze chytíš toho kapouna neb srnce —“
„Lépe na provaze kapouna chytat, než dát se věšet!“ mínil
Vlček.
„A potom s Kováříkem počkáš tam dole u chalupy, až tam
přijdu!“ kázal Ondráš.
„Kovářík se spustí po provaze? Jen kdyby se mu podařilo!“
přál mu Vlček.

„A ty Bendo“, pokračoval Ondráš, „ty chytíš v Ondřejnici
kapra sice starého, ale dobrého. Pojď se mnou!“
Benda předvídal, že mu připadla úloha, aby pomohl
vysvoboditi starého Ondru. Ondráš sešel s ním v tu stranu
k Ondřejnici, a ukazoval Bendovi na hradě onu vížku kulatou
a štíhlou, a dole pod hradem že Ondřejnice teče. „Pohleď tam dolů
i tam nahoru. Tam poblíže oné vížky na hradě je studeň hluboká,
do níž voda nabíhá z Ondřejnice. Slez dolů k řece. Jak na hradě
dají znamení půlnoční, vlez do Ondřejnice asi v tom místě, kde
nahoře stojí tato vížka. Tam v Ondřejnici najdeš ve skále díru, pod
kterou voda pod hrad odbíhá. Sehni se trochu, učiň tři kroky
sehnutě, a už státi budeš až pod prsa ve studni. Neboj se, že se
utopíš. Už dvakrát jsem tam podlezl a jsem menší tebe. Potom
zvolej: Kapr! A čekej až kapr připlave shora do studně. Rozumíš?“
„Rozumím, ale jestli tě tam nahoře chytnou!“
„Jestli mě chytnou, tedy mě zas pustí. O mě se nestarej. Jdi
potom s mým otcem až k oné chaloupce a tam čekejte mě
s Vlčkem a Kováříkem.“
Stiskli si pravice a rozešli se. Když Ondráš volal před branou
na stráž, aby ho pustili, ozvalo se z hradu: „Kdo jsi?“
„Portáš z Frýdku!“
Brána se otevřela. Byla to brána první, ale vojáků stálo za ní
několik a ruce drželi na pochvách. Měřili si portáše frýdeckého.
„Co chceš?“
„Kdybych vám všem povídal, řeči bych pozbyl už u brány
druhé. U třetí brány bych ohluchl, jak by se divili mým novinám.

U čtvrté bych oslepl, když viděl bych jen samé slepce, kteří
nechtějí viděti, že jsem osoba poctivá a úřadní, portáš frýdecký
v službě milostivého pana hraběte Pražmy. U brány páté bych se
zbláznil, že člověk musí napřed lidem zdlouhavým mozky
napravovati, aby ho rychle do hradu pustili a u brány šesté — ale
netrubte na mně a pojďte rychle, musím s velitelem hradu vašeho
ihned mluviti!“
„Co je?“
„Poselství důležité! Jestli nedovedete mě k veliteli hned,
zítra všichni naříkati budete tam dole v sklepení tmavém při vodě
a chlebě!“
„Otvírej!“ volali vojáci k bráně druhé. Než se však otevřela,
naléhali na Ondráše, aby jim pověděl, jaké přináší poselství od
hraběte Pražmy.
„Nemám kdy, ale zle je s námi, hůře, než kdyby Turci táhli
k Hukvaldům!“ vykřikl Ondráš, spěchaje k bráně třetí. I tam
pobouřil stráž a zmatek povstal na hradě v malé chvilce takový, že
vojáci z prvních bran utíkali s ním dále, křičeli a volali, aby
usnadnili mu rychlejší postup, ale zároveň více od něho zvěděti
chtěli. Marné bylo vyptávání, Ondráš stíral si jen pot a rukama
ukazoval, jak důležitá je rychlá jeho rozmluva s velitelem hradu
hukvaldského.
Když už Ondráš byl za šestou branou v hlavním nádvoří
u samého zámku, dva vojáci ze stráže od brány první, zastavili mu
cestu: „Pověz aspoň dvě slova, však povědět můžeš! Co je?“

Ondráš odskočiv jim na schody do hlavní budovy zámecké,
vykřikl: „Co je? Co je! U nás na Frýdku stalo se včera něco
hrozného, ani byste nepomyslili!“
„A co se stalo? Mluv!“
„Ale nepovídejte dále!“
„Nepovíme!“
„Naše kočka kousla kocoura!“
Ondráš ubíhal po schodech k veliteli pevnosti hukvaldské.
Ona kočka vzbudila však ve vojácích, kteří ho byli až ke schodům
doprovodili, veliké překvapení i bolestné zklamání zároveň.
Překvapení, poněvadž očekávali novinu mnohem důležitější;
zklamání, poněvadž neuznávali, že kočka frýdecká vyznamenala
se tak nad míru, aby k vůli ní s takovými hlukem a šramotem
všechny brány hukvaldské s neobyčejnou rychlostí se otvíraly.
Když ale všechny okolnosti co týká se ony kočky, zrale uvážili,
přestali hněvati se na Ondráše. Klonili se k náhledu, že ona kočka
je zajisté nějaká paní, která nepřátelství projevila hraběti
Pražmovi a která už též pohltila několik jeho lidí jako oběť. Lámali
si hlavy, jaká by to paní byla, a paní to byla — neboť Ondráš
mluvíl o kočce a povaha kočičí mužům se nepřikládá.
Ondráš dal se dovésti v prvním patře zámku hukvaldského
k veliteli hraběti Tiefenbachovi. I tomuto pánu mocnému Ondráš
hlavu docela popletl svou novinou hroznou. Ondráš sice hraběti
Tiefenbachovi zamlčel, jakého přestupku kočka na zámku
frýdeckém se dopustila. Za to pověděl mu však, že dva tisíce
sedláků z panství frýdeckého vytáhlo ku Frýdku, že mají pušek

i prachu nazbyt, že prý tuto zbraň dobrou dostali od buřičů
uherských, kteří léta nedávno minulá velkou válku proti císaři
a králi pánu vésti se opovážili, aby ho z Uher načisto vyhnali a ho
trůnu uherského zbavili. Ondráš vypravoval dále hraběti
Tiefenbachovi, veliteli hukvaldskému, že hrabě Pražma má na
Frýdku jen asi dvanáct vojáků, sedm hajduků a pět portášů, a že
též měšťané frýdečtí o život milostivého a dobrotivého pána
frýdeckého usilují a se sedláky tajně srozuměni jsou. Potom
Ondráš lhal, že sedláci též hraběnku na Raškovicích zajali a velice
jí ublížili, jakž prý se to ani vypravovati nedá. A doložil, že sedláci
volají, že hrabě Pražma už dlouho s nich kůži selskou stahuje,
pročež oni stáhnou mu teď jeho kůži panskou. Ondráš na to
proklínal vztekle ty buřiče selské do všech pekel a slzy si stíral,
když mluvil, jak hrabě Pražma něboráček dobrotivý, je sklíčen
a zarmoucen. „Pro Boha věčného a všechny svaté Vás, pane hrabě,
prosím, aby z Hukvaldů hned pomoc vyšla k Frýdku pánu našemu
dobrotivému a milostivému, aby nešťastný konec nevzal, ale aby
na životě zachován byl! Už bych byl na Hukvaldy přišel o hodinu
dříve, kdyby mě ti pobláznění sedláci nebyli zachytili. Ale nalhal
jsem jim —“
„Co pravíš?“
„Nalhal jsem jim, milostivý pane hrabě, odpusť mi, že už
mám sám dost toho panského týrání, nalhal jsem jim, že mi pan
hrabě Pražma dal facku, až mi zub z úst vyrazil a že jsem ze zámku
frýdeckého utekl, abych nemusil brániti takého tyrana panského
proti sedlákům, kteří hledají jen spravedlivost a nikde jí nalézti

nemohou. Taková řeč se těm bláznům selským zalíbila a pustili
mě.“
„Podivno!“ divil se hrabě. „Před dvěma hodinami přinesl mi
posel z Frýdku psaní hraběcí, že sedláci jsou už rozprášeni —“
„Rozprášeni?“ podivil se ještě více Ondráš. Dech se v něm
zatajil.
„Že jsou rozprášeni“ — pokračoval hrabě „a že několik jen
vojáků těšínských rozehnalo všechny ty buřiče selské a že hlavy
vzbouření na zámku frýdeckém už se nalézají, očekávajíce
zaslouženého trestu.“
Ondráš zatřásl se leknutím. Na jeho těle vystupoval pot
a mrazilo ho. Usmíval se trochu, aby hrabě nezpozoroval, že
zbledl. Ale této novině hrozné Ondráš nechtěl a nemohl uvěřiti.
Hrstka vojáků těšínských, že by byla rozehnala sta sedláků? Že by
byla rozehnala sta sedláků, kteří slibovali, že budou bíti se až do
poslední krůpěje krve, kteří nechtěli dříve zbraň proti pánům
odložit, dokud jiného pořádku v zemi nebude? A Juráš a jiní
vůdcové že jsou pochytáni a že na zámku frýdeckém už očekávají
trestu? Ondráš nevěřil. Vzpamatoval se ze svého leknutí
a vypravoval:
„To je už stará historie, že sedláci se rozutíkali, jak uviděli
těšínské vojáky! Ale co stalo se potom —, pane Bože smiluj se nad
panem hrabětem Pražmou! Vždyť sedláci znovu přitáhli k Frýdku,
pobili šest vojáků a křičeli, že jdou si pro Juráše z Malenovic, který
na zámku je spoután. A hrozili, že pana hraběte na rynku
frýdeckém pověsí. A pěkní jsou ti měšťané frýdečtí! Pustili sedláky

do města. A když už sedláci k zámku se hnali, já vykročil ze
zámku, svůj život obětoval jsem za pana hraběte. Sotva se brána
zámecká za mnou zavřela —“
Hrabě Tiefenbach zlostně nohou zadupal. Otevřel prudce
okno a rozkazy dával. Za chvilku na to vypravilo se čtyři sta pěšího
lidu a za nimi sto jezdců k Frýdku hraběti Pražmovi na pomoc.
Ondráš zůstal na Hukvaldech, aby si odpočal, neboť běžel
prý z Frýdku, seč mu dech stačil. Ani prý se chvilku nezastavil.

XXVIII.
KOČKA HRYZLA KOCOURA
Na nádvoří vyptávali se Ondráše: „Je jich moc?“
„Ukrutně moc! Na šest tisíc je těch sedláků!“
„Ale jen sedláci! Kde by vzali pušek a prachu!“
„Toť, myslíte si vy. Mají všeho, všechny by vás tu do
jednoho postříleli!“
„A kdo je vede?“
„Syn fojtův z Janovic, Ondráš Šebesta. Byl též vojákem a má
prý čarovný obušek. Kulka se ho ani netkne a meč se před ním
zlomí! Je s peklem ve spolku. Dobře vám, že jste tu zůstali.“
„Však bych se ho nebál“, chlubil se starý voják. „Daremné
řeči o obušku! Já na čarodějnice nic nedám. Já věřím jen na Boha.
Kdyby uměl Ondráš čarovat, vyčaroval by odsud svého otce!“
„Jakého otce?“ tázal se Ondráš.
„Či nevíš, že ho tu máme? Podívej, tamto vedle staré
kapličky je zavřen a jsou tam s ním ještě dva jiní zlosyni.“
„Tam? Dole ve sklepě? Či nahoře?“
„Nahoře! Co si myslíš! Nahoře tam bývám já se svou
rodinou! A dám já na ně pozor, každé slovíčko slyším, jak oni tam
dole mluví.“
Ondráš od této chvíle cítil zvláštní náklonnost k starému
vojákovi, který nedal nic na čarodějnice a který nebál se obušku
čarovného. Hleděl si získati lásku a důvěru tohoto udatného
vojáka, který víc věřil své kulce než kouzlům pekelným. Aby

nemyslil tento starý voják, že Ondrášovi na těch třech zlosynech,
kteří tamto dole ve sklepě uschováni byli, něco záleží, Ondráš
hnul svým obuškem do větru a zvolal: „Co mi tam po těch
sedlácích! Kdybyste tu Ondráše měli, toho rád bych viděl. Ale
Ondráše sem nedostanete!“
„Počkej jen, však nám ho za několik hodin přivedou“,
sliboval Ondrášovi starý voják. „Potom můžeš se naň podívat!“
„Nepřivedou vám ho! Má on přátele všude, v pekle
i u milostivých paniček. Naší hraběnce se opravdu divím!“
„Hraběnce?“, zvolali udiveně všichni vojáci najednou. Už
porozuměli, že hraběnka je ta kočka, která kousla kocoura
a kocourem si představovali ti neuctiví lidé milostivého hraběte
Pražmu. Přehrozná novina Ondrášova o kočce a kocourovi byla
vojákům nyní ještě zajímavější. Domysliví z nich už čenichali, že
kočka oblíbila si místo kocoura Pražmy kocoura Ondráše,
a zvědavostí hořeli, jak to vlastně je s kočkou a kocourem. „A jak
ho hryzla? Proč ho kousla?“
„Já na své milostivé panstvo ničeho nepovím, vy byste dále
vykládali!“
„Či jsme baby?“ zlobil se starý voják. „Co na Hukvaldech se
upeče, ani žádná čarodějnice od nás nezví.“
„To už je jiná. Když to nepovíte, slyšte: — Ale či myslíte, že
nejsem člověk? Tak jsem se uběhl a nic mi nedáte pojísti? A či tu
vína nemáte? Však já poctivě zaplatím!“
„Ani platit nemusíš, vína máme dost! Však jsem se dnes
narodil, je tomu padesát let. Pojďte přátelé, popijeme si!“ zval starý

voják Ondráše i vojáky, kteří na onom nádvoří, kde byla stará
kaplička, službu měli. A za chvilku na to, když posadili se všichni
kol stolu dubového a pohoštěni byli uherským vínem dobrým,
Ondráš vypravoval, co mnozí naši čtenáři slezští a moravští už
dávno vědí. Kolikrát v životě musíme poslouchat tu samou
historii, kterou jsme už stokrát slyšeli. Též v knihách čítáme
známé nám už věci, neboť mnozí spisovatelé opisují po jiných
a přece zas a zas čteme trpělivě. Proto trpělivě vyslechneme i tento
příběh, který vypravují lidé už déle než půl druhého sta let a který
ponejprv uslyšelo lidstvo na zámku hukvaldském z úst samého
Ondráše. Co vypravoval, selhal, ale neškodí; lidé mu uvěřili
a vypravují tuto lež ještě po stosedmdesáti letech jako pravdu
nejsvětější, kdežto mnohou pravdu opravdovou nejen povídati,
ale ani slyšeti nechtějí! Ondráš vypravoval:
„Ondráš, toť ďáblův syn. Podívejte se na mě. Vypadá asi jako
já. Jen že on rád lže a já jen pravdu mluvím. On je ve spolku
s peklem a s čarodějnicemi, já jen slavné vrchnosti dbám a za
všechny hlupáky denně se modlím, aby jim Pán Bůh osvítil mozek
a propůjčil Ducha —“
„I ty! Hned se napij!“ vykřikl jeden z vojáků, který nazýval
se Müller a pocházel z Kunevaldu.
„Nezakřikuj mě“, pokračoval Ondráš, „však jsem se za tebe
modliti nechtěl!“
„Dobře jsi pravil!“ zasmál se starý voják-hostitel, který
nazýval se Štětka a pocházel z Kopřivnice. „Napijme se ještě na
zdraví tvoje i na Müllerovo.“

„A na vaše!“ doložil Ondráš, ťukaje si se svými novými
přáteli, kteří pochutnávali si na vínu. „Tedy Ondráše už znáte —
“, pokračoval.
„Neznáme ho, ale jen povídej dále o kočce! Aby ti to lépe
z úst šlo, napijme se znovu!“ volal Müller z Kunevaldu, nalévaje
rychle do vypitých pohárů.
„Ale opijete mě a nebudu moci vypravovat!“ Při tom Ondráš
pozdvihoval svůj pohár, z kterého však málo vína požil, kdežto
posluchači s chutí pochutnávali si plným douškem.
„A teď vypravuj!“ kázal Štětka z Kopřivnice.
„Všechno na světě je od štěstí. Někdo kdyby se na kousky
rozkrájel, nezachová se lidem. Jiný, ku příkladu ten Ondráš, zalíbí
se všude! Je selský jen synek, ale hraběnka je po něm jako posedlá.
Snad jí učaroval. Jen k vůli Ondrášovi odjela do Raškovic a tam si
ho pozvala. A tu najednou, když hraběnka dala se od Ondráše
v zahradě zámecké líbat, přijde hrabě. Jak to hrabě uviděl, zlobil
se náramně, můžete si pomyslit, který manžel takové věci rád
vidí —“
„Hehe!“ smál se ten z Kunvaldu. „To je pěkná historie!
Napijme se!“
Napili se a Ondráš pokračoval: „Zlobil se Pražma, ale nic
neřekl. Usmál se na Ondráše, jako by nic nebylo a hned dal
přinésti víno, aby svého hosta poctil. A když trochu se napili,
nabídl se hrabě Pražma, že Ondráše doveze do Janovic, a jakoby
i fojtův synek byl z vysokého rodu panského, hrabě sám bez
kočího na kočárku odvážel svého hosta a milostivě se naň usmíval.

Ondrášovi točila se hlava kolem, jak hrabě k němu byl sama láska
a přátelství. Ale když přijeli k lesu, náhle vyskočili z příkopy
myslivci hraběcí, zastavili koně, svrhli Ondráše dolů a vlekli ho
do lesa. Ondráše ještě daleko provázel hraběcí smích, jen že nebyl
to smích laskavý, ale potupný. Myslivci zavlekli potom Ondráše
daleko do hustého lesa, kam živá duše nevkročí, svlékli ho do
naha, přivázali ho ke stromu a potom kyji a pruty ho mlátili. Když
už na jedné straně těla byl všecek zkrvácen, odvázali ho a přivázali
zas druhou stranou těla, kterou taktéž zohavili. Na kůži
Ondrášově bylo znáti ránu vedle rány, krev prýštila mu ze všech
stran. „Teď chlope sprostý už znáš panskou lásku. Hraběnka sama
dala tě takto potrestat za tvou opovážlivost. Zůstaň tu připoután
ke stromu, aby pochutnala si na tobě divá zvěř, ptactvo i hmyz!“
vyslovil hrabě a zachechtal se. Ondrášovi nacpali do úst šátek, aby
o pomoc volati nemohl, nešťastník připoután byl tak, že nemohl
sebou ani hýbat ani odpudit lesních komárů, kteří ssáli krev z jeho
ran.“
„Dobře mu tak!“ zvolal Štětka z Kopřivnice. — „A že ta
hraběnka — to mi nejde do hlavy!“ uvažoval voják Jaroš
z Lichnova. — „E co po hraběnce“, mínil Müller z Kunevaldu,
„víno nám ještě nevlezlo do hlavy, napijme se!“
„Zatmělo se v lese, bylo hrobové ticho, jen veverka
v haluzích zašramotila, ptáček ze sna zašustil listím aneb opozděná
vosa zabzučela —“

„Hehe!“ smál se Müller. „Jak ty umíš vypravovat o bzučení.
Už tomu dej pokoj a pijme kamarádi!“ Ostatní hosté však žádali
portáše, aby dále vypravoval.
„Ondráš věděl, že poslední jeho hodinka udeřila. Když je
člověku nejhůř, utíká se k Pánu Bohu. Oddal se do vůle Jeho
a nemoha mluviti, v duchu opakoval si Otčenáš. Ve křoví něco
zašustělo a stará baba o berlích stála před nimi a promluvila:
„Ondráši, syne fojtův! Chceš ujati se stavu selského, chceš pomstíti
se pánům? Miluješ hraběnku a ona tebe. Chceš zapomenouti té své
hříšné lásky?“ — „Chci.“ — „Chceš vytáhnouti proti pánům
a bouřiti lid, aby byl zas v této zemi pořádek?“ — „Chci.“ —
„Nevysvobodím-li tě já z pout, dodýcháš tu, neboť propadl jsi
smrti. Slyšíš? Smrti! Rozřežu tvá pouta a hledej svou smrt jinde,
hledej ji v boji proti pánům a pomoz svému stavu selskému.
Obětuješ svůj život pro stav selský?“ — „Obětuju.“ — Baba
rozřezala pouta a dala Ondrášovi jeho vlastní obušek, který si byl
už jako školák vyřezal. Je to obušek čarovný. Dokud bude ho
Ondráš v rukou míti, neraní ho žádná kulka ani meč.“
„E co tam po obušku, ale jak je to s kočkou?“
„Hraběnka je ta kočka“, pokračoval Ondráš. „Od té doby, co
hrabě tak strašně dal pokárati Ondráše, hraběnka nemluví
s hrabětem a pláče jen po Ondrášovi, kterého si zalíbila. Když
sedláci se před vojáky rozutíkali, hraběnka přestrojená naváděla
je, aby šli osvobodit Juráše a dala Ondrášovi dva pytle dukátů, aby
sedláci šli jen na hraběte.“

„Dukátů?“ Müllerovi oči se svítily. Rád se zadarmo napil,
byl lakota veliká a za peníze byl by prodal otce vlastního. Ostatní
pijáci už klonili své hlavy ke stolu, přemoženi vínem. Müller však,
který nejvíce vypil, slyše, že hraběnka rozdává dukáty, vzkřísil se
ihned ze své opilosti a vyslovil mrzutě: „Tu kdyby člověk sloužil,
pět let neuvidí ani stříbrňáka!“
„A kdo hraběnce přivede starého fojta“, pošeptál Ondráš
Müllerovi, „dostane pytel dukátů a službu jistou až do smrti!“
Müller podíval se na Ondráše. „A proč nejdeš k ní do
služby ty?“
„Šel bych kamaráde, a kdo ví, jestli nepůjdu, jak z Hukvaldů
odejdu! A co ty? Nechceš?“
„Půjdu s tebou!“ rozhodl se rychle Kunevaldský Müller ve
svém opilství.
„A nevezmeš starého fojta sebou? Pytel dukátů dala by ti
hraběnka!“
„Vzal bych dukáty i bez pytle“, mínil Müller, „ale odveď
odsud fojta, můžeš-li! Všude je vojsko, а k tomu šest bran!“
„Doveď mě k fojtovi a já už se postarám! Chytnou-li nás, dej
všechno na mně. Hraběnka mi pomůže a ty dostaneš pytel!“
Tiše vstali a kradli se ke dveřím. Vojáci kolem stolu byli
pohříženi v hluboký spánek. Müller sňal se stěny klíče žalářní, ale
sotva učinil v opilém svém stavu dva kroky, zavrávoral o židličku,
klíče zazvonily a s hlukotem padly k zemi. Ondráš se zatřásl bázní,
že vojáci se probudí. Ale na štěstí spali tvrdě.

V síni bylo tmavo. S opilým Müllerem do podzemních
žalářních sklepení nebylo radno dáti se bez světla. Ondráš vrátil
se ještě jednou do světnice, sňal od obrazu Rodičky Boží lampičku
olejovou, a pohlížeje na obraz, vzdychl si: „Kéž se nám dílo
podaří!“
Pozvolna sestupovali potom do sklepení podzemních.
Müller chvilkami zavrávoral a při tom zaklel. Ondráš musil ho
ustavičně napomínati. „Kdyby nás tu přepadli“, pravil Ondráš,
„povíme, že jsem se chtěl podívat na starého fojta! Však to nic
zlého!“
„Tu jsou ty dvéře!“ zabručil Müller. Ondráš svítě si
lampičkou, pozvolna strkal klíč do těžkých železných dveří.
Otevřev, posvítil si lampičkou do temné jizby žalářní, která byla
klenutá a dosti prostranná. V koutku u zdi ležela na slámě tři těla
lidská. Nevyrušil je ze spánku ani chrastot zámku, ani otevření
těžkých dveří železných, které ve veřejích pronikavě zaječely.
Teprv když Ondráš s vojákem Müllerem blížili se ke koutku, kde
na slámě ony tři osoby ležely, Ondrášovi se zdálo, že počíná se na
slámě něco hýbati. Schýlil lampičku k zemi a poznal Kováříka.
Vedle něho ležel starý fojt, pohřížen v hluboký sen.
Kovářík otřel si oči. Zdálo se mu, že ještě sní. Ano, Ondráš
je to! Vyskočil, objímal Ondráše, ale jeho hlas zněl smutně.
„Ondráši, i ty tu! Už jsme doslechli, že tě chytili dnes u Frýdku
i všechny naše sedláky! Skončíme bídně!“
„Pojďte!“ bručel napilý voják Müller, podpíraje se o stěnu.

Ondráš skloniv se k otci s lampičkou, posvítil na jeho
obličej. Chtěl se ho rukou dotknouti, v tom však stařec probudil
se. Rozhlížel se po tmavé jizbě, kterou malá lampička matně
osvěcovala, hýbl sebou trochu, ale zas už ležel tiše s otevřenýma
očima.
„Já to, otče! Vstaň!“
Stařec probudil se z mrákot. Teprv nyní poznal syna.
„Ondráši!“ vyskočilo z jeho rtů a ruku po něm vztahoval. Odtáhl
ji opět nazpět a posadil se na slámu, poznav, že za Ondrášem stojí
voják. Tušil, co ten voják znamená. Zastřel si oči rukama a pěst
potom zvednuv hrozebně proti vojákovi, zvolal hlasem žalným:
„Přiveďte sem ještě mou ženu, aby nás bylo více, zbuďte z hrobu
i mé rodiče dávno zemřelé i jejich předky a vystelte slamou všecek
tento žalář! Potrestejte všechny Šebesty živé, mrtvé i polomrtvé
za tu husu, vy krvežíznivci! Ó počkejte jen, i na vás přijde a přijít
musí trest hrozný, vy katané lidu selského!“
„Otče vstaň. Přináším ti svobodu! Vstaň a pojď!“
Stařec pohnul celým tělem. Tato slova překvapila ho nad
míru.
Člověk vojanský i Ondráš za portáše oblečený naléhali na
fojta: „Vstaň a pojď! Musíme spěchat!“ A Kovářík se divil: „Jak jste
sem přišli? Či není pravda, že tě Ondráši dnes u Frýdku chytili?“
„Není pravda, ani jsem u Frýdku nebyl. Tam naši sedláci
chytili jiné ptáčky a zavedou je na Lysou Horu, tam je můj hrad,
jsem vůdcem vzbouřeného lidu selského. Poslal jsem své vojsko
k Frýdku a sám vyšel jsem na Hukvaldy, abych vás osvobodil.

Tento člověk dobrý mně pomáhá a hraběnka se mu odmění
královsky. Dostane od ní dva pytle dukátů. Jen pojďte rychle!
Tebe Kováříku spustíme se zdi, stráž spí. Otci dáme pohodlnější
cestu, jen vstávej už otče!“
Kovářík poskočil ke dveřím obraceje se k slámě, kde seděl
fojt.
„A kam mě povedeš?“ tázal se vážně fojt.
„Selský lid povstal proti pánům. Z Hukvaldů velká část
vytáhla hraběti Pražmovi na pomoc k Frýdku. Nemáme času
nazbyt. Vstaň a pojď otče, abychom ukrýti tě mohli na Lysé
Hoře!“
„Na Lysé Hoře?“ zamyslil se stařec. „Na Lysé Hoře? Ukrýti?“
„Tedy už pojď, každé chvilky je škoda! Z Frýdku vrátí se za
nedlouho hukvaldské vojsko, musíme spěchati, abychom v čas
uprchli!“
„Uprchli? Jděte sami, já tu zůstanu. Nebudu se ukrývat,
nechci prchat. Jsem poctivý člověk, ničeho jsem nezavinil. Nevím
dosud, proč mě sem dovlekli a proč nás tu v temnotě podzemní
katují… Za dne malou děrou ve zdi do staré kapličky nahlížíme,
a za své nepřátely se modlíme, jak učí nás náboženství. Život můj
beztoho nepotrvá dlouho, přetrpím co na mě seslal Bůh, aby oni
byli napraveni. Jděte sami, já už stařec, mně jedno, či můj hrob na
Lysé, či na Hukvaldech. V Janovicích, tam kde jsem se zrodil, kde
lid mě zná, skonati nemohu, a mám-li dokončiti život jinde, mohu
se rozloučiti se světem i na Hukvaldech. Jako poctivému člověku
nedají mně doma zhynouti, proto mně Lysá Hora jako Hukvaldy!“

„Ale otče!“ V očích Ondrášových zjevily se slzy. Kovářík
odvracel se ke dveřím, stahuje křečovitě své rty.
„Kdybych utekl, chytali by mně a svědčili by, že bál jsem se
trestu. Nechť mě potrestají, jestli na mně viny shledají! Zůstanu
zde, chci se očistiti před světem, že nezasloužil jsem žaláře, že
nezavinil jsem ničeho. Kdybych s vámi prchl, musil bych se
skrývat a oni vykřikovali by do světa, že jsem zlosyn, který
zprotivil se pánům, který pobouřil lid. Na mou hlavu nakupili by
povodeň hříchů a zhanobili by památku mou na věky. Chtějí mě
souditi, zůstanu tedy tu, aby mě souditi mohli a Bůh věčný
rozsoudí nad námi všemi!“
„Otče drahý, my i všecek lid víme, žes nevinen. Proto
povstal lid proti pánům, proto páni podlehnouti musí, aby ustalo
to utiskování a pronásledování lidí nevinných. Vstaň a pojď!
Neboj se, že vykřičí tě páni za zlosyna. Lid pánům nevěří, neuvěří
jim nikdy. Nedej se pánům soudit, nedočkáš se u nich
spravedlnosti, nepřečkáš svého žalářování. Usoudí-li Bůh, aby byl
konec tvého života, skonej aspoň mezi námi. K vůli tobě podnikl
jsem odvážnou cestu na Hukvaldy, vydal jsem v nebezpečenství
svůj život, a když oklamal jsem sta vojáků, abych tě osvoboditi
mohl, ty mě nezklameš. Pojď otče! Prosím tě, pojď! Zůstaneš-Ii tu
v chladných zdech žaláře podzemního, urychlíš svou smrt!
A smiluje-li se nad námi Bůh, zvítězíme nad pány a v Janovicích
zas budeš fojtovat. A nechceš-li život svůj zachovati pro mě,
zachovej ho aspoň pro ubohou mou matku!“

Stařec znovu se zamyslil. Netušil, že věrná družka jeho
života už je na onom světě… Netušil, že Ondráš užívá posledního
prostředku, aby pohnul svého otce k útěku z vězení… Vzpomínka
na ženu starého Ondru opravdu lákala ven z Hukvaldů. Ale jen na
chvilku. Rozhodným hlasem potom odpověděl: „Pozdravuj
matku, uvidíš-li ji. Já už sotva se s ní shledám na tomto světě.
Nezavinil jsem proti pánům ničeho. Dopustil-li na mně Bůh toto
utrpení, trpělivě snesu, neboť to vůle Jeho. Já stařec nad hrobem
nebudu utíkati z hradu. Nebudu plahočiti se světem potajmu jako
opravdový zlosyn, nebudu skrývati se před pány, vždyť jsem
nevinen. Mám-li na hradě tomto skonati, nechť skonám, a kletba
nechť padne na hlavy všech těch pánů nelidských. Bůh je
potrestá!“
Marně Ondráš přemlouval ještě dále otce starého, stařec
však nedal se zvrátiti. Ondráš se slzami v očích políbil jeho ruku
žehnající, a se zdrceným srdcem kráčel ke dveřím. Chtěl se ještě
vrátiti, chtěl tázati se, zda otec poctivý schvaluje ten boj proti
pánům, chtěl otce přesvědčiti, že tento boj je nutný, páni že jinak
k spravedlnosti se nenakloní. Ale času nezbývalo.
Sotva došli ke dveřím, vyskočila třetí osoba v tomto žaláři
vězněná, které si Ondráš dosud snad nebyl povšimnul, a jala se
křičeti: „A vy galgáni, mě byścě tu něchali? Či mě něznátě? Já
Targalík!“
„A tys tu též?“
„Dyť vás poslúcham už dlugo, a jeny o sobě řondítě
(mluvíte) а nа mě něpaměntátě (nepamatujete), vy łaši. Joch tu

nězostaněm! (Já tu nezůstanu!) Joch ně jest (nejsem) zbojník jako
vy a móm tu za vás vyśeděť a pověśit śe dáť? Střela do vás. Či ście
som vy ludě? (Či jste lidi?)“ A Targalík strkal se už do dveří.
„Targalíku, dej pokoj!“ napomínal ho Kovářík. „Zůstaň tu na
hradě, však zasloužíš, aby tě pověsili!“
„Já půjděm s vámi! Ležím a čekám jako blózen, až Ondráš
křikně: „Targalíku, pojď!“ Ale galgani śce, chťali śce mě tu něhať.“
„Polož se zas na slámu a buď ticho!“ kázal Ondráš. Blaho
Targalíka patrně Ondrášovi málo leželo na srdci.
„Toť!“ hněval se Targalík. „Polož śe ty na slámu a daj śe
potom pověśiť? A či myslítě, že něumím křičať? Přezradím vás,
zatrúbím, však křičať uměm, a zostanetě tu śe mnou všici!“
„Tedy pojď!“ poddal se mu Ondráš, boje se onoho
zatroubení, mělť Targalík hrdlo i plíce dobré.
Zavřely se dvéře železné, zarachotil v nich klíč. Starý Ondra
zůstal sám a sám v temném podzemním sklepení žalářním…
Ondráš vystoupil opatrně se svými společníky do síně.
Lampičku nesl nyní Kovářík, Müller šel poslední. Ondráš v síni
pokročil lehkým krokem k jizbě, kde zpití vojáci při stole spali.
Naslouchal. Bylo tam ticho. I na nádvoří panoval klid. Ze
sousedních nádvoří rozsáhlého hradu ozývaly se sice hlasy stráží
rozmlouvajících, ale netušili tito strážcové hradu hukvaldského,
že mají na hradě strůjce a vůdce povstání selského, a nesnili, že
odvádí on jim z hradu dva vězně: Kováříka a Targalíka. Na hradě
hukvaldském ubylo skoro tři čtvrtiny vojska a proto byl tu taký

klid. Ale nikdo nenadál se, že ono vojsko bylo vysláno k Frýdku,
aby se jen trochu projelo a prošlo…
Ondráš na nádvoří hradním nehledal dlouho, čeho
potřeboval. Dlouhý žebřík stál právě u síně příbytku Štětkova.
Ondráš zanesl tento žebřík k hradební zdi.
„A co ten měch dukátů?“ tázal se Müller, který se
bezpochyby obával, že hraběnka nezaplatí, když jí fojta
nepřivedou.
„Neboj se“, šeptal mu Ondráš. „Přimluvím se u hraběnky,
aby ti dala pytle dva! Vždyť zachráníš mě a za mě ona dá i více
pytlů!“
Müller už žebřík přidržoval. Ondráš vylezl první na zeď
hradební, Kovářík lezl za ním. Na zdi Ondráš-portáš rozvinul svůj
provaz. Kovářík spustil se dolů, trochu si ruce pohmoždil, ale za
to, když k zemi před hradební zdi dopadal, objal ho Vlček.
Když Ondráš slézal po žebříku nazpět do hradu, větřík
zanášel do nádvoří hluk hlasů lidských a řehot koňský. Ondráš
spěšně spustiv se po žebříku dolů, Müllerovi a Targalíkovi
pošeptal: „Zle je, posádka hukvaldská vrací se už od Frýdku!“
V tom ozýval se už též hlučněji lomoz ze sousedního
nádvoří. Ondráš spěchal se svými společníky k studni.
Sotva ke studni došli, na bránu zabušeno.
„Targalíku, sedni do okovu, rychle!“ křičel Ondráš.
Targalíkovi se takové sednutí nelíbilo.
„Já śe utopiť nědám, vy chromské duše!“

„Vlez do okovu!“ kázal Ondráš. „Slyšíš, jak už na bránu
buší?“
„Śedni ty!“ dopaloval se Targalík.
Ondráš vlezl do okovu a vykřikl do studně: „Kapr!“ Na
bránu znova silně zabušeno a mnohých hlasů hlukot dorážel do
klidného nádvoří, jehož strážcové spali klidně u stola spánek vína
uherského.
„Mülleře, spusť! Tři pytle dukátů! Ale dej pozor, jsi opilý!“
„A co s tímto člověkem bude?“ ukazoval Müller na
Targalíka.
„Zapíchni ho a hoď do studně!“
„Dajtě pokoj!“ mínil Targalík a už chtěl lézti k okovu.
„Počkajtě trochu, já půjděm též!“
„Chraň tě bůh!“ volal Ondráš. „Dva se sem nevejdeme,
Müllere toč! Čtyry pytle dukátů dostaneš! Jen pozor dej!“
Müller točil a Targalík se ošíval. „A co já? Co śe mnou? Ludě
chromskí a co já?“
„Vylez na žebřík jako Kovářík a skoč dolů!“
Targalík odběhl na celém těle se třesa. Na bránu bušeno
vždy bouřlivěji. Povyk nedočkavých vojáků se vzmáhal, bylo
slyšeti klení surových hlasů a řinčení ocele. Müller ač zpit, točil
seč stačil. Obracel se úzkostlivě v tu stranu, kde v příbytku
Štětkově opilí vojáci vyspávali na stole tu historii, jak kočka
uhryzla kocoura. Kdyby se lomozem vojáků vrátivších se od
Frýdku probudili, kdyby zastihli Müllera u studně! — Müllerovi
povstávaly po celém těle krůpěje potu. Točil vší silou. Strach,

který mu zabíhal až do kostí, vystřízlivěl ho. Celým tělem hýbal,
jak točil prudce, aby okov do hluboké studně jak nejrychleji
dopravil. Konečně s dola ze studně ozvalo se „Kapr!“ a hned na to
bylo slyšeti, jak voda dole tryská a jak lidé tam mluví. Benda chytil
kapra.
Müller odběhl od studně. Do brány znovu bušeno, chřestily
zbraně, rozléhaly se surové hlasy zdivočených žoldnéřů. Brána
povolovala. Müller sotva měl kdy, aby zaskočil do světnice
k Štětkovi a posadil se ku zpitým svým společníkům. Položil hlavu
na stůl a nerozmýšlel o nerovnosti na světě, že někdo opije se hned
a jiný že mezi tím leze do žalářů, že umlouvá se s povstalci, a že
zatím pouští vězně ze sklepení podzemních na svobodu.
Z nádvoří sousedního vnikla stráž už do nádvoří Štětkova,
klidného a tichého… Vběhla do světnice, kde Štětka se svými
spolubojovníky dosud na stole vyspával, byv poražen vínem
uherským. Ani nyní neprobudili se stateční obrancové hradu
hukvaldského a bedliví strážcové vězňů, ačkoli vrzaly dvéře, ač
pádné kroky vojáků, dlouhým čekáním rozmrzelých, otřásaly
budovou, ač křičeli a lomozili, jakoby byli na nepříteli dobyli
tohoto nádvoří. Spolehliví vojáci Štětkovi chrápali nerušené dále
a Müller jim pomáhal. A když stráž ze sousedního nádvoří
rozeklela se a do spících bouchati počala pěstěmi, Štětka sebou
hnul ledabylo. Domníval se, že ho budí ten portáš z Frýdku,
a v rozespalosti své, maje oči z pola zavřené, pozvolna vypravil ze
sebe tato slova: „Dyť posúchám. Šak něsú hluchý. Ale jak — jak je
to s tým kocúrem?“

XXIX.
BITKA U FRÝDKU
Juráš s Janošíkem slovenským postupovali s četnou
družinou od Metelovské Hůrky podél Ostravice k Frýdku
a bouříce na cestě proti pánům dědinský lid, pobádali jej, aby se
k nim družil a své zbraně, cepy, kosy, vidlice a kyje snášel. Houfy
selského vojska Jurášova už byly vzrostly znamenitě, když
u Starého Města přivítala je družina Kolářova, která přitáhla od
Skalice od pohřbu matky Ondrášovy a která tu u Starého Města
čekala na Juráše a Janošíka.
„Kdě je Ondráš?“ tázal se Janošík Koláře. „Kaj ho mátě?“
volal současně Juráš.
„Není s námi“, odpovídal Kolář. „Sejdeme se s ním až na
Lysé.“
„Prečo něprišěl s vámi?“ tázal se Janošík, a Juráš
přizvukoval: „Čemu něpřišel? Kaj (kde) je?“
„Proč nepřišel s námi? Zašel si na Hukvaldy, aby vysvobodil
svého otce a Kováříka ze žaláře. Přivede je na Lysou a my zatím
postaráme se ve Frýdku o Pražmu a Prchlíka.“
„A trochu je polehtáme na těle!“ těšil se Bartoš. „Oni dosud
drbali a škrabali nás!“
„A pomodlíme se s nimi při tom několik otčenášů, aby si
aspoň někdy na Boha vzpomněly ty panské duše!“ dokládal
Brygula z Hodonovic.

„A jíst jim dáme jalovec! Vždyť to zdravé jídlo!“ smál se
Lysek z Dobré.
„O tom pojednáme, až jich buděme mať (mít): Něviděli stě
vojákou?“ tázal se ostražitý Janošík.
„E co vojáci, neviděli jsme ani jednoho, ale nechť přijdou!“
hrozil Havlas z Nošovic svou těšínkou.
„Nechť přijdou!“ ozývalo se bojovně z řad povstaleckých
a zazvonily kosy, zachrastěly cepy. Janošík spokojeně rozhlédl se
po zástupech lidu, který chopil se zbraně proti pánům. „Ty chceš
pánou lehtať“, promluvil Janošík k Bartošovi, „a ty chceš, aby se
při tom modlili otčenáše“, — s úsměvem ukázal na Brygulu — „ty,
Lysku, chceš pánou jalovcem častovať, a ty, Havlasi, něbojíš sa, bo
máš dobrú těšínku! Pojďte sem!“
Odvedl tyto odhodlané čtyry chlapce na stranu a povolal též
Juráše a Koláře k poradě.
„Vy sa mi lúbítě!“ pochválil Janošík ony čtyry udatné
mladíky. I Jurášovi a Kolářovi chlapci se líbili. „Vy něbojítě sa
žiadneho něbezpečenstva!“ pokračoval.
„Něbojíme śe!“ odpovídali chlapci slezští.
„Zrobítě, čo já chcem?“
„Zrobíme.“ Když však Janošík posílal je do Frýdku, aby tam
vyzvěděli, kolik je na Frýdku vojáků, a jak obsazeny jsou brány
městské i zámecké, Bartoš ozval se: „To já něpotrafím! Kdo by tam
špehoval! Já mám horkú krev, já jen biť a pomlátím jich sto, jak do
toho přijdu!“

„Co tam po jejich branách, toť! Dyť všicko rozmlátíme
a rozbijeme, dyž půjděme všici!“
Janošík chtěl rozohněné selské povstalce ukrotit, ale darmo.
I Havlas křičel: „Já do města? A bez těšínky? (Na ni mnoho si
zakládal.) Jináč mě nikdo ve Frýdku něuzře než s těšínkou, ale
potom chraň jich Bůh!“
Janošík vykládal, že dobrý voják nesmí spoléhat se jen na
svou zbraň, ale též na svůj mozek a že musí někdy chytře a lstivě
jednat, aby zvítězil. Lesť že je někdy prospěšnější než sto ran
z nejlepší těšínky.
Ale nadarmo! Ti čtyři bojovníci chtěli jen všechno rozmlátit
a pověsit, a byli udatnější než sám pověstný zbojník slovenský
Janošík.
„Vojáci!“ vykřikl náhle někdo z povstalců.
„Kde?“ — „No tam, či nevidíte?“ odpovídaly hlasy. V řadách
povstaleckých nastal rozruch. Přijížděliť opravdu od Skalice
vojáci. Byli to titéž žoldáci, jež Benda poslal z Janovic k Frýdku,
aby mohl s Ondrášem nerušeně na Hukvaldy.
„Vy s kosami sem! Vy s cepami tamto!“ velel Janošík.
„A mlaťte do toho jako do slámy, rubejte jim hlavy, jako byste
kosili seno! A vy chlapci moji slovenskí i vy Slězáci, kdo mátě
pušky, tu za mnou do príkopy a jak zvolám: paltě!“
Jezdci se blížili. Byla jich jen hrstka. Janošíkovi třáslo se
srdce radostí, že první tato srážka skončí velkým vítězstvím lidu
slezského. Ale když skočil do příkopu se svými slovenskými
chlapci, zaskřípal zubami. Jezdci byli už jen asi na dvacet kroků

vzdálení. Lid selský utíkal před nimi v divokém spěchu,
přeskakuje příkopy, rozprchávaje se do polí, odhazuje cepy i kosy,
aby jen rychleji mohl utíkati. Jen malý houfec s Jurášem a Kolářem
v čele postavil se v cestu vojákům přijíždějícím, nedbaje toho, že
sta selských lidí hanebně prchalo do polí.
Nebylo kdy volat povstalce nazpět, aby se vrátili, nebylo
kdy, vykládati jim, že vojáků je jen hrstka a povstalci že by je
mohli pobíti do jednoho. Janošík vykřikl: „Palte!“ A hned na tento
povel slovenští jeho chlapci z příkopy vojáky pozdravili rachotem
svých pušek. Juráš pak s Kolářem vrhali se na čele hrstky
hrdinných sedláků s cepami a kosami proti přijíždějícím jezdcům.
Ó kde jsi ty Bartoši, který chceš pány lehtat, kde jsi ty
Brygulo, který jsi pány chtěl donutit, aby se pomodlili otčenáš,
kde jsi ty Lysku, který pány chtěl jsi jalovcem častovat a kde jsi ty
Havlasi se svou těšínkou?
Utíkáte do polí, vy hrdinové, a co jste toho namluvili!
Hanběte se, vy mluvkové! O žal, že takých mluvků národ náš má
moc a moc, a málo jen těch, kteří nelekají se ani toho nejhoršího,
a krev i život obětují za posvátnou myšlenku!
Kulky slovenské zhoubně dopadly do zástupu vojenského.
Dva jezdcové už padají s koní, ostatní vypálili své těšínky do
houfce cepařů a kosařů, který se jim stavil v cestu. Pozvedly se
kosy, zachrastěly cepy, ale vojáci prudkým letem prorazili si cestu
dále k Frýdku a mávajíce svými opeřenými klobouky, na posměch
poroučejí se povstalcům selským.

Nadarmo Janošík se svými Slováky rozběhl se za nimi
a znova dal vypáliti pušky. Dým zakryl výhled na cestu a když se
byl rozplynul, vojáci v dáli už mizeli zrakům vítězných
i poražených sedláků, zůstavivše na bojišti povstalcům pouze dva
ze svých druhů.
Tito smrtelně raněni, loučili se se světem. Povstalci, kteří
neutrpěli na životech žádných ztrát, počali pozvolna soustřeďovat
se zas na silnici. Kolem umírajících vojáků skupil se dav selských
bojovníků. Obvazovali jim rány, vyptávali se jich soucitně, odkud
jsou, ale daremná to služba. Kulky slovenských chlapců byly
smrtonosné: vojáci vzdychali, ale nemluvili, a brzo dovzdychali,
oněměli na vždy…
„Něboráci!“ politoval jich Černoch z Palkovic. „Škoda jejich
životů. Jak zaplačú jejich matky, které jich zrodily!“
„A jejich děvuchy, Pán Bůh jich opatruj!“ dodával Lyčka
z Heřmanic.
„Něbylo třeba tak střelať!“ mínil Pokorný z Pětvalda. „Dyť
i oni sú selskí synci!“
„Pán Boh dá jim něba!“ ozval se Janošík hlasem žalostným.
„My sa jim brániť musili, boli by nás oni pobili. My dobrí ludia
jako oni. Oni slúžili pánom a my něvzali jim životy, ale páni! Oni
slúžili pánom a za to zomreli. Škoda, že s nimi něbol tuná Pražma
lebo Prchlík!“
„Škoda!“ litovali Slezáci života vojáků, pošlých z krve selské.
Janošík znal povahu měkkou lidu slovenského. Nyní
v Slezsku poznal, že tento lid, který povstal proti pánům, je právě

takový jako na Slovensku. Janošík poznal, že Slezák je právě tak
citlivý a lidský vůči svým nepřátelům jako Slovák uherský.
Janošík, který chtěl na Slovensku vymaniti lid ze staleté poroby
panské, zažil tam mnohých trpkých zkušeností. Lid byl na
Slovensku od zmaďařilých šlechticů týrán a utiskován, ale měl
více lidského citu než jeho panští katané. Trpěl strašně od pánů,
ale snášel trpělivě. Když Janošík zašel do Slezska, domníval se, že
tu nalezne lidí odvážnějších, kteří přidruží se k němu
a nemilosrdně budou trestati pány za nemilosrdenstva panská. Ale
zklamal se i ve Slezsku. Byl to týž lid slovanský jako v Uhrách,
dobrý a upřímný, trpělivý a ponížený, který raději sám dal se
ubíjeti než aby ubíjel svého bližního.
Slezáci na Lysé Hoře přísahali pánům pomstu. Ale když
došlo k tomu, aby pomstu vykonali, utíkali... vražda se jim hnusila.
I nad zmírajícím protivníkem Slezáci ronili slzy soucitu a tajně
v úkrytu srdce snad láli těm, kteří ránu smrtonosnou vypustili…
snad raději sami byli by se zranili, než aby zavraždili nepřítele
svého smrt jim nesoucího... Janošík znal tuto povahu lidu
slovanského, a ačkoliv rád byl by zvolal: „Hanba vám, vy baby! Sta
vás bylo proti několika vojákům a rozprchli jste se před nimi
hanebně! S vámi nelze nic! Služte dále jako otroci svým pánům,
a za své dobré služby dejte se políčkovat, týrat a katovat, lepšího
osudu nezasluhujete!“ Ale Janošík, ač v něm to vřelo, utajil svůj
hněv a chtěl lid slezský přece ještě získat aspoň pro další boj.
Vždyť v Janovicích tento lid mlčky složil zbraně a nechal odvésti
starého fojta a Kováříka do vězení. Dnes aspoň už hlouček postavil

se zmužile proti vojákům a snad — ovšem snad — všecek lid
slezský pozvolna odhodlá se netrpěti panského týrání a zprotiviti
se pánům, aby poznali, že i sedlák je člověk.
Janošík proto, aby nalákal rozprchlé selské povstalce, dal se
místo výčitek a kárání do křiku: „Ale sme jim dali! Dva sú už zabiti
a pobijeme všetkých pánou, ktorí utláčujú nás! Něbojíme sa jich.“
A hned na to otřásal se vzduchem konec písně slovenské:
„Něpravosť u pánou, pravda u zbojníka!“
„Ludia, pojďtě k nám! Naučili sme my jich, kdo sme!“ křičel
Janošík na selský lid do polí.
„A jestli ešče vojáci přijdú, dostanú těprv!“ hrozili někteří
Slezáci.
„Ludia pojďtě k nám!“ dodával Janošík smělosti těm, kteří
do polí byli utekli. „Dobre tak bolo, že stě utěkli“, chválil je
Janošík, „vojáci aspoň poznali, že sme ludia! Málo nás tu bolo, ale
dali sme jim! A keby (kdyby) bolo zle, boli bystě prišli vy nám na
pomoc! Veď já vám rozumel!“
„Toť, aby śme něpřišli! To my jen tak na oko utěkli!“
vymlouval se Bartoš, který jak už víme, měl horkou krev a který
by byl pomlátil sto vojáků, jen kdyby jich tu tolik bylo bývalo
a kdyby — a to u Slezáka rozhoduje, kdyby do toho mlácení byl
přišel.
„Já pravil Brygulovi, aby se tamto postavil, ale když nechtěl“
— žaloval Havlas, který i bez Bryguly, ovšem ale se svou těšínkou,
na kterou si mnoho zadádal, do polí utéci dovedl.

„Nic si něpravil, ty cigáně!“ rozkřikl se podrážděně
obžalovaný Brygula.
„Ticho buďte!“ kázal Janošík. „Teráz (nyní) povedztě mně:
Chcetě bojovať proti pánom, či utěkať? Jestli chcetě bojovať,
půjdeme na Frýdek, jestli mátě strach, idztě k svojím mamulkám,
rozlúčtě sa s ními a dajtě sa pochytať a pověšať!“
„Toť tak, aby nás věšali!“ durdil se jeden z Dobratic. „Dyť
sme nic nězrobili!“
„Že stě nic nězrobili?“ rozesmál se Janošík. „Či stě
něvysvobodili ve Frýdku Pannu Mariju? Či stě něšli chytať
rytierov do Bludovic? A prečo (proč) přišli stě na Lysú Horu?
Prečo mátě cepy a vidle, kosy, kyje a pušky? Zbojníci stě, jako já.
Že stě nic nězrobili? Kebyste lúpili a vraždili, bolí bystě dobrí
ludia, ale vy něchcetě ani lúpiť ani zabíjať, vy chcetě sa dať
olupovať a pozabíjať, a preto vás dajú páni na šubenicu! Taký je
teraz svet!“
„Pojďte, půjdeme bojovat!“ povzbuzoval Juráš sedláky. „Už
nás nic nečeká než oprátka, chceme si jí aspoň zasloužit! Pojďte
chlapci!“
„Pojďte!“ ozývalo se ze selských zástupů. Kolář počal
seřaďovati mužstvo do čet, Stříž z Ratimova dával naučení, jak
mají se zachovati cepaři, jak kosaři a jak ti ostatní, když blíží se
nepřítel. Zástupy první už daly se na pochod k Starému Městu
vesele zpívajíce, jakoby byli bitvu velkou vyhrály, a další čety za
nimi vypravovaly se na pochod k Frýdku. Slováky rozdělil Janošík
na dvě oddělení, jedno vedl na čele selského vojska sám, další čety

za ním vedli Juráš, Kolář a Stříž, a dlouhá řada povstaleckých čet
končila opět Janošíkovými Slováky, kteří jsouce puškami
ozbrojeni, střežili slezské povstalce, aby je nepřítel nenapadl ze
zadu neb snad dokonce — neodnesl.
Tak přitáhli až do Starého Města u Frýdku. Na cestě
nepotkávali ani človíčka, lidi zalézali před nimi bezpochyby do
svých příbytků. Janošík dobře si všiml, že u mnohých oken
objevily se ženské postavy, které však ihned zmizely. Chlopa
nebylo vidno ani na cestě, ani neukazovali se u chalup.
Povstalci stanuli před panskou hospodou, aby posilnili se.
Odkládali své zbraně, vynesli bečku piva před hospodu, točili do
velkých hliněných džbánků a připíjeli si s chutí. A když džbánky
od úst k ústům byly podávány a bečka už musila se nakloniti,
náhle Janošík chopil Juráše za huni a zvolal: „Slyšíš? Hore chlapci,
pušky, cepy a kdě kdo co mátě! A sem na cestu ke mně!“
Janošíkovi Slováci hned stáli u svého vůdce a pušek se
chápali. Juráš s Kolářem volali na selský lid, nastal povyk,
povstalci běhali sem a tam, a Kolář se Střížem měli velkou práci,
chtějíce lid ustrojit do čet. Bylo na kvap. Vojáci na koních už
zjevili se, Slováci v první řadě povstalecké namířili proti nim své
pušky, ale dříve bylo střeleno na Slováky, než oni vystřeliti mohli.
A dopadly též rány na povstalce, odkud se jich sedláci
nenadáli: z vikýřů nad hospodou. Slováci vypálili své pušky do
přijíždějících vojáků, zadní četa slovenská mířila do vikýřů, aby
potrestala vojáky, kteří se na půdě hospodské byli ukryli. Střelila
však na prázdno, neboť tito vojáci vystřelivše z vikýřů, objevili se

hned na to před hospodou a znovu počali stříleti do povstalců.
V tom už jezdci vojanští byli u řad slovenských. Nastal boj na život
a na smrt. Lid povstalý odhazoval zbraň a zděšeně prchal na útěk
v tu stranu, odkud byl přitáhl, ale i odtamtud vytáhlo proti nim
asi šest vojáků, vedouce za sebou asi třicet sedláků s cepami
a kosami. Slováci zadní přivítali je střelbou, načež lid selský ze
Starého Města, který bezpochyby vojskem byl donucen, aby
vytáhl proti selským povstalcům, prchal nazpět.
Vojáků byla jen hrstka, ač objevili se ze třech stran,
z hospody, od Frýdku i od Skalice. Kdyby povstalci selští ihned
nebyli hledali spásu svou v útěku, mohli hravě odraziti vojáky, ba
mohli je postříleti do jednoho. Ale zůstali na bojišti jen Slováci
Janošíkovi a několik sedláků s Jurášem a Kolářem. Ostatní lid
selský rozprchl se na vše strany a daleko bychom zašli,
kdybychom chtěli popisovat namáhání každého utíkajícího
zvláště, aby utéci mohl. Věru bylo snadněji bojovati proti hrstce
vojáků než utíkati s překážkami velikými. Lid, který povstal, aby
bránil se proti utiskování, jak shlédnul prvního vojáka, už klesal
na mysli.
Tak bývalo ve Slezsku, jeť taková povaha slovanského
Slezáka. Slezák ozývá se v tiché chaloupce, když nikdo
neposlouchá, naříká, co se s ním páše, zapláče si mnohdy nad
pronásledováním, ale bránit se neumí, neumí se odhodlaně
a zmužile postavit nepříteli, neumí hájit svého práva, dá se trýznit,
trápit, ponížovat, ba když toho nepřítel chce, pomůže i jemu proti
své vlastní krvi, jen aby měl svatý pokoj!

Janošík vida ten hanebný útěk lidu selského, zaskřípal zuby.
„My ujali se toho lidu ztýraného, my chtěli mu pomoci proti
pánům, a hle! nás opouští ten lid nevděčný, zůstali jsme skoro
sami, ba musili jsme toho zažít, že i sedláci přišli na nás s vojáky!“
A aby ulevil svému žalu, kázal: „Palte!“ A čtyři vojáci padali s koní
svých. A Juráš rozehnal se s cepem za vojáky a za ním Kolář, a byli
by mlátili, jen kdyby vojáci byli čekali. Zůstalo několik vojáků na
bojišti, byl střelen i Brygula smrtelně, když utíkal… I jiní sedláci
byli poraněni… A tři sedláci ocitli se na koních vojanských…
Havlas bez své těšínky, na kterou si mnoho zakládal, ale kterou
odhodil, když by mu byla dobře posloužila, byl mezi těmi, které
vojáci odvlekli do Frýdku.
A když hraběti Pražmovi podána byla zpráva o tom, co stalo
se v Starém Městě, zasmál se: „Vždyť znám naše Slezáky! Postavit
jim do pole hastroše vojansky oděného, nebudou před ním utíkat
jen zajíci, ale i lidé.“
A purkrabí Prchlík dodal: „Euer Gnaden! Za tři dni je pokoj.
Und dann wird der Scharfrichter viel zu thun haben werden,
sintemalen —“ (A potom kat bude mít moc práce, neboť —)
Hrabě neposlouchal. Psal už psaní na Hukvaldy hraběti
Tiefenbachovi, že několik povstalců bylo chyceno a že lid
povstalecký je rozprášen. Proto na Hukvaldech domnívali se, že
Ondráše mají na Frýdku, ale on byl — jak už víme, na
Hukvaldech…

XXX.
MARYŠKA ONDROVA
Na druhý den po oné osudné bitce frýdecké zavládl
v Janovicích smutek. Chlapci janovští vrátivše se domů,
vypravovali žalostně, že všecek lid povstalý rozprchl se před
několika vojáky a že zůstalo jich jen několik s Jurášem a Kolářem,
kteří utekli se bezpochyby na Lysou Horu. Mysli všech obyvatelů
selských byly sklíčené. Předvídalo se, že hrabě Pražma dá stíhati
nyní všechny, kdo přidali se k Ondrášovi a že potrestá
nemilosrdně každého, kdo opovážil se přidružiti se k povstalcům.
Matky plakaly, lekajíce se, co stane se s jejich syny, děvuchy
truchlily, strachujíce se o své milence a staří otcové zadumáni
s hlavami sklopenými nevěděli si rady, jak vyprosili by milost pro
své syny. Radili se a rozumovali, zdali nebylo by dobře zajíti na
Frýdek a na zámku hraběte poníženě prositi: „Panstvo slavné, dejž
milost našim synům zbloudilým, odpusť jim, oni litují svého
poklesku a budou nejvěrnějšími poddanými svého milostivého
pána!“ Ano, tak bylo by snad dobře. Ale zdali takovouto prosbou
pokornou nevrhnou starostliví otcové sami sebe i své syny do
neštěstí? Kdyby na zámku frýdeckém nebyl zlým duchem
purkrabí Prchlík a kdyby hrabě Pražma nebyl prchlý nad míru,
snad byli by přijati vinníci na milost. Ale Prchlík je mstivý a hrabě
zajisté naplněn jest neukrotitelným vášnivým hněvem proti svým
pobouřeným poddaným. A msty i hněvu panského lekali se
Janovští. V děsné předtuše, že by hrabě dal ztrestati hrozně

odbojný lid selský, doradili se konečně, že synové jejich musí
z Janovic prchnouti a ukrývati se na horách a v lesích, dokud
nezmírní se hněv panský. Bázeň jímala celou dědinu. Zdali hrabě
nebude hněv svůj chladiti i na nevinných rodičích, jichž synové
připojili se k Ondrášovi? Vždyť dal na Hukvaldy odvésti
i nevinného starého fojta! Zdali nevyleje svou mstu na celou
dědinu? Zdali už v nejbližší hodince nepřiletí zas do Janovic vojáci
suroví, aby odvlekli do Frýdku a snad i na Hukvaldy za starým
fojtem další oběti panského tyranstva?
Dlouho uvažovali Janovští v příbytku radního Korbase.
Syny své vyslali do lesů, a radní Korbas dal se do Skalice, aby
požádal o radu moudrého a zkušeného kněze.
Kněz cítil se svým lidem, bylť sám synkem selským, žil
v tomto kraji již dlouhá leta a byl svědkem mnohého utrpení lidu
selského. Sám zažil případů, že sedlák nevinně pronásledovaný od
úřednictva panského marně doprošoval se práva a spravedlnosti.
Šlechta byla tehdy mocná a žaloval-li poddaný na svého pána
u krále, kamž byla cesta dlouhá a daleká, zřídka kdy co spravil,
naopak znova byl týrán a pronásledován, že se opovážil na pána
svého naříkati. Byly to doby zlé pro stav selský. Úřadů císařských,
které by soudily nad všemi poddanými císařovými, stejně
a spravedlivě, takových úřadů tehdy ještě nebylo. Sedláka soudil
pán, a pány soudili páni šlechtici mezi sebou… Proto v mnohých
zemích bouřil se lid selský proti tehdejšímu pořádku, čili lépe
řečeno nepořádku, a se zbraní v ruce hleděl pány donutiti
k spravedlnosti.

Skalický kněz trapně byl dojat, uslyšev, jak zbaběle sedláci
zachovali se u Starého Města Frýdeckého. Znaltě tento ctihodný
muž lid slovanský v Slezsku a na Moravě, že nenávidí krveprolití,
znal jeho mírnost, dobrotu i trpělivost. Ale věděl též, co se na
tomto lidu páše a uznával, když tento lid zoufalostí jest již dohnán
k zjevnému odboji proti panstvu, že marné by bylo krotiti jej.
Když po pohřbu staré fojtovy ženy zástupy selské v kostele prosili
za požehnání, kněz je pouze napomínal, aby nedopouštěli se
nepravostí. Netroufal si ani domlouvati jim, aby zbraně odložili
a pánům se neprotivili. Domníval se, že utrpení ubohého lidu
dosáhlo už vrchole nejvyššího, že zoufalý lid nedá se zvrátiti od
svého předsevzetí — a ejhle! Několik vojáků dostačilo, aby
rozprášili sta povstalců nadobro.
„Buďte klidní, vyzývejte Boha a v Něj důvěru svou skládejte.
Já sám půjdu k hraběti, abych ho naklonil k mírnosti —“
„Ó pan hrabě je neuprosný, ten jeho purkrabí poštve ho na
nás! Bojím se, že všecka naše obec zkázu vezme!“
„Doufej, milý Korbasi, že v hraběti dřímá ještě křesťanský
cit a že ho v něm vzbudím. A nespravím-li nic na Frýdku, půjdu
až do Vídně k císaři pánu a tam vše vylíčím!“
Starý Korbas se slzami v očích děkoval svému duchovnímu
pastýři za lásku, kterou jim osvědčuje a loučil se s ním dojemně.
„Ty, otče duchovní“, pronesl Korbas hlasem plačtivým, „znáš nás,
víš, že nechceme protiviti se pánům. Ty víš, jak starý Ondra pro
husu na zámku byl potupen, jak uloupena byla mu dcera v den
svatební, ty víš, že mladý Ondráš, když prosil hraběte, aby vojsko

stíhalo zbojnické rytíře, vržen byl do žaláře, ty víš, jak počalo to
vzbouření lidu selského. Pověz jim tam ve Vídni všechno, otče.“
Oba mužové překvapením sebou hnuli. „Viděl jsi?“ zvolal
kněz „Zdá se mi, že Ondrova Maryška!“
Kněz spěchal ke dveřím a za chvilku dívka v ošumělém
obleku stála před nimi. Byla to opravdu nešťastná nevěsta
Kováříkova. Tvářičky její jindy ruměnné byly vybledly, očka její
čtveračivá nyní smutně hleděla z naběhlých od pláče víček.
„Pozdrav tě Bůh!“ vítal ji kněz laskavě a Korbas přátelsky
podával jí ruku: „Ubohá nevěsto, co se s tebou dělo!“
Oči zalily se jí slzami. Nemohla ze sebe slova vypraviti.
Potácela se ke zdi. Když se trochu byla utišila, tázal se Korbas:
„Pověz, Maryško, odkud přicházíš?“
„Neptejte se!“ zastřela si utrápená děvucha oči rukama,
a bolestně vydychla. „Sama ani nevím, kde mne smykali… A kde
Kovářík? Co moji rodiče?“
Korbas pohleděl na kněze s bolestným výrazem. Ubohá
děvucha přestála zajisté mnoho protivenství lidského, ale jaké
noviny očekávají ji nyní, toho nebožačka netuší!
„Co je?“ vykřikla děvucha zděšeně, vidouc, že ani Korbas ani
kněz nemají se do řeči. „Bože, snad nejsou tatulek nemocni?“
Korbas zakýval záporně hlavou. „Otec jest živ a snad
zdráv —“
„A matka — matka, nežije?“ přiskočila děvucha jako šílená
ke Korbasovi.

„Matka? Upokoj se, Maryško. Jak Bůh usoudí, dobře bylo
souzeno. Byla už stařičká a věčně nemůžeme žíti, jsme
smrtelníci…“
Dívka stanula jako zkamenělá. Naběhlé její oči bez výrazu
pohlížely na podlahu, tvář bledá jakoby náležela mrtvole a nikoliv
nevěstě, která považována za ztracenou, přichází, aby vyhledala
svého muže, od kterého odloučili ji lotrovští rytíři.
„Posaď se, milé dítě!“ promluvil k ní laskavě kněz, uchopiv
ji za ruku. „Po cestě zajisté jsi umdlena. A až se posilníš, zajdeme
ku hrobu tvé matky a já vykonám tam s tebou modlitbu za
poctivou tvou roditelku. Co Bůh řídí, člověk nezmění. Snad proto
navštívil On vaši rodinu bolestí a žalem, aby pomoženo bylo
všemu lidu selskému! Lid selský počal boj, aby vytrestal pány za
tvé utrpení a za žalost, kterou způsobili tvým rodičům a tvému
ženichu. Snad ani nevíš, co se tu dělo. Máme pro tebe mnoho
novin, ovšem neveselých, ale doufejmež, že se zas všecko na dobro
obrátí. Vypravuj nám, ubohá dcero, kde jsi byla?“
Maryška jakoby neposlouchala. „O má drahá mamulko, že
jsi ty mě opustila!“ zvolala plačtivě a rukama zalomila. Smutek
ovládal její bytostí, srdce její překypovalo žalem. V zármutku
svém hlubokém toužila jen po matce, aby se na jejím klíně
vyplakati mohla, aby u srdce mateřského ulevila svému bolu.
Zmořená a ztrápená spěchala k rodišti svému z krajin vzdálených
a než ještě uzřela chaloupky rodné, nová rána zdrcující dopadla na
ni. Drahé matky není, odpočíváť již v chladné zemi.

„Pojď, děvucho, obrať mysl svou k Bohu. Navštívíme hrob
tvé matky a tam pomodlíme se za duši její. O kéž bys tam nabyla
síly a klidu. Pojď!“
Šla tiše a němě za knězem a Korbasem. Ale když kněz
zastavil se u hrobu jednoho, dosud křížem neoznačeného,
a pokleknuv, pokřižoval se: děvucha vrhla se jako šílená celým
tělem na hrob. Ručky své v kyprou ještě jeho půdu dravě
pohroužila, jakoby chtěla dostati se blíže k mrtvole své drahé,
milované matky. Hnulo to pískem a kaménky malé slétaly
s nánosu. „Mamulko moje! Tři dni spěchala jsem k vám, abych se
u vás vyplakala! A včil musím plakati tu na vašem hrobě!
O mamulko moje! Povolejte mě tam k sobě! Drahá mamulko!“
Kněz i Korbas nemohli ubrániti se slzám. „Nevolej matku
z hrobu, přej ji tam pokoje, děvucho ubohá. Neruš její klid.
S trpělivou myslí snášej, cokoliv na tebe dopustí Pán, abys hodná
byla Jeho Milosti. Upokoj se a pomodli se s námi za spasení její
duše.“
Na lípě vedle hřbitovní zdi veselí ptáčkové ještě před
chvilkou radostně své písně štěbetali; nyní umlkli docela. Tři
osoby u hrobu klečíce šeptaly modlitby vroucí. Nastal na hřbitově
posvátný klid. I včelky a vosy, které před chvilkou ještě bzučely,
ulehly tiše do květinek náhrobních, aby nerušily modlitbu
ztrápené dcery, která chtěla po mnohých strastech nalézti úlevy
u srdce mateřského.
Po modlitbě kněz lidumilný pozval smutnou děvuchu
k sobě do fary, aby dověděl se od ní bližších zpráv o jejím únosu

a dalším osudu. Maryška byla velice sesláblá dlouhou cestou.
Přiznala se, že skoro dva dni ničeho nepožila a že ušla velký kus
světa o hladu, než dovlekla se až sem. Lidumilný fárař skalický
ihned pohostil laskavě ztrápenou děvuchu, či vlastně ženu a dal
zapřáhnouti povoz do Frýdku. Chtěl zajeti k hraběti, jak byl
Korbasovi slíbil. Maryška povstávala.
„Počkej aspoň, až zapřáhnou.“
„Abych viděla už tatulka!“
„Nespěchej“, vymlouval jí Korbas, „fojt odjel na Hukvaldy
a nevrátí se hned. A Kováříka též v Janovicích nezastaneš, je
někde ve světě. Vypravuj nám raději, zdali byl mezi těmi rytíři
zbojnickými též frýdecký purkrabí Prchlík?“
„Neznám ho a neslyšela jsem jich jmenovat. Bylo jich asi
dvacet těch zbojníků, mluvili jen německy, že jsem nerozuměla.
Ale Bože jak se mnou nakládali!“ Bledá tvář Maryščina polila se
ruměncem panenským. „Jeden horší a zpustlejší druhého, ale
nejhorší byl jeden taký vykrmený a vysoký. Zavřel mě na
bludovském zámku do jizby, nutil mě do vína, mluvil se mnou po
našemu, a když jsem se mu nechtěla vína ani dotknout, chtěl mě
hladit po tváři. Nemohouc se zbaviti jeho dotěrnosti, hodila jsem
po něm džbánkem. Rozbila jsem okno a volajíc do dvora o pomoc,
chtěla jsem skočiti dolů a životu svému učiniti konec, neboť lekala
jsem se toho, co mě čekalo, více než smrti.
Ten vykrmený lotr zachytil mě ještě v čas, udeřil se mnou
na zem, vytáhl svůj meč a vztekle křičel: „Ty selská hlupoto! Ráda
buď, že nejsi u svého selského ženicha, takých selských ničemů

a hlupáků dostaneš denně kolik chceš. Máš se pyšniti, že tě
vyznamenává člověk rytířský. Však takové cti nikdy nedožiješ, ty
selský nerozume! Já ti hlavu napravím. Sama budeš prosit, abych
tě na milost přijal, ale už bude pozdě.“ Svolal potom na mě dva
pacholky a kázal jim, aby mě svázali. Ten jeden pacholek byl silák,
ten na mě klekl, a mé ruce pevně spoutal, kdežto druhý pacholek
mi nohy svazoval а k lůžku připoutal, že jsem se ani hnouti
nemohla.“
„A poznala bys ty pacholky?“
„Toho druhého poznám po křivé hubě.“
„Taraba!“ hádal Korbas. Vypravovaliť mu Janovští chlapci,
kteří byli s Ondrášem v Bludovicích, jak Taraba nalezen byl
v chlévku. „Vypravuj dále, Maryško!“
„Zacpali mně ústa šátkem, abych křičet nemohla. Ten
vykrmený rytíř vztekle na mě zakřičel, odcházeje: „Včil tu lež, ty
hloupá selko, a připravuj se na věci horší!“ Ležela jsem potom
samotna v jizbě několik hodin, nemohouc sebou ani hnouti. Krev
stoupala mi do hlavy a žízníc počala jsem omdlévati, když náhle
vrazilo do jizby několik těch lotrů. Ten starý vykrmený rytíř,
který dříve se mnou mluvil česky, nebyl mezi nimi.“
„A poznala bys ho?“ přerušil ji kněz.
„Toť, abych ho nepoznala. Jakživa naň nezapomenu. Byl
lysohlavý a vysoký. Tu v předu měl velký kolozub —“
„Prchlík!“ zvolali kněz i Korbas na ráz. „Vypravuj jen dále!“
„Ti zbojníci byli zpiti, že sotva na nohou stáli. Chechtali se
divoce a všelijaké řeči německé měli, co já nerozuměla. Počali

rozvazovat mé provazy a ulehčili mi. Ale jak zděsila jsem se, když
zhovadilci chtěli mě líbat! Ó když vzpomenu na tu strašnou
chvilku, hanbou bych shořela! Po několikahodinném spoutání
byla jsem velice zemdlelá, ale bránila jsem se jim jak jsem mohla.
Házela jsem rukama, škrabala jsem je v obličejích, a konečně
utekla jsem za stůl a stolicí mávala proti nim. Asi třem potloukla
jsem hlavy, kleli, padali k zemi, ale potom zuřivěji ještě proti mně
se hnali. Jeden ve vzteku svém už též meč vytahoval. Bůh ví, čeho
bych byla zažila… už opouštěly mě síly, odevzdávala jsem se do
vůle Boží a přála jsem si náhlou smrt, jen abych unikla těm
obludám v lidských podobách a hanbě, kterou nechtěla jsem
přežíti. A když už myslila jsem, že ohavným těm lotrům jsem
propadla, neboť stůl povalili, stolici z ruky mi vyrvali a ďábelsky
se smějíce mě objímali, tu náhle objevil se ten vykrmený starý
lysohlava, vyvolal je z jizby, a v síni cosi jim šeptal. Zpití lotři
odcházeli do dalších síní, slyšela jsem, jak duní jejich kroky po
kamenné podlaze; nabyla jsem zas naděje. Otevřela jsem dvéře
a ačkoliv slabá a zmořená na těle, chtěla jsem rozlétnouti se po
schodech nahoru na půdu a ukrýti se tam. Ale sotva jsem první
dva skoky po schodách učinila, zachytil mě někdo ze zadu, a já
obrátíc se, vidím rozchechtaného lysohlavu, který táže se: „Jak se
ti to podobalo, panenko? Vidíš, já jsem tvůj ochránce, já tě
zachránil před nimi, chceš býti vděčnou?“
Nevidouc jiné spásy, odvětila jsem mu na opětovnou jeho
otázku: „Chci! Jen mě, prosím vás, osvoboďte od těch opilců!“
Myslila jsem, že ubráním se snadněji jednomu než dvaceti lotrům.

„Jsi už rozumnější?“ usmíval se na mně ten starý břicháč
lahodně. „Vždyť vím, že taká šumná děvucha musí být moudrá.“
A pořád mně vykládal, že se mu líbím, ač bych mu byla oči
vyškrabala. Musila jsem se však přemáhati a prosila jsem ho
úpěnlivě: „Pro Boha a všechny svaté vás prosím, pane milostivý,
chraňte mně a ty lotry pryč pošlete!“
„Neboj se jich, pošlu je k čertu!“ sliboval on a hladil mne po
tváři. Bála jsem se toho hříšného člověka od sebe odpuditi, abych
ho znovu nepohněvala. A v tom už ozval se z nádvoří řehtot koní.
Odskočila jsem k oknu a vidím, jak zpití rytíři z bludovického
zámku odjíždějí. Děkovala jsem v duchu Bohu a prosila ho za další
pomoc proti lotrovi, který na Bludovicích ještě zůstal.
„Vidíš, už odjíždějí!“ chlubil se on.
„Však by byli odjeli i bez vaší přímluvy!“ odpovídám.
„Nevyvolal jste jich z této jizby, abyste mě zbavil jejich surovosti,
ale bezpochyby musili odjet!“
„A my odjedeme též. Pojď, děvucho, odjedeme odsud, aby
tě tvůj ženich nenašel. A u mně bude ti dobře, dám ti šumné šaty,
zlaté prsteny, dvě služky budou tě poslouchat a obsluhovat…“
„Bože, mě bolí hlava a celé tělo!“ naříkala jsem, a když
přemlouval mě, abych jen rychle s ním šla, žalovala jsem, jak bylo
pravda, že div nepadnu na místě. Vždyť vyležela jsem několik
hodin na zemi spoutaná pevně v provazích.
„Pro Boha, pamatuj se, dušičko moje, tu nemůžeme zůstati,
musíme dále!“
„Ale já odsud nemohu!“ a vrávorala jsem.

„Povezu tě na koni, pojď rychle. Nepůjdeš-li, zůstaneš zas
sprostou selkou jako jsi byla.“
„Zůstanu selkou, nemohu tělem hýbat, spadla bych s koně,
hlava točí se mi kolem!“
„Naložím tě na vůz, jen pojď!“
„Abych se ještě více otřásla! Dejte mi pokoj, chce se mi spát!“
„Ty musíš se mnou!“
„Nepůjdu!“
„Nepůjdeš-li, vrazím ti tento meč do srdce!“ Oči jeho divoce
vzplanuly. Zdálo se mně, že jeho hrozba je opravdivá.
„Půjdu s vámi, ale jen hodinku aspoň tu počkejte, abych si
odpočala, vždyť sotva na nohou stojím a žízeň mám velikou!“
„A před tím píti jsi nechtěla!“ vyčítal mi on. Zavřel mě do
jizby a přinesl vína. Napila jsem se a žádala jsem vody. Opět zavřel
jizbu a šel pro vodu. Potom naříkala jsem zas na slabost a chtěla
jsem jísti. Opět zavřel a odešel. Vyhlížela jsem z okna do nádvoří,
zdali už nepřichází něco, co by mě vysvobodilo z těchto trampot.
Dobře jsem si zapamatovala, že pravil: „Utečme, aby tě tvůj ženich
nenašel!“ Na dvoře bylo ticho. Nebylo tam vidno živé duše.
Vykrmený lysohlava přinesl mi jídlo a já pomalu okoušela jeho
pokrmu. Nutil mě ku spěchu. Já tím více dala si kdy. Konečně
vzkřikl on: „Tys kočka falešná, tvé slovo bylo neupřímné! Ty mě
klameš a se přetvařuješ!“ A už sáhal po svém meči.
Vstala jsem a pravím: „Tedy pojďme! Ale kam?“
„Neptej se a pojď!“

Šla jsem za ním velice pozvolna, on stále se na mou slabost
zlobil. A když chtěl, abych se k němu posadila na koně, žádala
jsem povozu, že jsem slabá. On táhl mě na svého koně, že prý není
kdy, povoz hledati a zapřáhati. Naříkala jsem, že na koni se
neudržím pro velkou slabost, ale on nedbal mých námitek, objal
mě a koník s námi vyletěl z nádvoří. Jen kdybych ho byla mohla
ještě zdržeti! Jakoby neznámý jakýs hlas do ucha mi šeptal:
„Škoda, že odjíždíš!“ Ale darmo bylo.“
„Ovšem, že bylo škoda“, poznamenal Korbas. „Dobře ti ten
hlas šeptal: Ondráš s Kováříkem táhli tehdy už se selským lidem
k Bludovicím, aby tě vysvobodili.“
„Jakže? Ó já cítila, že pomoc se mi blíží, proto nechtěla jsem
z Bludovic — ale ten meč! — Kolikrát ho na mě vytáhl! A byl by
mě snad opravdu probodl, kdybych nebyla odjela!“
„Viděl vás někdo z lidí bludovských?“ tázal se kněz.
„Bylo tam na nádvoří několik děvuch a též ten pacholek
s křivou hubou.“
„A kam jste jeli?“
„Do Raškovic...“
„Do Raškovic?“ zvolali kněz i Korbas jednohlasně, vědouce,
že Maryšku hledali sedláci i v Raškovicích.
„Do Raškovic, a co tam jsem vystála, nepřála bych ani
nejhoršímu nepříteli. Ale velebný otče, povoz na vás už čeká!“
„Jen vypravuj dále! Jedu do Frýdku a všechno tam hraběti
povím. Ten vykrmený lysohlava, který tě z Bludovic odvážel, byl
hraběcí purkrabí Prchlík!“

„Ano, byl to Prchlík“, potvrzoval Korbas, „ten nelidský
purkrabí, který mstí se tvému otci za to, že Ondráš ujal se jednou
nevinné děvuchy v —“
Náhle bylo slyšeti kroky více mužů hlasitě mluvících. Hned
na to zabušeno na dvéře farní. Kněz vyhlédl z okna a zvolal:
„Purkrabí!“
Bledá Maryška zsinala jako mrtvola. „Neboj se, milé dítě“,
těšil ji kněz, „pojď se mnou!“ A otevřev dvéře, vyvedl ubohou
Maryšku do síně a ukázal jí potom cestu do sklepu: „Tam se ukryj
a nevycházej, až pro tebe přijdu!“
„Co to, že neotvírají? Otevřte, jménem zákona!“ zahučelo to
zvenčí. „Otevřte!“ opakovalo více hlasů.
„Jménem zákona?“ opakoval po nich kněz, odcházeje ke
dveřím, aby otevřel nemilým hostům. Návštěvu Prchlíkovu
nečekal. Nečekal vůbec nikoho jménem zákona. Viděl sice
oknem, že Prchlík přivádí sebou čtyry portáše, ale že u něho
něčeho hledají jménem zákona, to kněze překvapovalo.

XXXI.
JMÉNEM ZÁKONA
„Pozdrav vás Bůh!“ vítal hosty skalický kněz, otvíraje dvéře
do fary vedoucí.
„A tebe pozdravtež všichni luciferové!“ odpovídal surový
hlas. „Čekáme tu už skoro půl hodiny!“
„Hodiny bezpochyby taliánské, neboť utíkají rychleji než
lidský krok stačit může.“
„Zvolá-li někdo jménem zákona, má hned otevříno býti!“
„Nevím, co by u mně zákon hledal. Takových návštěv jsme
tu nečekali!“
„Ale nějakou husičku a kuřátko na dvoře ještě máte? Dejte,
velebný otče, rychle zabíjet, neboť žaludky naše vyhladověly!“
„Husiček mám několik a kuřátek ještě více, ale nemám, kdo
by je zabíjel. Hospodyně odešla do Frýdku ku své matce a jiných
lidí tu nemám. Dobrý křesťan v pátek se postí a poslouží vám dnes
zajisté dobře naše skalická vodička!“
„Kozel aby vaše posty vzal! Já dobrý křesťan, ale na půst lépe
mi pochutná dobrá husička než ta nejlepší vodička. Ale v Skalici
jak jsem slyšel mají mimo vodu též ještě jiných tekutin!“
„O trochu vína by nebylo!“ odpovídal kněz, „nehledáte-li
více jménem zákona.“
„Hledáme tu Korbase, radního janovského.“
„Korbase? A co zrobil?“

„Bouřil sedláky proti panstvu a nepoví-li, kdo z Janovských
odtáhl s Ondrášem, odvedeme i tohoto radního. Fojta už máme na
Hukvaldech.“
„Že bouřil Korbas sedláky?“ divil se kněz. „Znám ho, ale měl
jsem ho za lepšího. Pojďte dále, pánové, pojďte jen dále, tu v síni
je průvan a jste zpoceni!“
V Korbasovi, který tuto rozmluvu slyšel, byla malá duše. Už
představoval si, jak ho portáši vedou do Frýdku jako buřiče, a jak
dále ho doprovázejí do Hukvaldů. Bázlivě rozhlížel se po jizbě,
kam se ukrýti. Nemoha nalézti lepšího úkrytu, vlezl do šatnice,
a dvéře za sebou zavřel. Nedlouho v této skrýši se ukrýval. Za
chvilku zas vylezl. Farář zavedl totiž své hosty do jizby jiné
a Korbas, když necítil ve své jizbě žádnou návštěvu, vylezl zas ze
šatnice, přiblížil se k síni a otevřev dvéře, slyšel tuto rozmluvu:
„Odpověz tedy, velebný otče, byl u tebe dnes Korbas?“
„Byl. Ale už odešel.“
„A co u vás chtěl? Zpovídat se ze svých hříchů zajisté
nepřišel, ačkoliv by mu to neškodilo. Je on buřič jako starý fojt.
Odchovali nám v Janovicích moc lidí pro šibenici!“
„Přišel prosit, abych se přimluvil za sedláky u milostivého
pana hraběte!“
„Jaká přímluva! Pověsíme je do jednoho, kdo vytáhli proti
vrchnosti se zbraní. A kdo je bouřili, ty posadíme do klece
a ukazovati je budeme na potupu všemu lidu.“
„A kdo je bouřil?“ vyzvídal kněz. „O Korbasovi jsem dosud
nic zlého neslyšel!“

„Přines jen to víno postní, velebný otče, ale pravím ti, jak
dobré nebude, i tebe do klece dáme na výstrahu všem ostatním!
Že radu dobrou nedáváš svým ovečkám, toho zakoušíme. Abys nás
udobřil, musíš přinésti nejlepšího!“
„Přinesu nejlepšího, jménem zákona!“… usmíval se kněz
a vstupuje do síně, tázal se Korbase: „Slyšel jsi?“
„Slyšel jsem všechno!“ kýval žalostně ubohý Korbas.
„Zaskoč zas do jizby, buď opatrný“, napomínal kněz
radního janovského. „Jak vyjdu z pivnice (ze sklepu) a jak počnu
s nimi píti, odveď děvuchu. Rozumíš?“
„Rozumím.“ A Korbas už zase zalezl do jizby, v které dříve
v šatnici úkrytu byl hledal.
Když kněz navrátil se ze sklepu s vínem, tázal se purkrabího,
nalévaje mu: „A co chcete s Korbasem? Však to člověk poctivý!“
„Hrom do něho, poctivý!“ zaklel purkrabí. „Korbas jako
Ondra, bouří lid proti panstvu. Přišli jsme do Janovic, abychom
pochytali všechny ty buřiče, kteří táhli na Frýdek. Není tam ale
jediného člověka mladého, utekli nám všichni, neutekli však
šibenici ti selští ničemové. A Korbas odešel prý k tobě, velebný
otče. Snad nedáváš i ty buřičům rady, snad — neuschoval jsi
Korbase přede mnou?“
„Korbas uschoval se sám!“ odvětil kněz odhodlaně.
„Kde je?“ vyskočil purkrabí náhle od stolu.
„Šel do Těšína na knížecí zámek.“
„Do Těšína? Nerozumím ti.“

„Dcera Ondrova prý je na knížecím zámku těšínském
a Korbas pravil, že tam za ní jde —“
„Cože pravíš?“ Purkrabí vytřeštil na kněze oči. Tak se zalekl
této zprávy.
„Nechutná ti snad mé víno, pane purkrabí? Prosím, posaď
se, dal jsem ti opravdu nejlepšího.“
„Korbas že šel do Těšína? A co dále?“
„Ale pij jen pane purkrabí, a nedej se nutiti. Však takého
vzácného hosta zřídka kdy Skalice uvidí. A co bychom tam
mluvili o Korbasovi, však pravíš, že je buřič. Ve Frýdku máte
zajisté lepších novin —“
Purkrabí se napil, ale víno, ač bylo staré a dobré, nechutnalo
mu. Zdálo se mu býti kyselé…
„A dcera Ondrova že je v Těšíně?“ To purkrabímu nechtělo
do hlavy.
„Už prý je tam na zámku několik dní, vypravují si lidé.
Šeptají si všelijaké věci, že prý sám císař pán se toho doví, co se
s ní dělo! Ale pane purkrabí, nerač zanedbávati svou sklenku. Či
snad chceš okusiti vína červeného?“
„A co si šeptají? Cože se s ní dělo?“
„Nebylo prý to podle zákona, jak jsem slyšel, a lid doufá, že
císař rozsoudí všecko dobře jménem zákona.“
Purkrabí prudce vstal a změřil ostře kněze. „A snad nevěříš
těm lidem utrhačným? Pravím ti, oni v hrdlo lhou a slova pravdy
není na těch jejich klevetách!“

„Dejž Bůh, aby byly to klevety, které, jak vidím, pane
purkrabí, už dobře znáš. Ale na své víno zapomínáš. Věru bych tě
musil nutit už jménem zákona.“
Purkrabí neposlouchal, zadumal se. Co hlavou ho zmítalo,
nebylo by snad těžko uhádnouti. Náhle měl se k odchodu. Že musí
prý si pospíšiti, aby dojel Korbase a aby na zámek frýdecký tohoto
buřiče dopravil. A vycházeje z fary, kázal purkrabí vozkovi rychle
jeti k Těšínu. Jednomu portáši kázal na vůz sednouti, ostatní měli
jíti za povozem.
„Pane purkrabí“, šeptal kněz, odváděje purkrabího na
stranu, aby portáši neslyšeli. „Nejsem nikdy zvědav, ale když náš
lid pobouřil se proti milostivé vrchnosti pro tu dceru Ondrovu,
věru bych rád zvěděl, kdo byl ten bídník, který ji na zámku
bludovském —“
„Velebný otče —“ osopil se na řečníka Prchlík.
„Naši lidé dosud nevědí, kdo to byl, šeptají jen, že byla to
osoba vážená, která požívá u hraběte velké milosti. A když tato
osoba svým hanebnými jednáním všecek náš lid poddaný
pobouřila, císař zajisté dá ji též potrestati jménem zákona. A bylo
by mi milo, kdybys, pane purkrabí, mi pověděl, kdo je ta osoba
vážená, ty ji zajisté znáš —“
„S klevetami nemám kdy se zabývati!“ Purkrabí divoce
vyskočil na povoz a ujížděl k Těšínu. Teprv když povoz zmizel
v dáli, Korbas s Maryškou opouštěli faru a kněz skalický chystal se
konečně k odjezdu do Frýdku. Koně čekali ho už beztoho dobrou
hodinu.

„Půjdeme na Lysou Horu“, loučil se s knězem Korbas, „a tam
očekávati budeme tvých rad, velebný otče.“
„Pověz mi, Maryško, ještě krátce, kde jsi byla, než přišla jsi
sem do Skalice?“
„Z Raškovic dal mě odvésti purkrabí na hory. Vedl mně
jeden chlap jako hora, měl pušku i obušek, a hrozil mi stále smrtí,
kdybych s ním nešla aneb kdybych lidi na pomoc volala. Šli jsme
dlouho. Přenocovali jsme v horách v jedné chaloupce osamělé,
kde mi horalka pošeptala, že jsme u bílého kříže.“
„U bílého kříže? Na hranicích uherských?“
„Toť, na uherských hranicích. Potom zavedl mě ten chlap
po horách ještě dále do jedné osamělé chaloupky, šeptal tam cosi
s lidmi, kteří mluvili podobnou nám řečí a zůstavil mě tam u nich.
Byla jsem tam jako v žaláři. Oni sledovali každého mého kroku,
musila jsem s nimi pracovati a s nimi v chaloupce spáti.
Nespouštěli mě s očí a hrozili mi ohavnou smrtí, kdyby mi na um
přišlo utéci jim. Ale já přece utekla. Skoro tři dni jsem šla, nešla
jsem pořád po horách, ale našla jsem cestu k Jablunkovu, až přišla
jsem sem.“
„Bůh vás opatruj, abyste šťastně došli na Lysou Horu!“ přál
kněz Korbasovi a Maryšce.
„A Bůh odplatí tobě, velebný otče, za tvé dobré srdce!“

XXXII.
STO DUKÁTŮ
Ondráš stál na skále, kterou už známe. Není tomu dávno, co
sta lidí selských zvolilo ho tam za svého vůdce a co bouřlivě
a hlučně ohlašovalo pánům boj krutý. Od skalních stěn odrážely
se tehdy slavné sliby pobouřených sedláků, že počínajíce boj za
spravedlnost, budou brániti stavu selského proti panskému
tyranstvu, a lesy daleko široko rozléhaly se tehdy jejich
nadšenými výkřiky. Chtěli potrestati nelidské, ukrutné pány.
Chtěli ukázati jim moc lidu a odbojem se zbraní v ruce donutiti
své panské tyrany lidštějšímu jednání s lidem poddaným. Vytáhli
silni a mocni. A vrátili se slabí a malomyslní… Když byli vytáhli
od sídla čarodějnické Hany, bylo jich na sta. Když se vrátili od
Starého Města Frýdeckého, kdež jen několik vojáků byli spatřili,
bylo jich už jen hrstka…
Ondráš stoupal na Lysou Horu se srdcem sklíčeným. Šťastně
překonal všechny obtíže, aby dostal se do hradu na Moravě
nejpevnějšího. Byl tam v nebezpečí velikém. Vysvobodil z vězení
sice Kováříka. Zůstavil tam však drahého otce… Že otec nedal se
k útěku pohnouti, tížilo Ondrášovu mysl. A když Ondráš dověděl
se u Frýdlantu, jak nestatečně sedláci rozprchli se u Starého Města
před několika vojáky, krvácelo jeho srdce. Zámysly jeho, aby lidu
selskému pomoženo bylo, byly zmařeny. Lid selský počínal si
hrdinsky a ulevoval svým žalům, dokud nemusil za svůj stav
nasadit kriv. Jak shlédl však vojáky a jejich pušky, ty tam byly ty

hrdinské sny, vše rozplynulo se v nic… Lid neměl odvahy, aby
vybojoval si lepšího osudu. Ten lid dobrý, trápený a sužovaný,
raději chtěl dále poníženě snášeti od pánů protivenství
a nespravedlnosti, než aby ukřivdil na životech panským
vojákům.
Rozprchli se všichni ti stateční bojovníci selští až na několik
nejvěrnějších! V horách potulovalo se sice mnoho houfů
rozprchlých povstalců selských, kteří ukrývali se před panskou
mstou, strachujíce se trestu. Ale odvahy neměli, aby na Lysou
Horu k Ondrášovi a Jurášovi přišli a do dalšího boje proti pánům
se pustili. Kdyby byl Ondráš čarodějné voje ze země vydupal
a všechny nepřátely stavu selského potřel, hoj! byli by se k němu
se všech stran hrnuli sedláci, byli by ho oslavovali a výsledku boje
počatého rádi užívali. Čarodějných vojů však Ondra neměl.
Spoléhal se jen na lid od pánů ode dávna utlačovaný, že brániti se
bude proti panské nespravedlnosti. Tento lid ponížený, trpělivý
a snášenlivý však neměl síly a pevné vůle postaviti se za lidská
práva stavu selského do boje. Ondráš v zadumání svém na skále
stoje a vida všechny své naděje a záměry zmařeny, obrátil se
k Janošíkovi za ním stojícímu. Vzdychl si: „Snad už našemu lidu
jest souzeno, aby vždycky jen trpěl a nespravedlnosti snášel!“
Janošík kýval hlavou na znamení, že i on zažil už takých
trapných zkušeností na Slovensku. „Vy Slězáci a my Slováci jeden
národ. Katujú nás páni, a my sa jim dáváme. Přídě hladový cudzí
úradník k nám, vysměvá sa našej reči, tupí, haní nás a my živíme

ho, lavicu mu doněseme, aby nám za naše služby mohol zaplatit
palicou (kyjem, holí)!“
„Pán Lysé Hory!“ zvolal Ondráš posměšně. „Jsem opravdu
mocným pánem!“ zasmál se zlostně. „Křičeli a jásali, Lysou Horu
mi dali, abych byl jejím vůdcem. Dali mi velký hrad, dřeva
i kamení dosti, ale vojska žádného... Bránit se mohu na svém hradě
sám a sám, až přijdou vojáci panští, aby mě odvedli na šibenici!
Ó, že ten lid nevidí, že nerozumí, že nechce vidět a rozumět!“
„Nezoufej, Ondráši“, chlácholil ho Korbas. „Vždyť nejsi
sám, jsme tu též my s tebou, a brániti tě budeme svými životy
vlastními. A snad ani na to nedojde, abychom se brániti musili.
Skalický kněz vyloží všecko hraběti, co stalo se s tvým otcem
a sestrou a nespraví-li u hraběte, půjde až k císaři do Vídně!
A není-li na Frýdku spravedlnosti, snad najde jí kněz ve Vídni.
Vždyť máme teď proti Prchlíkovi svědky, tvá sestra i jiní lidé musí
dosvědčit —“
„Dajtě mi pokoj s pány a zemany!“ rozhorlil se Janošík.
„Znám já jich dobre. Prekrutia oni všetko a potrestajú vás
všetkých, že cigáníte. Čo pán pově, to je pravda. Čo vy, to
cigánstvo. Vertě pánom! Za týdeň stě všeci na šubenici!“
„Pohleďte tamto dolů k lesu, zdá se mi, že tam lidská
postava!“ vykřikl Stříž z Ratimova.
„To posel skalického kněze“, hádal Korbas. „Ty Kováříku
běž dolů k Haně a přiveď svou babku sem.“
„Jsi od skalického kněze?“ běžel Benda vstříc poslovi.
„Jsem!“

„Přinášíš dobré poselství či zlé?“
„Pověz nám napřed to dobré!“ kázal Ondráš, blíže se
k poslovi, který už dostupoval na skálu.
„Přijdete-li na Frýdek všichni ve čtvrtek prosit, nebudete
pověšeni hned. Hrabě slíbil velebnému otci, že se nepřenáhlí, že
vše dobře uváží a rozmyslí, než vám dá krky zakroutit.“
„A nepřijdeme-li prosit?“ vykřikl Juráš a jeho oči plály
hněvem.
„Nepřijdete-li prosit, propadli jste jisté smrti všichni, kdož
byli jste u Starého Města!“
Hrstka povstalců rozmýšlela chvilku o poselství.
„Jdi

na

Frýdek“, pobízel

potom

Benda

Targalíka,

„nezakroutí ti tam kat krk hned, ale až za týden!“
„Kaj máš uši?“ zlobil se Targalík na Bendu. „Mně, Ondrášovi
a Kováříkovi nic kat nězrobí, my něbyli u Starého Města.“
„Na Ondrášovu hlavu vypsal pan hrabě padesát dukátů!“
zvěstoval dále posel.
„A věle (kolik) dukátův na glove Targalíka?“ skočil do řeči
Targalík, chtěje se dovědět, jakou cenu má hlava jeho vlastní.
„O Targalíkovi nic jsem neslyšel“, odpovídal posel. „Kdo
Ondrášovu hlavu přinese na zámek frýdecký“, pokračoval,
„dostane dukátů padesát. Kdo živého Ondráše tam dopraví,
dostane dukátů sto. Milostivý pan hrabě vyhlásiti to dal v městě
Frýdku a vyhlašována bude tato milost hraběcí ve všech dědinách
po čtyry týdny. A vojska hemží se už po Frýdku mnoho; za
nedlouho přijdou vás navštívit na Lysou Horu!“

Ondráše poselství toto dojalo mocně. Zahleděl se do země.
Od lidu selského, za jehož práva chtěl proti pánům bojovati, jest
opuštěn. Páni vypisují už odměny, aby mohli pomstíti se na něm,
a snad zanedlouho najde se někdo ze samého lidu selského, jemuž
se zachce jidášských dukátů… Pohleděl k nebi a jeho hlavou
projela myšlenka bolestná: „Ó, Bože mocný, dej skonati mi aspoň
hned, než abych svými spolutrpícími sedláky byl zrazen. Hanbil
bych se i tam na věčnosti ještě za nevděčný ten náš lid!“
Obrátiv se ku svým druhům, změřil je všechny jednoho po
druhém svým pronikavým zrakem, a odhodiv svou pušku
i obušek, zvolal: „Nuže bratři, tu mě máte. Marný je náš boj proti
panstvu. Lid selský nemá odvahy, aby se bránil a nás je jen
několik, neodoláme panské moci. Rozejděte se; jeden z vás nechť
dovede mne do Frýdku a přijme od Pražmy odměnu za své
namáhání. Jestli vy mě na Frýdek nedodáte, chytí mě jiný selský
člověk, který si odměny nezaslouží. Vy setrvali jste se mnou: já
poddávám se, abych skončil boj. Za nedlouho přijdou sem vojáci
a kdybychom pustili se do boje, všichni mohli byste to zaplatiti
smrtí. Rozprchněte se a já dobrovolně poddám se pánům, aby měli
svou oběť a aby neprolévaii aspoň vaši krev!“
„Drahý bratře, nechoď do Frýdku! Pro Boha tě prosím,
nechoď!“ objala ho Maryška prosebně kol šíje a zaplakala.
„A kdokoliv Ondráše na zámek dopraví, milosti veliké
nabude u milostivého pána frýdeckého. Odpuštěny mu budou
všechny dosavadní zločiny!“ ohlašoval dále posel.

„Nuže pojďte se mnou všichni, kdož tu jste, a odpuštěno
vám bude vaše provinění!“ vyzýval Ondráš své druhy.
„Pro Boha věčného, nechoďte, nezabíjejte mi bratra!“ úpěla
Maryška a na kolena se vrhla před společníky Ondrášovými.
„Ticho buď, sestro! Já už nenáležím tobě. Přivedl jsem ti
tvého chlopa, uprchni s ním do Uher, skalický kněz snad vyprosí
pro tvého muže milost u císaře. Otce jsem ti zachrániti nemohl,
nechtěl jíti se mnou. A matka drahá, dejž jí Bůh věčného
odpočinku, už je tam, kam ji následovati budu. Buď aspoň ty
šťastna. A vy, přátelé, pojďte, vy byli jste věrni stavu selskému.
Nechci abyste trpěli za ty, kteří nás opustili, když jsme se jich ujati
chtěli. Pojďte, mně na životě nezáleží, později neb dřív, jednou to
přijde — já padnu, aspoň vy se zachraňte!“
Kolář zakývl hlavou. „My s tebou, Ondráši, setrváme. Buď
padneme všichni aneb nikdo z nás. Počali jsme, a statečně
dokonáme!“
„Dokonáme!“ přisvědčoval Stříž. „Či myslíš, že jsme zrádci?
Kdybychom do jednoho padli, nepoddáme se, málo je nás, ale
budeme se bránit!“
„Padesát dukátů! Sto dukátů!“ smál se divoce Juráš. „A tak
lacino chce Pražma dobýti Lysé Hory? A kdyby i Ondráš pánům
se poddal, já se jim nepoddám. Já jim nikdy nezapomenu, co mi se
ženou natropili. Z lůžka manželského mi ji uloupili, nahoru na
strom přivázali, napolo mi ji pobláznili —“
„Ještě něco!“ vzpomínal si posel. „Velebný otec radu vám
všem dává, abyste šli na Frýdek prosit —“

„My prosit?“ durdil se Juráš. „A koho?“
„Nechcete-li prosit, a bojíte-li se, že by hrabě vás z Frýdku
už nepropustil, ale tam podržel, radí vám velebný otec, ba žádá
vás, abyste žádných nepravostí se nedopouštěli a zatím do Uher
utekli, až ta věc vaše ve Vídni rozsouzena bude, neboť on jede
prosit do Vídně —“
„Tedy ve Frýdku nespravil!“ zvolal zklamaný Korbas.
„Ó kdo na hraběte spoléhá, klame se velice!“
„Do Uher že máme utíkat?“ rozpálil se Juráš. „Já ani na krok
neodejdu z naší země slezské, kde jsem se narodil. Já tu nic zlého
nezrobil, abych utíkal. Tu vyčkám té panské spravedlnosti,
i kdyby mi hlavu vzali!“
„Nepůjdeme prosit!“ přizvukovali ostatní.
„Až těch sedmadvacet rytířů přijde k nám prosit na Lysou
Horu a pan hrabě s Prchlíkem s nimi, potom přimluvíme se
u císaře pána, aby s nimi kat nakládal rozumně a nevěšel je jen
jako selské zbojníky na obyčejném provaze —“
„A nědáme śe pověšať!“ bránil se Targalík starostliv o své
hrdlo.
„Též vám na vědomost dávám“, pokračoval posel, „že za
nedlouho přijde na vás vojsko, nezapomínejte —“
„Nevíš, kolik je těch vojáků?“ tázal se opatrný Kolář.
„Viděl jsem je na rynku frýdeckém, když se hotovili. Přijdou
brzy. Bylo jich asi dvě stě —“

„Pozor!“ vzkřikl Janošík. „Vidíte jich?“ Ukazoval dolů
k lesu. „Nabitě svoje pušky, položte sa na brucha a až zvolám,
paltě!“

XXXIII.
BITVA NA LYSÉ HOŘE
Ondráš hleděl vždy ještě k lesu, odkud vystupovalo ku skále
vojsko. Počítal čety vojenské. Napočítal už dvě stě vojáků a vždy
nové čety ještě z lesa vystupovaly.
„Pan hrabě je laskav a věnuje nám sedlákům velkou
pozornost!“ usmál se. „Bůh sám ví, kde nabral proti nám tolik
vojáků, proti rytířům zbojnickým neměl žádných!“
Janošík rychle položil se celým tělem na skálu a chlapci
slovenští učinili po něm. Upravovali už své pušky, aby vojáky, až
se ku skále přiblíží, slušně uvítati mohli.
Ondráš zamával ve vzduchu svým kloboukem, jakoby
vojsku na pozdrav a odcházel se svými Slezáky dolů do skály ke
staré Haně. Slováci zůstali na skále.
„Jeny aby nás tam něnašli!“ obracel se Targalík bázlivě na
vše strany, jda za Ondrášem.
„Oni nás nenajdou!“ těšil ho Ondráš, „ale my najdeme je!“
Vojáci v řadách blížili se ku skále. Ocitnuvše se před ní,
počali se rozstupovat do delších řad. Pohlíželi pozorně na výšinu
skalní. Když vycházeli z lesa, viděli chumáč lidí na skále. Viděli
též, že povstalci mávají svými širáky. Nyní však na skále nebylo
vidno živé duše; či snad povstalci utekli?
Udatný velitel vojenský chtěl část vojska ihned vyslati na
skálu, aby přesvědčil se, zdali povstalci opravdu uprchli. Ale
ačkoliv věděl, že povstalců je jen hrstka, nedůvěřoval přece skále.

Zkušený válečník věděl, že takéto skály mívají všeliké úkryty
a obával se, že z nenadání vojsko mohlo by přepadeno býti deštěm
kulek, aniž by mohlo povstalcům v jejich úkrytech způsobiti
škody nějaké. Proto vojsko opatrně rozestavovalo se dole pod
skálou. Velitel vojenský chtěl dříve vyzkoumati, co je s povstalci,
kde jsou a jaké je jejich položení. Vyslal proto dvě řady na
pozvolný pochod podél táhlé skály. Jedna řada táhla podél skály
v pravo, druhá v levo. A hned na to další dvě řady vytáhly za nimi
na posilu. Hlavní síla soustředila se proti středu skály.
Mezi tím velitel opatrně rozhlížel se ku skále a oko jeho
prohlíželo skalní stěny a jejich škvíry. Zdálo se mu, že povstalců
nikde není.
„Nazpět!“ kázal. A řady, které již daleko obešly skálu
roztáhlou, počaly se zas vraceti k hlavní síle vojenské, soustředěné
před středem skály.
„Utekli!“ zvolal jeden z rádců velitelových. „Jak uvidí ta
zběř selská člověka vojenského, odpálí hned pryč jako zajíc!“
„A tito lidé chtějí bouřiti se proti pánům!“ smál se pohrdavě
velitel. „Kdybychom byli poslali sem dva vojáky chromé a slepé,
ti hrdinové selští byli by právě tak utekli před nimi jako před
velkým vojskem!“
„Ba hastroše měli z Frýdku na ně poslat. Škoda našeho
potu!“ odpovídal německý důstojník svému veliteli.
„Palte!“ vykřikl Janošík. A s výšiny skalní asi osmnáct ran
vletělo do řad vojska před skalou rozestaveného a několik vojáků

kleslo k zemi na důkaz, že povstalci na skále umějí s puškami
dobře zacházet.
Velitel vojenský zlostně pohlédl k výšině skalní a zuby
zaskřípal: „Schovali se, ta banda zbojnická! Není jich moc. Hleďte
tam, a jak ukáže se hlava nějaká, už palte všichni bez milosti na ty
lotry selské!“
Jedna hlava opravdu se ukázala. Byla to hlava Janošíkova,
která bystře sledovala každý pohyb vojenský. Aby rozhlédl se,
zdali vojáci snad skálu neobcházejí, Janošík povstal a nachýlil se
se skály. V tom však už rachotily proti němu výstřely. Janošík byl
rychlejší střelné rány, ihned ležel na skále schýlen, a sotva rány
nad ním dorachotily, zvolal: „Palte!“ A osmnáct výstřelů dopadlo
opětně do řad vojenských.
Na skále nebylo dosud ani jediného raněného, dole pod
skálou dodýchali už vojáci tři, a sedm jich smrtelnými stenalo
bolestmi. Velitel se rozčertil. Kulka prolétla mu kloboukem
a popálila jeho pěkné pírko sokolí. Zvolal: „Ti ďábli nás všechny
postřílejí, zůstaneme-li tu! Vzhůru na skálu!“
„Ticho chlapci!“ šeptal Janošík. „Oni chcejú k nám na skálu.
Ani sa něhýbajtě, aby sme jich pěkně přivítali!“
Janošík se však zklamal.
Nepřivítal jich on, Ondráš popsul mu celý jeho plán. Jak
vojáci rozehnali se ku skále: z vnitra skály, z nepatrných škvír
skalních, vyšlehl oheň, několik výstřelů zarachotilo vzduchem
a vojáci tratili chuti k dalšímu běhu na skálu, z které pršela jim
síra! Padajíce, hatili v cestě své druhy.

„Jen dál!“ křičel vztekle velitel a v ruce třímaje meč,
ukazoval vojákům cestu. „Za chvilku je všechny dáme pověšet, jen
dál!“
„Čakaj trochu, ty němčisko!“ usmál se Janošík nahoře na
skále. A velitel vojenský žena se s vojáky na skálu s mečem v ruce,
ihned na to svou ruku sklonil, meč z ní vypustil a zaklel:
„Himmeldonnerwetter, vy lotři!“
Co bylo platno klení! Pravice velitelova byla raněna.
Odhodlaný velitel však vlastní své nehody právě tak málo dbal
jako smrti mnohých svých věrných vojáků. „Jen dále!“ dodával
zmužilosti svému vojsku, jež hnal na skálu.
A znova osmnáct smrtelných výstřelů zaletělo do řad
vojenských s výšiny skalní. A hned na to ze škvír skalních
přicházel nádavek. Janošík nahoře, Ondráš dole, ale rozuměli si
dobře a chrlili na své nepřátely oheň shora i z dola. Nebyla to pro
vojáky cesta příjemná. Žold jim beztoho nepořádně byl vyplácen
a za tento mizerný a nejistý žold měli se v potu tváře hnáti na
vysokou skálu pro jistou smrt.
Žoldák zvykne si na vojně všemu. Dovede zabíjeti lidi jako
řezník voly a ani trochu soustrasti nepocítí pro svou oběť. Když
ale takový porážeč lidských těl cítí, že řemeslo by se nevyplatilo,
ba že by najisto pozbyl ještě svého vlastního těla, nemá chuti, aby
dále prováděl své řemeslo. V takových dobách lidstvo upomíná se
teprv na své lidství, totiž na své lidské nohy a užívá jich k tomu,
co ostatně i zvířata v podobných případech dělávají: k útěku.
Mnohá zvířata však jsou ve výhodě vůči člověku, majíce místo

dvou nohy čtyry a též od mládí zvířata cvičí se více v běhání než
člověk, který mnoho posedává. Nedivme se proto, že vojáci,
zapomenuvše náhle poslouchati rozkazů svého velitele, neuměli
tak dobře utíkati, na příklad jako kamzík, veverka neb zajíc. Ale
utíkali. A nepochybujeme, že chtěli rychle utíkati před střelami
smrtonosnými. Někdy však, kdyby člověk měl nejlepší úmysl,
všecko se mu psuje a kazí. Vojáci utíkali před střelami, seč jim
dech stačil a seč je nohy nesly; ale nemohli utíkati. Skály stavěly
se jim v cestu, padaly dolů v malých i velkých kusech, a taková
skála, ať už balvan neb malý kamének velkou je překážkou na
úzké cestě, kde mnoho lidí jde, a ještě větší je překážkou, kde
mnoho lidí utíká.
Porážka vojska byla hanebná. Byloť na Lysé Hoře vojáků
několik set, povstalců i se slovenskými spojenci nebylo ani
čtyřicet. Ale pevnost hradu Lysé Hory se osvědčila. Jeho hradby
pevné ukryly dobře povstalce. Jeho zdi skalní zakrývaly vojsku na
nepřítele výhled. A z těchto skalních ohrad řítilo se kamení dolů
přílivem zhoubným, jakoby celá skála chtěla spadnouti a nepřítele
pohrobiti. A když nepřítel prchal, znova pušky povstalecké za ním
rachotily.
Houfy raněných sténaly na skále i pod skálou… I velitel
sám… A jen málo vojáků na zdraví neporušených utíkalo dolů
lesem k Frýdlantu a Lubnu, aby hlásili pánům i poddaným: že na
Lysou Horu scházejí se všichni ďábli i čarodějnice.

XXXIV.
PO VÍTĚZSTVÍ
Přátelé Ondrášovi jásali nad vítězstvím slavným. Targalík
uviděv skalní škvírou, jak vojáci prchají do lesa, a rozohněn
vítězstvím, volal: „Pojďte za nimi, do jednoho je postřílíme!“
„Pojďte za nimi!“ volali Juráš, Vlček a jiní, a hbitě vylézali
ze svého úkrytu skalního.
„Pojďte za nimi!“ ozývalo se za chvilku na to vítězně na
skále a druhové Ondrášovi přátelsky objímali se s Janošíkem a jeho
Slováky.
„Svého velitele zůstavili nám tu!“ ukazoval Janošík dolů pod
skálu. „Snad zaplatil svou odvážnost smrtí!“
„Leží jich tam více!“ odpovídal Vlček. „Snad někteří jsou jen
ranění!“
„Pojďte tam! „ozvalo se opět z mnoha hrdel a Targalík už
hnal se dolů první, aby zajal velitele vojenského.
„Stůjte!“ velel Ondráš. „Není radno odejíti hned dolů pod
skálu. Možná, že utekli jen na oko, aby nás vylákali dolů. A jak
bychom ukázali se dole, vyhrnou se zas z lesa a spustí se na nás
ohnivá palba. Mohli by nás postříleti do jednoho!“
Targalík ihned uposlechl, jak tato slova uslyšel. Byl už
několik kroků na pěšince se skály vedoucí, ale ihned se zastavil.
„Ty Targalíku s Vlčkem“ — pokračoval Ondráš — „jděte
dolů sami, podívejte se na velitele a na vojáky, jestli ještě dýchají
a sneste sem všechny pušky, kterých tam najdete!“

„Pušek je tam mnoho“, mínil Vlček, „dva jich neuneseme.
Aspoň deset by nás mělo jíti dolů a jestli vrátí se vojáci z lesa, však
se nebojíme. Bude-li třeba hned sem na skálu utečeme! Targalíku,
pojď!“
„Však tam pušek ani nenajdeš“, odpovídal Targalík. „Přines
je sám.“ Nestál o to, aby spustila se na něho ohnivá palba.
„Pravdu máš“, potvrzoval Janošík Vlčkovi, „Pušek je tam
dole věla. I raněných je tam snaď dosť. Dobre budě, keď nás tam
pôjdě viacej. Sedem Slězákou, sedem Slovákou. Idztě!“
Za Vlčkem vydalo se čtrnáct mužů dolů. Targalík ovšem
nebyl s nimi, ač dříve všechno chtěl postřilet.
„Bylo lépe utéci do lesů a dále do Uher!“ kýval smutně
hlavou posel kněze skalického. Byl to sedlák Herot ze Starého
Města, člověk rozvážný.
„Co pravíš, utéci do Uher? A to pravíš včil, když jsme jim
ukázali, že se nebojíme ani tisíců vojenského lidu?“ rozhorlil se
Juráš. „Či jsi neviděl, kolik bylo jich a kolik nás? Ty, zda se mi, též
pánům rád ruce líbáš!“
„Nehaň mě, neboť mě neznáš“, pravil klidně posel kněze
skalického. „Pravil jsem vám už dříve, než vojáci přišli, co vám
kněz radí. A když vojáci přicházeli, radil jsem vám, abyste krev
lidskou neprolévali a vyčkali, až ve Vídni císař rozsoudí.“
„Dej mi pokoj s čekáním! Když jsi myslil, mohl jsi sám utéci.
Vyčkávat nebudeme až nás oni zastřelí, my se jenom bránili!“
„Hanba tomu, kdo utíká!“ přisvědčoval Kolář.

„Snad kněz skalický ve Vídni milost vám vyprosí“,
promluvil opět posel skalický, „ale když ve Vídni císař pán se doví,
že jste na vojáky stříleli a některé snad dokonce zabili — — zle
bude!“
„I já tak myslím!“ přisvědčoval Korbas. „Ale nechtěli jste
poslechnouti a pozdě je litovat!“
,,Bylo by zle i kdybychom se nebyli bránili. Byli by nás
pověšeli, než by milost přišla a nám milosti netřeba, nám třeba
práva!“ ozval se ohnivě Juráš. „Místo práva posílají na nás vojáky.
Proč neposílají je na těch sedmadvacet? Proč nepotrestají
Prchlíka? A kdo vás volal na Lysou, když se vám tu nelíbí? Ty,
Korbasi, mohl jsi zejtra sedět pěkně na Hukvaldech, proč přišel jsi
k nám?“
Z dola ozývalo se volání. Na skále přestali mluvit a dávajíce
pozor, co z dola volají, zvěděli, že velitel i jiní ranění žijí.
„Doněstě jich hef!“ křičel Juráš dolů a Ondráš spěchal do
skrýše ke staré Haně a ke své sestře, aby vyšly na skálu ošetřovat
raněných.
Maryška lomila rukama, žalostně volajíc: „Jak se to skončí!“
Ubohá žena mladá sotva po přestálých hrozných útrapách potěšila
se na chvilku, že našla svého muže, od kterého odloučena byla od
hodů svatebních způsobem hrozným, již musila viděti, jak četné
vojsko blíží se ku skále, aby odvedlo jí opět muže i bratra. Ještě
neoplakala smrti své matky, ještě truchlila za otcem na
Hukvaldech vězněným, a už musila býti při tom, jak Ondráš
a Kovářík, aby uhájili svých životů, prolévají lidskou krev!

A co bude dále! Jak se to skončí!
Velitel vojenský měl ránu na noze i na ruce pravé. Též na
čele by! trochu pohmožděn od kamene, který dotknuv se jeho
hlavy nešetrně, smyslu ho pozbavil. Ležel jako mrtev, ale dýchal.
Přinesli ho na skálu, přinesli tam též vodu; stará Hana vymývala
rány a Maryška úzkostlivě dolů hleděla, kolik raněných ještě na
skálu vynášejí.
Velitel nabyl vědomí. Otevřev oči, rozhlédl se kolem sebe.
Zasténal trochu. Náhle Hanu, která svazovala mu rány studenými
obklady, od sebe odstrčil a vztekle zvolal: „Nechci od vás pomoci,
dorazte mě!“
„Nejsme katané jako páni!“ odpovídal Ondráš, „Jsme lidé
a křesťané. I kdybys nechtěl, musíme konati svou křesťanskou
povinnost!“
„Konejte svou povinnost zbojnickou a dorazte mě! Prosím
vás, dorazte mě!“
„Uzdravíme tě pane, abys ty mohl doraziti nás.“
„Nechci, abyste mě uzdravili, nechci vám býti dlužníkem.
Jste zbojníci Boha spustlí. Nechci od vás milosti, čiňte, jak umíte!“
„Nejsme zbojníci Boha spustlí. Jsme lidé, kteří brání se proti
nespravedlnosti. Tobě jsme se ubránili a neznáme msty. Tys konal
svou povinnost, tys jejich sluhou. A my vykonáme svou
povinnost, když nešťastnému člověku pomůžeme!“
Velitel bolestí zmořen, zavřel oči. Za chvilku bolestně
zašeptal: „Ty staré baby, utekou před několika zbojníky!
Ó kdybych byl této chvíle nezažil!“

„Nelituj, poznáš nás aspoň. Jmenujete nás zbojníky,
poněvadž nechceme trpěti nespravedlnosti. Nejsme loupežníky,
nechceme nepravosti. Jsme poctivý lid selský, který věrně je
oddán svému panstvu. Ale když páni hůře s námi jednají jako se
zvířaty, bránit se musíme. A budeme se dále bránit!“ zvolal
rozhodně Ondráš a slova jeho našla zvučného ohlasu u všech
přítomných. Na skálu dopraveni byli další ranění a nyní Maryška
musila staré Haně pomáhati. Pomáhali jí též povstalci a budili
k životu své nepřátely.
Vojsko se nevracelo. Rozprchlo se do lesů, zůstavivši svého
velitele i své raněné druhy vůli Boží a milosti povstalců, jichž hrad
na Lysé Hoře byl nedobytný, jakž aspoň dnes byli poznali.
„Už jsi dnes zoufal“, pravil Korbas Ondrášovi, a vytýkal jsi
nám, že jsme ti dali pevný hrad, ale žádných vojáků. Už chtěl jsi
jíti na šibenici a hleď! Hrad máš pevný a vojáků dost! Pušek
i prachu nám přibylo, a ve Frýdku zaleknou se naší síly, až uslyší,
co dnes se stalo!“
„A lid dodá si mysli a přitáhne k nám!“ přizvukoval Stříž
z Ratimova. „Dnešním dnem počali jsme vlastně teprv boj proti
panstvu, neboť dnes před vojáky žádný sedlák neutíkal, ale vojáci
utíkali před námi!“
Ondráš se zamyslil. Na tváři jeho zahrál spokojený úsměv.
Obrátiv se k Janošíkovi, zvolal: „Ty nevěříš lidu našemu, zůstaň tu
a chraň náš hrad. A já se svými Slezáky půjdu dolů a hledat budu
naše selské vojsko. Snad teď, když jsme odolali stům vojáků, lid
selský nabude odvahy a zmužile přidruží se k nám!“

„A ty Vlčku!“ šeptala stará Hana Vlčkovi, „vypravuj dole
sedlákům, že Ondrášův čarovný obušek potřel vojáky. Dodávej
jim chuti a mysli, vypravuj jim též o té ohnivé kouli!“
Maryška smutně pohlížela na svého Kováříka, který měl ji
opět opustiti, neboť Ondráš všechny své Slezáky chtěl vésti dolů
proti pánům.
Ondrášovi neušly toužebné zraky sestřiny. „Ty, Kováříku,
zůstaň tu, abys potěšil svou babku. Nebožačka od svatebního
veselí dosud více s pány mluvila než s tebou?“
„A kam potáhneš ty, Ondráši?“
„S Bohem buďte všichni! Půjdeme dolů a budeme hledat
spravedlnosti. Pozeptáme se u mnohých lidí selských, jestli po
spravedlnosti touží, a netouží-li po ní už ani sedlák, buďte
s Bohem všichni: vyrobím vám aspoň sto dukátů!“
Maryška objímala svého bratra, chtějíc ho zadržeti na Lysé
Hoře. Bála se oň: „Ondráši, nechoď!“ prosila ho úpěnlivě.
Ondráš jakoby neslyšel. „Ty, posle, pojď s námi, musíš se
vrátit do Frýdku a tam vypravuj, co jsi tu viděl. A ty, Korbase,
zůstaneš tu, či půjdeš s námi?“
„Toť, zůstanu tu. Já už starý. Dolů nesmím, však mě už
Prchlík s portáši hledal. Naložili by se mnou jako se starým fojtem
— a snad ještě hůře, vždyť jsem byl tu na skále, když jste stříleli
do vojáků!“
Ondráši při pohledu na starého radního janovského nebylo
u srdce volno. Vzpomněl si na starého svého otce, upícího na
Hukvaldech. Či nemohl otec uposlechnouti a z Hukvaldů

prchnouti? Tu na Lysé Hoře u dcery klidně mohl žíti s přítelem
svým Korbasem!
„Ondráši, nechoď, prosím tě, nechoď, bojím se o tebe!“
Ondráš nutil se k úsměvu, aby přemohl prosby sestřiny.
„Musím jíti, přivedu ti Prchlíka. Vím, že ho máš ráda.
Chlapci, pojďte!“

XXXV.
JURÁŠOVA CHALOUPKA
Slezáci sestupovali se skály za svým vůdcem. Juráš zůstal
skoro poslední, mluvil ještě s Janošíkem.
„Juráši, pojď!“ křičel Kolář.
Juráš podal Jánošíkovi na rozloučenou ruku, a uviděv
Targalíka, že na skále zůstává, zvolal: „Targalíku, pojď též!“
„Já?“ tázal se Targalík udiven.
„Pojď, či se bojíš s námi jíti?“
„Já śe báť! Dyť jó tego jenerála trefil do nogy!“
„Dobře jsi ho trefil, jestli ho netrefil jiný. Ale pojď!“
„Katať též tam!“ odporoval Targalík. „A kdyby nóm útěk!
Takégo pána něpustíme, jó na něgo pozor muśím dóť!“
„Dají na něho pozor Slováci, jen pojď!“
„Kdo by Slovákům věřil! Jó go trefil a on mi náleží.“
Darmo bylo. Targalík musil s povstalci dolů. Pod skálou
našli mrtvolu vojenskou. Ondráš svlékl se sebe oděv portášovský
a oblékl se do šatů padlého vojáka.
„A ty, Targalíku, obleč se za portáše. Tu máš můj oděv!“
„Obleč śe ty, Střížu, za portáša!“ radil vykrmený Targalík.
„Tyś chudý jako Ondráš a na moje břucho třeba inego portáša.“ —
Mluvil pravdu. Do portášovských šatů po malém a svižném
Ondrášovi nemohlo by se objemné tělo vysokého Targalíka
vtěsnati. Proto hubenější a menší Stříž počal se rychle do nich
oblékat.

I Targalík za chvilku na to se přestrojil. Jdouce lesem, našli
tam tři mrtvoly vojenské na rozličných třech místech. Tito vojáci
ranění dovlekli se bezpochyby do lesa, aby uchránili svůj život
před nepřítelem; ale dokrváceli. Targalík ihned vybral si oblek
jedné mrtvoly, který objemu jeho těla svědčil, a převlekl se.
V tomto obleku cítil se bezpečnějším. Vědělť šelma, co Ondráš
jako portáš vyvedl na Hukvaldech, a tušil, že portášům proto
nebude hrubě víry dáváno. Vychytralý Targalík měl pevně za to,
že

ve

vojenském

obleku

drahému

jeho

životu

hrozí

nebezpečenství zajisté menší než v obleku portášovském.
V lese bylo ticho. Ondráš napomínal své lidi, aby tiše se
chovali a na vše strany pozor dávali, zdali vojáci někde nejsou
ukryti. V lese nebylo však po vojsku ani památky.
Povstalci sestupovali s výšiny horské v tu stranu, kde na
malenovském pahorku stála chaloupka Jurášova. Vydali se v tuto
stranu na naléhavé prosby Jurášovy, který vzal si do hlavy, že ještě
dnes musí uviděti svou chatrč a že ještě dnes musí spatřiti svou
mladou ženu a svého prvorozence.
Když Juráš prchal s hrstkou svých věrných od Starého
Města Frýdeckého na Lysou, zašel si též ku své chaloupce. Žena
jeho po přestálých utrpeních již trochu zotavila se a vůčihledě
nabývala síly. Za to malé její nemluvně chorovalo (postonávalo).
Žila s ním sama ve své chaloupce, nemajíc na výpomoc k pracím
hospodářským než dívku služebnou. Děcko zdálo se býti
povážlivě nemocné, a pečlivá matka sotva sama trochu síly nabyla,
svírána byla starostí o svého malého miláčka. Třásla se oň. Když

Juráš jí vypravoval, jak hanebně rozprchlo se vojsko selské, a když
vyložil jí, že nyní on ukrývati se musí na výšinách Hory Lysé,
neboť panstvo ho dá stíhati, tu žalem sklíčená matka, která
umírala úzkostí o svého jedináčka prvorozeného, propukla v pláč
bolestný. Byla by ráda prchala s milovaným manželem na kraj
světa, byla by ho následovala do nebezpečí největších, ale malé
děcko nemocné stavělo se v cestu mezi ní a manželem. Marno by
bylo prositi muže, aby zůstal doma u své rodiny: věrná žena,
i kdyby zapomněla, co se jí stalo od lotrů rytířských, i kdyby její
něžnější povaha nedala se ovládati mstou za hanebné násilnictví
panských zbojníků, věrná žena nemohla raditi muži svému, aby
u ní a u svého prvorozence zůstal a aby zapomněl své msty, aby
zapomněl utiskování, které všecek stav selský snáší. Život Jurášův
byl v nebezpečí, hrozili mu panský trest. A věrné ženě byl život
tento drahý.
Juráš o svůj život nelekal se. Byl odhodlán brániti se, a do
hlavy ani nepřipustil si myšlenku, zdali na dlouho s několika
druhy ubrání se velké panské moci, opuštěn od lidí selských, za
jejichž svobodu dal se do boje proti pánům. O sebe Juráš
nestrachoval se, vždyť i Janošík se svými Slováky volně putuje od
kraje ke kraji a nebojí se pánů, ale postrachem je jim. Jurášovi
svírala srdce myšlenka, že nemůže žíti s milovanou ženou. Na
pahorku v osamělé chaloupce zůstaviti ji nemohl. Na Lysou Horu
s nemocným povážlivě dítětem neradno bylo ji vzíti. Umluvil se
tedy s ženou, aby odebrala se dolů do Malenovic ku své sestře,
a spěchal na skálu k Haně.

A nyní po vítězství slavném vrací se dolů s výšiny horské
s Ondrášem. Jak hořel nedočkavostí, aby mohl ženě své zvěstovati
novinu o skvělém vítězství, jakého dobylo několik povstalců nad
vojskem početným! Chtěl zaradovati se s ní v naději luzné, že bude
zas lépe a že selský lid pohrne se nyní k obrancům svým, aby je
podporoval v dalším boji. Byl nedočkav, aby dověděl se, jak je
synkovi chorému. Domníval se, že žena s dítětem odstěhovali se
už dolů do dědiny.
Juráš vedl své společníky krokem dosti rychlým po
neschůdných pěšinkách lesních. Chvilkami sestupovali s výšin,
potom zas stoupali podél skalisk, obcházejíce část Hory Lysé. Les
hustý zakrýval jim výhled dolů na pahorky nižší. Konečně když
přeskakovali malý potůček, zvolal Juráš: „Tato voda teče ke mně.
Za chvíli vyjdeme z lesa a potom uvidíme už střechu mé chalupy!“
Les počal řídnouti a skaliska před lesem ležící stavěla se
povstalcům před oči. „Pod touto skálou jest ještě jeden nižší les
a pod ním moje chaloupka!“ vykládal Juráš svým společníkům. „Se
skály přes onen dolní les zahlédneme už střechu mé chalupy!“
Sotva vyšli z lesa, Juráš hnal se rychle na skalisko,
a nahýbaje se na vše strany, popocházeje z místa na místo, jevil
veliké překvapení.
„Kde že máš střechu?“ tázal se ho Ondráš.
„Co se to stalo?“ divil se překvapený Juráš. Z tohoto místa
bezpočtukráte hledíval dolů na střechu doškovou svého sídla
otcovského. Střechy dnes však vidět nebylo.

Marně hledal příhodnějšího místa, odkudž by ji uviděl. Ve
chvatu zimničném dával se do běhu po strmém skalisku do lesa.
Jeho společníci zrychleným krokem za ním spěchali, pozorujíce
napnutě jeho chování.
„Už ho ani nevidno!“ bručel Vlček. „Co na tom, přijde-li tam
o chvilku dříve neb později. Však mu chalupa neuteče, a ženu má
beztoho už dole v Malenovicích. Darmo si zacházíme!“
„Dyž mu chalupe odněsli!“ smál se Targalík. „Či nevěš, že
střechy něbolo vidno?“
„A kdo by ju odněs?“ tázal se Stříž.
Stříž měl pravdu. Nebylo by sice nic divného, kdyby
chalupa dřevěná byla odnesena ze starého jejího místa. Stalo se už
často, že horal, když znelíbilo se mu místo staré, chalupu svou
dopravil na místo jiné. Ale kdo odnesl by chalupu Jurášovu?
Juráška bezpochyby odnésti ji nedala, neboť by Juráš o tom zajisté
věděl. A jiného pána chalupa na ten čas neměla. Zlodějů bývalo
sice i v tehdejších časech dosti, ale že by zloděj celou chalupu na
pahorku ukradl a odnášel jí až někam daleko, kde ji nepoznají, to
nikomu z přítomných ani na um nepřišlo.
Juráše nebylo už chvilku vidno, zmizel svým přátelům s očí,
ačkoli kvapně za ním dolů spěchali. Náhle jejich čich prozradil
jim, kam se chalupa poděla. Pocítili ve vzduchu zápach jako se
shořeniště a za chvilku dolehl k nim hlahol více hlasů lidských.
Vystoupivše z lesa, měli smutnou podívanou!
Objevilo se jim shořeniště. Z chalupy, chléva a stodůlky
leželo tam jen několik ohořených dubových trámů, z nichž ještě

se kouřilo. U shořeniště stál zástup lidí plačících, a Juráš se
zoufalým výrazem na tváři poslouchal, co mu vypravují. Zrak jeho
spočíval na zemi, kdež v kaluži krvi spočívaly dvě mrtvoly.
Strašný pocit opanoval přicházející povstalce. Nyní teprve
rozuměli, co Juráše táhlo z Lysé Hory k jeho chaloupce, nyní teprv
pochopovali ten jeho zimničný kvap a rychlost, s jakou letěl se
skaliska dolů, neuzřev své střechy. Byl hroznou hnán předtuchou!
Věrná Juráška, unesená zbojnickými rytíři a na strom jsouc
připoutána, nezhynula hladem, jak jí byli usoudili nelidští rytíři.
Zachráněna tehdy svým mužem а k životu přivedená, znovu byla
vydána násilí zdivočelých lidí. Ó že nespěchala ihned dolů do
Malenovic, jak odešel Juráš na Horu Lysou!
Nyní leží tu v kaluži krve se smrtelnou ranou v hlavě. Leží
nehybná, а k životu ji nikdo více neprobudí. Kulka projela jí
mozkem, ústa její oněměla na vždy. Mladé tělo její skřehlo a ta
čiperná její očka nepotěší už nikdy milým pohledem manžele
milovaného!
A vedle ní v kaluži leží hlavička prvorozence Jurášova
s bolestným výrazem v tváři. Nedaliť zdivočelí vojáci umříti
nemluvněti smrtí přirozenou, která se k němu beztoho už blížila.
Surový žoldnéř rozehnal se s mečem ostrým na neviňátko
umírající a hlavička útlá, byvši oddělena od tílka, zabarvila krví
mechoví poblíže hořící chaloupky.
Juráš stál tu u mrtvol svých drahých zdrcen. Žal nevýslovný
ovládal i přicházející povstalce. Bylo tu jen několik lidí
z Malenovic. Když na pahorku Jurášově vyšlehly plameny

z chalupy, mnoho lidí malenovských rozběhlo se na pahorek;
mnozí vraceli se bázlivě, jak slyšeli o vojácích. Jiní opatrně plížili
se na vrch, aby zvěděli, co se tam děje. K chalupě však nikdo z lidí
selských si netroufal, dokud řádili tam vojáci. A když dořádili a po
hnusném vítězství nad bezbrannou ženou a jejím nemluvnětem
vytáhli na Horu Lysou, aby do jednoho pochytali selské zbojníky,
potom teprve lidé malenovští přiblížili se k chaloupce. Našli tam
kaluž krve a v ní dvě mrtvoly.
Povídají si dosud lidé ubozí, že páni dali ubohou ženu
přepadnouti a zabiti, aby nebylo svědka proti těm sedmadvacíti
rytířům. A byli by prý udávili též Maryšku Kováříkovu, aby
nesvědčila na milostivé panstvo a jmenovitě na mocného pana
purkrabího, který byl s oněmi sedmadvacíti zadobře. Ale kdož ví,
jak se stalo, že vojáci byli udatnější vůči jediné slabé ženě a jejímu
dítěti chorému, než proti čtyřiceti selským povstalcům, kdož ví,
proč proti dřevěné chaloupce více odvahy osvědčili než proti
skalnému hradu na Lysé Hoře!
Několikrát pozvedly se pěstě všech lidí tu u mrtvol stojících
hrozebně k nebi. A Juráš, vyplakav se, jakoby v ďábla byl se
proměnil. Z očí sršely mu blesky, tváře mu hořely a jeho pravice
přísahala k nebi přísahu hroznou: že neušetří žádného člověka
panského, že zhoubu ponese na jejich statky a nemilosrdně
vražditi že bude, kdokoliv v cestu se mu postaví!

XXXVI.
VÁLEČNÝ PLÁN
Do hrobu vedle otce Jurášova uložili oběť vojenského
hrdinství. Potom, když Ondráš s Jurášem vytáhli dolů do
Malenovic, hrnul se k nim lid se všech stran. Tomuto lidu ze svého
pohorského kraje Juráš více věřil než vojsku selskému, které
Ondráš sebral ve Frýdku na tažení do Bludovic a které u Starého
Města rozprchlo se před několika vojáky. Otužilejší horalé
slibovali, že bíti se budou statečně, a hněv a vášeň pomsty tak
zahnízdila se v tichých chatách pohorských, že družil se
k Ondrášovi a Jurášovi, kdo mohl.
Přidružil se k nim i Pětráš z Lubna. Byv od portášů vyplacen
jménem hraběcím za to, že chtěl portáše zavésti k Jurášovi do
Malenovic a zraditi svého souseda, zapamatoval si toho...
Poslouchal od té doby horlivě své ženy. A když kázala, aby vytáhl
s jinými sedláky a přidal se k povstalcům, chtěl dokázati, že nedá
si pobíti svou babku i své děti od vojáků.
Když po dědinách objevovati se počaly silné čety vojenské,
hledajíce spojenců Ondrášových a Jurášových, že byli s nimi buď
u Frýdeckého Starého Města neb v Bludovicích, lid mladý
rozprchl se po lesích, ukrývaje se před vojáky a boje se panské
msty. Jak ale tento lid po lesích rozprchlý uslyšel, že Ondráš
s Jurášem zvítězili na Lysé Hoře nad početným vojskem, sbíhal se
k zástupům povstaleckým a množil jejich řady. Považovalť
Ondráše a Juráše za své osvoboditele před trestem, který všem

hrozil. Na všech stranách panství frýdeckého pozvolna trýzněný
lid chystal se poznovu k obraně zoufalé.
„Ty starý Herote!“ promluvil Ondráš, „tebe vyslal k nám na
Lysou kněz skalický, ty zajisté nás nezradíš!“
„Neradil jsem vám, abyste krev prolévali. Kněze jste
neuposlechli, teď pro vás už rady nemám…“
„Nechci od tebe rady“, odpovídal Ondráš, „ale tážu se tě,
zdali upřímně nám přeješ. Vždyť jsi též sedlák.“
„Jsem už starý, pomáhat vám nemohu. Bůh vás opatruj, ale
nevím, nevím, jak to s vámi skončí, bylo lépe čekat na odpověď
z Vídně!“
„A zatím se dát postřílet!“ rozhorlil se Ondráš. „Či jsi
neviděl, jak naložilo vojsko s Juráškou, než ještě vytáhlo k nám na
skálu? — Kdybys nám dobrou službu vykonati chtěl, snad bych se
ti mohl ještě někdy odměnit!“ počal Ondráš opět klidněji.
„Službu ti vykonám i bez odměny, mohu-li ti pomoci jinak,
s vámi však nepotáhnu.“
„Nezraď, že velitele vojenského držíme na Lysé.“
„Neprozradím.“
„Vypravuj, aby se ve Frýdku dověděli, že Juráš táhne s pěti
sty do Moravy na Hukvaldy. Vypravuj, že já po horách vytáhl jsem
do Lomné k Jablunkovu a tam že chci bouřiti lid horalsky.
Vypravuj, že na Lysou přišlo několik set Slováků z Uher, a že
vyčkají, až já v Lomné, v Mostech a okolo Jablunkova a Juráš na
Moravě tisíce lidu nasbíráme. Vypravuj, že potom já, Juráš

i Janošík udeříme všichni najednou s tisíci lidu selského na
Frýdek, a kámen na kamenu že ze zámku nezůstane.“
„Nechceš-li nic více, budu vypravovat.“
„Nechci nic více. Slibuješ?“
„Slibuji!“
„A postaráš se, aby ve Frýdku se to dověděli ještě zítra?“
„Postarám se.“
„Velitele vojenského jsme oběsili, potom mu hlavu usekli
a já odevzdám ji vlastnoručně panu hraběti, až ho chytíme!
Rozumíš…?“
„Rozumím… povím, že jsem slyšel.“
Starý rozvážný Herot odešel domů do Starého Města.
Ondráš s Jurášem potom radili se, jak by vyslídili, kam odebralo se
vojsko. Konec porady byl tento: Poněvadž ve Frýdku Herot
rozhlásí, že Juráš vytáhl k Hukvaldům, hrabě nebude z Hukvaldů
pomoci žádati. Poněvadž pak ve Frýdku budou povstalce
očekávat, povolají vojsko, které bylo na Lysé Hoře, do Frýdku
nazpět, a povstalci opanujou po celém okolí. Někdo z povstalců
musí ihned vydati se k Těšínu a tam vypravovati, že Ondráš táhne
až k Jablunkovu. Nedostane tedy hrabě pomoci ani z Hukvaldů
ani z Těšína.
Tak uvažoval Ondráš. Juráš souhlasil. A domluvili se, že
Juráš potáhne k Frýdku a bouřiti bude znovu celé okolí podél
Ostravice, ačkoliv budou ho očekávati na Hukvaldech. Janošík
s několika svými Slováky odpočine si klidně na Lysé Hoře u staré
Hany a Kovářík u Maryšky, neboť oběšeného velitele nepůjdou

osvobodit, však beztoho už zkusili pevnost hradu na Lysé Hoře,
kde nalézá se nyní — jak Herot vypravovat bude, — několik set
Slováků. Ondráš zatím podél hor vytáhne do Raškovic a bude
bouřiti lid ve Lhotách, Bukovicích, Dobraticích a jiných dědinách
pohorských na Těšínsku. A až seženou tisíce lidu, potáhnou od
zámku k zámku a nutiti budou pány, aby psali do Vídně, jak hrabě
Pražma i jeho úřadník Prchlík lid utiskují. A kterýkoliv pán
křivdil svým poddaným, potrestán bude od povstalců ihned na
místě. Snad podaří se povstalcům, aby i na Pražmovi a Prchlíkovi
vykonali spravedlnost.
Vojsko selské hned následujícího, dne počítalo na čtyři sta
mužů. Rozdělilo se na dva zástupy, které vytáhly, jak se Ondráš
s Jurášem byl umluvil. Juráš táhl podél Ostravice, Ondráš zahnul
od Malenovic k Raškovicím. O něčem ovšem povstalci nevěděli,
totiž kam podělo se vojsko, které s Lysé Hory bylo zahnáno…
Domnívali se, že vojáci na útěku svém vrátili se ihned do Frýdku.
Bylo-li to pravda, dovíme se později.

XXXVII.
HOSTINA V RAŠKOVICÍCH
V Janovicích dověděl se Ondráš, že hrabě Pražma ráno přijel
na svůj zámeček do Raškovic. Ihned se svým vojskem vydal se
tam. A aby mu hrabě neušel, rozeslal na všechny cesty vedoucí od
Raškovic po několika povstalcích. Rychlým krokem spěchali
Ondrášovci k Raškovicím, opatrně a tiše se chovajíce. Rozestavili
se za stromy podél obory, zajistili si všechny východy ze zámku
a potom Ondráš ve svém vojenském obleku sám a sám vešel do
obory. Blížil se už k zámku.
Před zámkem byl malý park. Tam zahradník právě sbíral
housenky se stromů.
„Slyšíš?… Nemáš jiné práce?“
„Pozdrav vás Pán Bůh!“ pozdravoval zahradník vojáka.
„Je milostivý pan hrabě doma?“
„Kata ni! Byli tu s milostivou paní v zahradě a před chvilkou
zašli do zámku.“
„A vojáků tu nemáte?“
„Vojáků? Na co by nám byli vojáci! Chvála Pánu Bohu, že
už je po těch vojácích. Pořád tu jezdili, nebylo tomu konce. Ale
včil už toho není. Že prý už těch bláznů selských dost nachytali
a včil už bude pokoj, jak jich pověšejí!“
„A koho budou věšet, nevíš?“
„Toť vím! Fojtova syna z Janovic, bylo mu toho třeba!
A starého fojta snad už skoro přivezou z Hukvaldů. Že si ten starý

nerozum nedal pokoje, hehe! Včil za to má. A potom je jich ještě
jiných moc!“
„A kdy budou věšet toho fojtova syna?“
„Neslyšel jsem ještě, kdy budou. Teprv ho snad přivedou
z Lysé Hory. On se tam zamiloval — Pán Bůh mu odpusť! do staré
čarovnice a jen tam s ní peče, hehe!... Byl to pěkný chlapec, škoda
ho! Ale tak je, kdo se bouří proti vrchnosti a kdo se spouští Boha,
a jen s čarovnicemi!“
„A co s tou čarovnicí počnou?“
„Co já tam vím. Snad ji upečou, hehe! Jak už by tam jinak
s čarovnicí!“
„Má tu pan hrabě v zámku moc lidí?“
„Ale kaj! Na co by mu tu byli darmožrouti. Však se jich dost
ve Frýdku naživí a má tam v Němcích na svých zámcích též ještě
moc lidí zbytečných —“
„Chci s ním mluvit. Přináším mu z Němec noviny!“
„Jen tam jděte. Jak do síně přijdete, hned ty první dvéře na
pravo. Tu máme jen malý zámeček, ale paní hraběnce jinde se
nelíbí než u nás. Dej jí Pán Bůh zdraví, ona je paní dobrotisko,
jako anděl. I pán je dobrý, jen že někdy má trochu zlou krev, ale
za krev člověk nemůže, to už je v nátuře.“
Ondráš rozhlédl se ještě na vše strany, pozdravil potom
zahradníka a kráčel do zámečku.
Dvéře ihned našel, které mu zahradník byl poznačil.
Vstoupil do nich směle, uctivě uklonil se.

„Přináším radostnou novinu, milostivý pane hrabě!“
promluvil hlasem hlubokým, aby ho hrabě po hlase nepoznal.
Hrabě seděl v jizbě sám. Hraběnka právě když Ondráš
vstupoval, zašla do jizbičky vedlejší, aby tam pohrála si se svými
kanárky, jichž byla velikou milovnicí. Hrabě pohnul sebou trochu
na lenošce a ledabylo pronesl: „Mluv, jakou novinu!“
„Ondráš jest už chycen!“
Hrabětem tato novina hnula, jakoby byl vyhrál dvě velká
panství. Vyskočil radostně z lenošky a s usmívavou tváří tázal se:
„Živ či mrtev!“
„Živ!“ odpovídal Ondráš.
„Stálo to mnoho životů lidských?“
„Ani jediného, milostivý pane!“
„Chytili jste ho lstivě aneb přemohli jste ho násilně?
Bránil se?“
„Nechytili jsme ho ani lstivě ani násilně. Ba ani se nebránil.“
„Jak vám tedy přišel do rukou?“
„Dostavil se sám!“
„Jakže, co pravíš? A prosí o milost? On ví, že bychom ho
lotra byli lapili a bez milosti byli dali odpravit! Proto přišel
o milost žebronit. Ale mýlí se! Oprátku už máme proň
přichystanou!“
„On vyžádal si tři milosti od Tvé urozenosti hraběcí, než se
poddal. Žádal vypsaných 100 dukátů!“
„Dostane je lotr, a oprátku k nim!“
„Dále žádal milost pro otce!“

„Když mladého máme, starého pustíme!“
„Neklamali jsme se v Tvé dobrotivosti, milostivý pane.
Slíbili jsme mu Tvým jménem obě milosti, než se poddal. Třetí
milost však náš velitel slíbiti nechtěl.“
„A třetí milost, jaká ta?“
„Že pan purkrabí má dostat na zámku před vším lidem
pětadvacet na lavici, na které ležel starý fojt, a potom že po tři dni
má být v kleci vystavován na potupu všech daremných
úřadníků —!“
„A takto opovážil se lotr drzý mluviti?“
„Mluvil ještě hůře, hraběcí milosti. Žádal též, aby pan
purkrabí po té výstavě v kleci byl ze zámku vymrskán a nikdy více
aby nebyl na zámek vpuštěn.“
„A jakou dal mu odpověď velitel?“
„Nepřijal tuto podmínku. Ondráš poslal napřed veliteli
psaní, než sám se dostavil.“
„A jak tedy stalo se, že přece se sám poddal?“
„Já zaručil se za Tvou milost, že i třetí podmínku vyplniti
ráčíš, že dáš purkrabího na lavici položiti, v kleci vystaviti a potom
ze zámku na věčné časy vymrskati!“
„Když jsi se zaručil, postavíme do klece tebe a žádáš-li,
vymrskati tě dáme též!“ rozhorlil se hrabě.
Ondráš vytáhl malou píšťalku a zahvízdal. Hrabě udiveně
naň pohleděl. Hraběnka piskotem upozorněna, přikvapila do jizby
k svému manželi. Ondráš však přistoupiv k oknu, otvíral je

a ukazuje do parku zvolal: „Kde se tu nabralo tolik sedláků, sám
Pán Bůh ví! Pohleď jen, milostivý pane hrabě! Tam i tam!“
Hrabě netušil nic dobrého. Přiskočil ke stěně a chopil se
pušky. I Ondráš hnul svou puškou, ale jen trochu, aby si jí hrabě
všiml. A jak Ondráš pokynul do okna rukou, vzduchem venku
zarachotily tři výstřely a z mnohých hrdel ozval se pokřik:
„Ondráš, pán Lysé Hory!“
„Bože, to je Ondráš!“ zvolala hraběnka klesajíc do lenošky.
„Přišel jsem si pro těch sto dukátů sám!“
„Dostaneš je!“ odvětil suše hrabě pološeptem. Nyní by byl
k dukátům místo oprátky přidal Ondrášovi snad i nějaký stateček.
„Já už taký lotr, že na hraběcí slovo nedám nic. Taký lotr
jako já zachránil na Hlinové hraběte Pražmu, za to slíbil pan hrabě
svým slovem i písmem, že vyplatit dá Prchlíkovi odměnu
zaslouženou. Zapomněl na své slovo hraběcí, nevyplatil
Prchlíkovi, ale vsadil do kozy mě, který jsem ho zachránil.
Nevěřím hrabatům ani slova. Chci hned svých sto dukátú!
Nemáme kdy dlouho vyjednávat!“
Hraběnka skládala už své zlaté náramky i svůj řetěz zlatý
a hrabě Pražma svléknuv dva prsteny, položil je němě na stůl.
„Druhou výminku už znáte, milostivé panstvo. Žádám, aby
můj otec z Hukvaldů ihned byl propuštěn. List musí pan hrabě
napsati hned, neboť na Frýdku nemíváte vy kdy, dnes
v Raškovicích nemáme my.“
Hrabě sedl a psal. Ruka se mu třásla. Napsav list, položil jej
na stůl. Ondráš přečetl si psaní a kývnul oknem Vlčkovi: „Vyveďte

z konírny dva koně hraběcí, dva mužové vojensky oblečení
posaďtež se na ně a jeďte do Hukvaldů pro mého otce. Jeť to
rozkaz našeho milostivého hraběte a nikomu nesmí z vás býti
nijak ukřivděno.“
„A pana purkrabího rač pane milostivý ihned sem povolati.
O výplatu postaráme se my sami!“
Hrabě odvrátil svůj obličej bledý a chvilku přemítal.
Konečně posadil se a psal, ač nerad, list Prchlíkovi. Ondráš si list
dobře přečetl, než ho odevzdal oknem Vlčkovi. „Vyveďte koně
třetího, zajeďte do Starého Města k Herotovi a pečujte, aby list
Prchlíkovi ihned dodal!“ kázal Ondráš a obrátiv se s poklonou
k manželům hraběcím, usmál se:
„Teď bylo by vyrovnáno všechno, co stalo se mému otci.
Těch sto dukátů zasloužil jsem si za svou cestu na Hukvaldy,
abych vysvobodil odtamtud svého otce. Otec nechtěl prchnouti,
odvedl jsem odtamtud jen Kováříka, kterého jste posadili na
Hukvaldy za to, že jste mu dali uloupit ženu od svatebního veselí.
Ji jsme už našli. Máme ještě jiných svědků, abychom dokázali
císaři pánu, jak se nakládá u nás s lidem selským. A císař rozsoudí,
kdo je lotrem, zdali ten, kdo chrání a podporuje lotry“, při těchto
slovech pohleděl Ondráš významně na hraběte, „aneb ten, který
lotrovstva snáší a za lotry panské trpí. My souditi nebudeme tebe,
pane hrabě; nepotrestá-li císař tvého Prchlíka a tebe, potrestá tě
Bůh! My přišli k tobě hledat pomoci proti loupeživým rytířům,
kteří unesli mi sestru. Za prosbu uctivou dal si mne i otce vězniti;
když jsem vytáhl s dobrými selskými lidmi, abych sestru

zbojníkům rytířským vyrval, poslal jsi za mnou vojsko. Proti
loupežníkům neměl jsi vojska, proti svým věrným poddaným,
kteří chtěli zachrániti ubohou děvuchu, ihned povolal vojáky
z Těšína!
Já tě soudit nebudu za to, čeho jsi se na mně dopustil!
Zůstavuji soud císaři a tam na věčnosti Bohu! Napomínáme tě jen,
abys spravedlivě jednal se svými poddanými, všechny cizí vojáky
pryč z našeho panství odeslal, a všem lidem selským milost zajistil.
Jestli vytáhli se mnou, vykonali, co byla tvoje povinnost. Za to je
trestati nesmíš, za to bys jim děkovati měl, neboť starají se lépe
o pořádek než ty!
Náš lid není mstivý, je věrný a svému panstvu oddaný. Ale
když s ním vy pánové nakládáte jako s dobytkem, když za všechnu
jeho věrnost vaši úřadníci sedláka pronásledují, trýzní a řečí jeho
českou pohrdají, když není jist ani svým statkem ani svým
životem, nedivte se, že lid sahá po zbrani k zoufalé obraně.
Pohleď jen, pane! Tu stojíš sám a sám. Jen trochu mohl bych
rukou hnouti“, — Ondráš sáhl po své těšínce a namířil na hraběte.
Sedláci před oknem vidouce to, ihned čelili též proti hraběti.
Hraběnka zatřásla se a rukou zastřela si oči. Hrabě s obličejem
bledým jako mrtvola stál u okna, poslouchaje řadu svých hříchů
— „Jen rukou mohl bych trochu hnouti!“ opakoval Ondráš
těšínku zas odkládaje, „a už klesal bys k zemi a za chvilku stál bys
před soudnou stolicí Boha věčného. Ale my nezabíjíme,
neloupíme, nevypalujeme statky, my neodnášíme bližnímu ženy
a děvuchy pro radost hříšnou. Takových panských rozkoší sedlák

nezná. My nepráhneme po pomstě. My nepřišli na tebe
s oprátkou, jako ty je na nás chystáš, my nepřišli zničit tebe. My
přišli tě prosit, abys nám byl pánem laskavým a spravedlivým,
abys úřadníky tyranské vyhnal, všeho, cokoliv se stalo, zapomněl,
a na milost nás přijal. Prosíme, abys potlačil v sobě mstu, vypudil
ze srdce svého zášť. A my všichni budeme zas tvými věrnými
poddanými a kdykoliv nás povoláš na obranu vlasti, hotovi jsme
obětovati své životy!“
Ondráš skončil, pohlížeje na hraběte. Nastalo ticho. Někteří
lidé selští plakali. Ondráš promluvil nyní hraběti do očí, co už
dávno mnohým přítomným srdce tížilo.
Hrabě konečně odvětil hlasem přitlumeným: „Vyslechl
jsem pozorně všechny tvoje řeči. Uvážím vše dokonale a zrale,
a odpověď mou dostanete za nedlouho. Prozatím rozejděte se
pokojně domů, odložte své zbraně a jak uvidím, že do opravdy
míníte panstvu se zas do milosti podrobit, zachovám se kvám
milostivě.“
„Ne tak, pane milostivý!“ uklonil se s úsměchem Ondráš.
„Dokud máš tu hejna vojáků, dokud neodpudil jsi od sebe svého
ďábelského Prchlíka, lid náš se neuspokojí. Nespoléhej na své
vojáky. Když já byl na Hukvaldech, lid se na Starém Městě před
nimi rozutíkal, pravda. Ale když sedláci vidí, že je chcete trestati
za to, že mi pomáhali sestru uloupenou hledat, a když my poražení
porazili tvoje vojsko na Lysé Hoře na hlavu, lid hrne se znova ze
všech stran k nám, a v několika dnech mohli bychom vytáhnout
v tisících a plenit tvoje statky.“

Hrabě nevěděl o událostech posledních na Lysé Hoře ještě
ničeho. Ondráš vyprávěl mu o hanebném útěku vojska a o hnusné
vraždě a žhářství, jehož dopustilo se na ubohé Jurášce a jejím
nemluvněti.
Hraběnka slzela. I na hraběti bylo znáti, že zatracuje
nelidskost vojáků.
„Lid je podrážděn nad míru“, vyprávěl Ondráš. „Samy ženy
posílají své muže nám na pomoc a kletby vysílají k nebesům na
pány a jejich vojáky. Darmo vypsali jste na mou hlavu sto dukátů.
I kdyby mne nebylo, lid sám postavil by se vám na odboj, neboť se
obává, že ďábelský Prchlík pronásledovati bude nyní ještě více
utrýzněný lid, a že vraždy budou se opakovati. Vždyť dali jste
hledati po vesnicích lidi docela nevinné jen proto, že byli v den
mariánský ve Frýdku. A abych vám slavné panstvo ničeho
nezatajil: Všichni my lidé selští pevně za to máme, že Prchlík
poslal vojáky, aby Jurášku zavraždili. Chce zakrýti zločiny svých
drahých spojenců lotrovských, těch sedmadvacíti a chtěl se
zbaviti svědka nemilého. Ale máme svědka jiného, máme mou
sestru Maryšku, co purkrabí na Bludovicích s ní tropil. Ona
dosvědčí, jak ji odvezl sem na zámek raškovický, jak ji odvléci dal
do Uher, a též tam v Uhrách lidé dosvědčí, kdo ji k nim poslal a jak
jim nakázati dal, aby ji s očí nespouštěli. A dokud toho bídníka
Prchlíka, milostivý pane hrabě, na zámku zachováš, dokud ho
potrestati nedáš jako vraha a původce všech nepokojů selských,
nebude pokoje. Nechci se vynášeti, ale nevím, zdali bys tu se

mnou ještě tak klidně mluvil, kdyby Juráš byl přitáhl s námi,
jemuž Prchlík dal ženu i s nemluvnětem zavražditi!“
„Už dosti těch hrozeb!“ vstal hrabě zlostně, zapomínaje, že
jeho život opravdu závisí od milosti Ondrášovy. Dobře pravil
zahradník, že ta zlá a prudká krev už je v nátuře.
Hraběnka přiskočila k hraběti a vyčítavě na něho pohleděla.
„Tento člověk!“ zvolala, „chová se slušně, pane můj,
a vděčnosti naší si zaslouží. Až chladně všechno uvážíš, zajisté
Prchlíka potrestati dáš podle viny jeho, aby ten ubohý lid věděl,
že v tobě má svého ochránce a že v tebe důvěru svou skládati může
každý poddaný —“
„Ale chýlí se k večeru a pan purkrabí dosud si nepřichází
pro svou mzdu — !“ usmál se Ondráš. „Bojím se, že slavné panstvo
by pro toho nehodného svého sluhu purkrabského hladem
souženo bylo, neboť my dříve neodtáhneme, dokud před
milostivým panem hrabětem těch pětadvacet na lavici panu
purkrabímu nevysázíme!“
„Nechtěli jsme dnes na Raškovicích večeřeti, ale chtěli jsme
odjeti do Frýdku!“ odvětila hraběnka líbezně. „I naše služebnictvo
odjelo na Frýdek, a snad opravdu hladem bychom zemřeli,
kdybyste nás tu déle bavili.“ — Při tom hraběnčina očka tak
svůdně podívala se na Ondráše, že Ondráš, i kdyby purkrabího
nečekal, rád byl by tu hraběnku zadržel, aby jen mohl déle kochati
se v půvabu její bytosti. K hraběnce cítil Ondráš už ode dávna
tajnou náklonnost. Ovšem byla to náklonnost z ryzího srdce
prýštící. Hraběnka byla dobrotivá, laskavá ku svým poddaným

a krása její tělesná dodávala jí v očích Ondrášových půvabu
nevýslovně sladkého. Jeho mysl často k ní zalétala, jako
k jedinému dobrému duchu, který sídlí poblíže hraběte. Ovšem
tento dobrý duch nemohl vše napraviti, co zlý duch Prchlík
natropil. Ale Ondráš tímto dobrým duchem v mysli rád se obíral.
Snad proto vyprávěl též na Hukvaldech vojákům všelijaké lži
o hraběnce, poněvadž mnoho na ni myslil.
„Víme, že slavné panstvo souží se naší přítomností selskou“,
ukláněl se Ondráš, „ale milo by nám bylo, kdyby milostivý pán
sám se přesvědčil, že purkrabímu nepřiložíme více, než jak bylo
vyjednáno. Aby ale slavné panstvo hladem se netrápilo, prosíme
o milost, abychom svou vrchnost sami pohostiti mohli jako věrní
poddaní. Máme tu několik soudků dobré brynzy, kterou nám dali
v Malenovicích.“
„Z Malenovic? Tam mívají brynzu dobrou i oštípky!“
poznamenala hraběnka.
„I oštípky máme, ale k tomu jen placek selských!“ A Ondráš
už běžel do kuchyně, aby tam našel chleba lepšího a aby donesl
kychyňského náčiní. S několika společníky potom obsluhoval své
panstvo, kterému brynza i oštípky znamenitě chutnaly.4
„Věru, dobrá brynza“, chválila hraběnka, „takové jsem už
dávno nepožila.“
Hraběti snad nechutnala. Okusil jí jen trochu, nemoha
dočkati se, aby ze zajetí povstalých sedláků byl osvobozen. Náhle

Obraz, tuto scénu představující, nacházel se na střelnici frýdecké. Shořel však i se
střelnicí roku 1860.
4

radostně sebou pohnul. Sedlák jeden totiž ze zahrady hlavu do
okna nastrčil, Ondráše k oknu povolal a potom tak hlasitě
Ondrášovi do ucha šeptal, že jeho slova nejen Ondráš, nýbrž
i hrabě s hraběnkou, ba i sedláci až u obory slyšeli:
„Přijíždějí vojáci jacísi na koních a už jsou blízko!“

XXXVIII.
POMSTA
„Je jich mnoho?“ tázal se Ondráš.
„Asi dvacet!“
„Chlapci, rozestavte se do obory za stromy ze dvou stran od
vchodu, ale tak, aby vás vojáci nepostřehli a buďte ticho, ani se
nehýbejte!“ kázal Ondráš. „Pušky mějte pohotově. Jak vystřelím,
žeňte se k zámku. Někteří z vás postavte se za zámek na druhou
stranu do zadu, aby nám žáden lotr naši milostivou vrchnost
neodnesl. Asi šest vás pojďte se mnou sem do jizbičky, abychom
slyšeli, co u hraběte chtějí a proč sem přišli!“
Sedláci učinili, jak Ondráš kázal. Jejich postavy od oken
zmizely a tratily se tiše v oboře v temnu večerním; Ondráš
s několika sedláky zašel do vedlejší jizbičky, kde dříve hraběnka
byla se bavila s kanárky. Ve dveřích promluvil Ondráš k hraběti
ještě tato slova: „Nás je více než dvacet, milostivý pane. A pušky
máme též! Snad radu jim dáš dobrou, aby svých zbraní odložili
a v tichosti a v dobrotě se nám poddali!“
Hrabě s hraběnkou zůstali sedět u stola lampou ozářeného,
očekávajíce příchodu vojáků oznámených. Již dusot koňský
doléhal okny otevřenými až do jizeb zámeckých v tichu večerním.
Měsíček na zamračené obloze jen slabě svítil, a lesní stromoví
v oboře halilo se ve tmu hrobovou, ukrývajíc postavy četných
povstalců selských, kteří pod stromovím tiše, sotva dýchajíce,
vyčkávali příchodu svých nepřátel.

Již dusot dozněl, koně zařehtali; bylo slyšeti jak jezdcové
dopadají k zemi, seskočivše se svých koní. Povstalci schylovali se
pečlivě za stromy, přidržujíce své zbraně, aby cinkotem ocele
neprozradili svého úkrytu. Hraběnka v očekávání napnutém
a bázní jata zašeptala svému manželu: „Nezapomínej, že i náš život
byl by v nebezpečí, kdyby tu střelba počala. Bože, jak se to
skončí!“ zažalovala opětovně, a srdce bušilo jí mocně.
Hrabě s hlavou sklopenou a s čelem zamračeným pohlížel
na zem, na niž lampa jen mdlé světlo dopouštěla. Sám nemohl se
dosud rozhodnouti, zdali má učiniti po vůli Ondrášovi a vydati mu
vojáky, aneb zdali má vrhnouti se s pomocí vojenskou do boje
proti přesile selské. Poddati se těmto buřičům selským, bylo by
nedůstojné. Ale vydati život svůj i své choti do nebezpečí smrti
skoro jisté, nebylo by moudré… Jak se rozmyslit!… Ze zahrady
bylo už slyšeti hlasy a kroky blížících se vojáků.
Zahrada obtáčela se všech stran zámeček dřevěný. Když
vojáci z obory byli již přešli do zahrady před zámeček, Vlček,
který byl v oboře ukryt, připlížil se od svého stromu ke stromu
svého souseda a zašeptal: „Koně zůstavili před oborou. Pojďme
a odveďme jim koně tamto hluboko do obory, aby nám na nich
ujeti nemohli.“
„Vždyť to nejsou vojáci!“ šeptal Stříž, který na vojně naučil
se německy. „Dobře jsem slyšel, co si pravili. Je to těch
sedmadvacet a včil jich máme v pasti!“
„Pojďte, odvedeme jim koně!“ pobízel opětně Vlček.

„A co bychom jim koně odváděli!“ mínil Bartoš. „Prozradili
bychom se, že jsme tu ukryti. Dávejme pozor, aby nám neutekli!“
Vzduchem zarachotily náhle dvě střelné rány a ze zámku
do ticha večerního dral se povyk. Na toto znamení povstalci
vyhrnuli se ze svých úkrytů k zámku a se všech stran ho
obklopovali.
Podívejme se za rytíři lotrovskými.
Přijdouce k zámku, tiše do síně vcházeli. Hrabě velice byl
překvapen, když místo očekávaných vojáků, o kterých myslil, že
přicházejí, aby ho vysvobodili z rukou postaleckých, uviděl před
sebou postavy zakuklených rytířů. Přišli zdvořile, ale hrabě
netuše nic dobrého, sáhl po pušce, která visela na stěně. Rytíři
vstupovali jeden za druhým do jizby, uctivě se uklánějíce. Ale
sotva první z nich k stolu se přiblížil, už lampa byla převrhnuta,
hraběti puška z rukou vyrvána a hraběnka, úpěnlivě volajíc:
„Ondráši!“ vynášena byla už z jizby do síně.
Ondráš vystoupiv z jizby poboční s několika svými
společníky, viděl, jak páni hosté ženou se ke dveřím. Vypálil svou
pušku na zdař bůh do houfu. A hned na to druhý sedlák za
Ondrášem stojící učinil taktéž. Rytíři tasili meče proti Ondrášovi,
několik sedláků, v poboční jizbě ukrytých, nyní obušky chtěli
mlátit do rytířů lotrovských.
Rytíř prvý, který unášel hraběnku, nestaral se o to, co za
ním se děje. Táhl ji ze síně ven. Ale tam čekalo ho překvapení
veliké.

Zámek byl obklíčen ze všech stran četnými zástupy
selskými. Pušky, obušky, kosy čelily proti rytíři, který hraběnku
z náručí svého pustil. Ale mysli netratil, vypálil svou pušku do
sedláků a klestil si svým mečem cestu do obory. Rytíři ze zámku
rozehnali se za ním. Houfy selské stavily se jim však v cestu.
Nastala divá seč a obušky dopadaly nemilosrdně na těla
lotrovských pánů, kteří chtěli se prosekati se ku vchodu z obory.
Rytíři zoufale se bránili. V tom hluku a lomozu zbraní pronikal
hlas Ondrášův: „Ubijte je všechny! Ani jednoho nepropusťte!“
Škoda, že měsíček halil se v mraky! Škoda, že mocné větve
a husté stromoví v oboře nedalo rozeznati přítele od nepřítele!
Sedláci nemlátili obušky jen do rytířů, ale i do sebe, nemohouce
proniknouti tmu… A tak stalo se, že když po bitvě počítáni byli
zajatci, nalezeni byli v zahradě jen dva rytíři mrtví a jeden raněný
v oboře. Ostatní zbojníci panští uprchli a vyšvihnuvše se na své
koně, ujížděli rychlostí blesku, v kletbách ďábelských úlevy
hledajíce.
Sedláků bylo raněno více… Vlček ležel jako mrtvola. Kulka
zaryla se mu do prsou…
Hraběnka ve mdlobách spočívala před zámkem na zarosené
zemi, a hrabě u ní stoje, pěsť hrozivě vztahoval do výše: „Lotři
ďábelští! Už tak jste klesli, vy bando zbojnická, že i šlechtice
nešetříte? Vy chlopi, seberte mé koně, rychle, rychle, za nimi!“
Někteří sedláci rozběhli se k chlévům. Stála tam jedinká
stará kobyla tažná… Že tři koně jízdecké Ondráš již k večeru byl

vyslal k Hukvaldům a k Frýdku, na to hrabě zapomněl. Na stíhání
šlechtických lotrů nebylo lze mysliti, ujížděli prudkým cvalem.
„Rozžete louče a hledejte, zdali se někteří ranění neukryli
v oboře!“ křičel vztekle hrabě. „Ani jedinému života nedaruju!“
Sedláci hledali, ale nenašli nikoho. Měli jen ty dva pány
mrtvé a jednoho raněného. Ostatní rytíři ujeli.
Hraběnka probudila se brzo ze svých mdlob a oči její
spočinuly vděčně na Ondrášovi. On skloniv se k ní, zašeptal:
„Nepřeješ si, paní milostivá, vody? Kaž jen, a rádi ti posloužíme!“
„Trochu vody!“ vzdechla hraběnka. „Jen kdybychom už byli
ve Frýdku! Třesu se dosud… Co na nás Bůh dopustil!“ — Sedláci
běželi pro vodu.
„Upokoj se, milostivá paní, doprovodíme tě na Frýdek a za
tvoji bezpečnost dáme rádi své životy!“ Hraběnka odměnila se
Ondrášovi vděčným pohledem.
„Chlapci, pojďte!“ zvolal Ondráš. „Doprovodíme slavnou
vrchnost až k Frýdku, aby nám ji zbojničtí rytíři neukradli!“
„A proč jsme vytáhli s Lysé Hory?“ durdil se Vlček. Bylť
chudák šeredně raněn. Krev dosud mu z rány vytryskovala.
„Abychom potrestali pány!“ odpovídal mu Ondráš pevným
hlasem. A učiniv několik kroků k ostatním, zašeptal, aby
hraběnka neslyšela: „A či nejsou dosti potrestáni, když naší
pomoci je jim třeba, aby na vlastním panství byli životem svým
jisti? Chlapci, pojďte!“ zvolal pevným hlasem. „Pronásledovaných
vždycky se ujmeme, či jsou chudi, či bohatí. A možná že svým

dnešním chováním hraběte více jsme napravili, než byla by ho
napravila naše — pomsta!“

XXXIX.
TŘI LÍPY
Byla tmavá noc. Měsíc stále ukrýval se za oblaky. Chvilkami
s nebe spouštěl se deštík slabý čili jak pravíme po našem: Padalo
trochu a zas jakoby nic.
Povstalci doprovázeli hraběte s hraběnkou dědinou
Raškovicemi ku Skalici. Na staré kobyle vezli tež raněného rytíře
Hackenberga.
Hraběte i povstalce jímaly pocity zvláštní. Hrabě byl v moci
svých poddaných, které byl stíhal vojskem a pro které už oprátky
nachystati dal i kata. A od nich hrdý hrabě přijati musil rád
ochranu, aby z jednoho svého zámku dostati se mohl do druhého.
A povstalci selští, kteří přišli mstu svou ukrotit na hraběti, u něhož
nemohli dovolati se spravedlnosti, ale u něhož vždy novému
pronásledování byli vydáni, titéž povstalci, zmocnivše se
nenáviděného hraběte, bránili ho proti — pánům, ba nyní
ochranu svou poskytují Pražmovi, jehož vojsko hledá je po
dědinách, aby je odvedlo k tak zvané spravedlnosti!
Hrabě Pražma byl pokořen dnes více než v onen den
Mariánský. Tehdy, když musil podrobiti se násilí tisíc poutníků
a měšťanů frýdeckých, a když musil vydati jim sochu zázračnou,
tehdy zvedal pěstě k nebesům a hořel pomstou. Dnes teprv pocítil,
jaký to je lid, který proti němu se bouřil! Lid ten neznal jiné msty
než posloužiti svému utiskovateli i v době, když mohl uleviti svým

pobouřeným citům a mohl potrestati svého pána za mnoholeté
křivdy!
Ondráš dobře pravil, že takovým slušným chováním lid
napraví lépe svého pána než mstou. Hrabě byl pokořen a poučen.
Cit lidskosti, který pronikal sprostého poddaného, vnikl i do
urozeného pána. Hrabě Pražma poznal svůj lid, od tohoto lidu
přiučil se lidskosti.
Hrabě s hraběnkou jeli němě vedle sebe na koních
vypůjčených od sedláků v Raškovicích. Oba hraběcí manželé byli
pohříženi v myšlenky, které v nich vyrojily události dnešního
večera. Ondráš s malým zástupem sedláků jel před nimi. Projeli
už dědinu Skalici a blížili se k Starému Městu podél hory Křížové.
„Stůjte!“ velel náhle Ondráš.
„Co je?“ tázala se hraběnka.
„Zdá se mi, že ve Starém Městě je povyk! Ticho!“ velel
Ondráš svým zástupům.
Položiv se na zem, naslouchal. Za chvilku poskočil. „Dále
pojďme! Co nám tam po nich. V Starém Městě jsou veselí, snad se
napili!“
Povstalci s hraběcími manželi ubírali se dále. Před Starým
Městem narazili na stráž selského vojska Jurášova.
„Co je?“ tázal se Ondráš stráže.
„Co by bylo!“ mrzutě odpovídal Targalík. „Aby člověk
s nimi táhl a aby těla neměl, jak se ženou“, naříkal, „a sotva někoho
chytnou, oběsí ho sami a my ani při tom nesmíme být!“
„Koho oběsili?“

„Co já jich tam vím!“ obořil se Targalík nevrle na Ondráše.
„Jděte tam a uvidíte! Ale to ti pravím, Ondráši, s Jurášem já
nepotáhnu. Já byl první, který na ty rytíře vypálil, a když jich
věšejí, abych tu před dědinou čekal! Už toho mám dost! A jak
člověk něco promluví, už na něho, aby byl ticho! A či jsme ovce
němé? Sloužil jsem já pánům moc let, ale —“
Ondráš spěchal se svým zástupem dále. Před hospodou
panskou stály tři lípy a před lípami na cestě hemžily se
nepřehledné houfy lidu vesnického. Někteří svítili loučemi
a všichni pohlíželi na lípy.
Ondráš se svými lidmi došel k zástupu. Nastal povyk:
„Ondráš je tu!“ A když Ondráš pohleděl na lípy, viděl tam tři těla
lidská viseti. — „Ondráši, podívej se, už tamto visí!“
„Kdo visí?“
„Či nevidíš?“
Ondráš nemohl oběšence ve tmě poznati. Viseli příliš
vysoko. „Mluvte, kdo visí!“
„Chytili jsme dva rytíře z těch sedmadvacíti, ostatní nám
utekli. A sotva jsme jich pověsili, přiváděl Korbas z Frýdku
purkrabího Prchlíka. Podívej se na něho!“
Ondráš napnul zrak. Sedláci nadzvihovali louče, aby Ondráš
poznal. A Ondráš poznal. Na lípě visel opravdu Prchlík. Pod lípou
ležely tři bečky piva.
„Škoda“, vyslovil Ondráš, „že jste se na toto řemeslo dali! Je
ho škoda, byli by ho páni sami pověsit dali!“

„Co páni! My též potrefíme! Či nám závidíš, že jsi nebyl při
tom?“ vzkřikl nevrle Juráš, a trochu zavrávoral k soudku,
z kterého právě horal jeden točil pivo do velikého hrnce
hliněného. „A koho tamto máte?“ tázal se Juráš, znova vrávoraje.
„Raněného rytíře“, vypravoval Ondráš. „Dva jsme zastřelili
v Raškovicích, jen jednoho máme živého.“
„Oběsíme ho též!“ zvolal Juráš, širákem mávaje. „Nahoru
s ním! A žid z hospody na tuto lípu vejde se též. Však už dlouho
šidí a odírá náš ubohý lid!“
„Pověsit!“ křičel lid zpitý, tahaje židem na vše strany, který
strachem zmíral.
„A tam ještě někdo na koních!“ rozhlížel se zpitý Juráš po
zástupu, který přišel s Ondrášem.
„Odvádíme hraběte s hraběnkou do Frýdku!…“
„A… —?“ vyvaloval Juráš oči, hledě vstříc přijíždějícím.
„Odvádíme je do Frýdku! Rytíři přepadli hraběte
v Raškovicích, dávají se už též do pánů!“
„Hrabě? A co tam s ním ve Frýdku!“ mínil Juráš. „Čemu až
do Frýdku! Pověsíme jich hevaj na Starém Městě! S koní dolů,
hef!“
„S koní dolů! Pověsit!“ rozkřikli se mnozí z Jurášových
horalů.
„Ticho buďte!“ volal Ondráš, běže nazpět k hraběcím
manželům.
„Toť tak, ticho! Chtěli nás oni věšet, pověsíme my jich!“ řval
podnapilý horal a jiní vřeštěli: „Pověsit!“

Hraběnka leknutím div s koně nespadla, jak tato slova
zaslechla. Louče hořící ozařovaly lípu a bylo lze rozeznati, jak tři
těla oběšenců dolů s lípy nad soudky se vznášejí.
Horalé rozběhli se ku koním. Ondráš stavě se ke koni, na
němž seděla hraběnka, vykřikl hlasem pevným. „Stůjte!…
Pamatujete se, co slíbili jsme Haně na Lysé?“
„Potrestáme pány! Pověsit!“ řvali povstalci.
„Vytáhli jsme, abychom zavedli v zemi pořádek!“ promluvil
Ondráš do zuřícího zástupu.
„Však zavedeme pořádek!“ ozývaly se hlasy.
„Hrabě slibuje nám všem svobodu. Vydal nám Prchlíka,
poslal proň, abychom spravedlnost na něm vykonali, a vy jste
Prchlíka bezpochyby přepadli, když nám ho Herot přiváděl.
Hrabě přesvědčil se, že nám křivdil a chce křivdu napraviti. Naším
nepřítelem byl Prchlík a toho jste potrestali!“
„Potrestáme též hraběte! Pověsit!“ přerušily Ondráše
mnohé hlasy.
„Lidé nerozumní!“ zlobil se Ondráš. „Zapomínáte, že když
hraběte odpravíte, ničeho nezískáme. Přijde jiný pán na Frýdek
a zas sedláky trýznit bude. Tento hrabě ale už nabyl rozumu, on
je náš, on s námi, on bude naším vůdcem!“
„Hrabě naším vůdcem!“ rozchechtali se někteří zpití horalé.
„Slyšíte? Hrabě vůdcem! Hahaha!“
„A kaj (kde) je moja baba?“ postavil se Juráš vztekle proti
koni, na němž seděl hrabě Pražma a zášť nevýslovná mluvila z úst

nešťastného Juráše. „Pověz nám ty panočku, kaj je moja baba a kaj
je moje děcko?“ A při tom jal se táhnouti hraběte násilně s koně.
Ondráš poskočiv za Jurášem, odtahoval ho od hraběte.
„Juráši, ustaň! Já zajistil hraběti volný návrat do Frýdku a chceš-li
hraběti ukřivditi, dej se do mě!“ Ondráš pozdvihl obušek hrozivě
proti Jurášovi.
Horalé hnali se Jurášovi na pomoc. Kolář, Vlček, Stříž,
Bartoš, postavili se jim však v cestu na obranu Ondráše.
„Chcete-li hraběti ukřivditi“, volal Ondráš plným hrdlem,
„pověste mě! Mě zvolili jste za svého vůdce a nechcete
poslouchati! Tobě, Juráši, zabili vojáci ženu i děcko, ale neposlal
je hrabě, poslal je Prchlík, a toho jste už potrestali. Potrestali jste
lotra, netrestejte nevinných!“
„Nevinných netrestejte! A či jsi už synku zapomněl, co
zrobil hrabě tvému otci?“ A Juráš napřáhl svou ruku proti
Ondrášovi, potáceje se.
„Hrabě přesvědčil se, že můj otec je nevinen a už dal ho
propustiti!“ odvětil Ondráš „A Prchlík též už škodit nám nebude!
Lidé, mějte rozum, vždyť já váš vůdce!“
„A kaj je moja baba?“ volal Juráš vášnivě, a hlas jeho se třásl.
„Kaj je moja baba, dyž tys pán? Daj mi babu!“
„Hrabě se postará, aby vojáci spravedlivě potrestáni byli za
to, čeho dopustili se na tvé ženě. Život jí hrabě vrátit už nemůže,
ale žoldáky potrestá přísně!“

„Ale já chcu svoju babu!“ rozkřikl se Juráš ještě silněji. „A čis
ty, člověče hlúpý, zapomněl, že vypísal na tvoju hlavu sto
dukátův, a či už nevěš, že tě páni chcú oběsiť?“
„Oběsit se nedám a sto dukátův už jsem od hraběte dostal
dnes!“
„Slyšeli stě?“ zasmál se divoce Juráš. „Zvolili sme ho a on dal
še od hraběte kúpiť. Tys Jidáš, ale my śe předať nědáme!“ A Juráš
rozehnal se na Ondráše vztekle svým obuškem.
Ondráš však svižně se uhnul, a zachytiv obušek Jurášův,
vzkřikl: „Jidáš nejsem, a dej Bůh, abyste všichni tak poctivě
smýšleli s lidem poddaným jako já! Hrabě dal mi zlato, ale nikoliv
za zradu. Přišli jsme naň, když byl na Raškovicích sám. Musil nám
dáti, čeho jsme chtěli. Mohli jsme mu život vzíti, jako vy jste
učinili Prchlíkovi. Hrabě nezaslouží takového trestu jako Prchlík,
hrabě nás neznal dobře, on věřil tomu lotrovi, ale bude nám zas
pánem milostivým. Dokažme mu dnes, že my sedláci máme srdce,
a též on bude k nám člověkem. Juráši ustup!“ kázal Ondráš
pánovitě.
Juráše nebylo lze nakloniti k dobrotě. Pozbyl otce, ženy
i děcka jediného. Všecka krev v něm vřela, aby pomstíti se mohl
hraběti. Ondráš stál mu v cestě. Znova rozehnal se Juráš svým
obuškem, a byl by snad Pánu Lysé Hory zadal ránu smrtelnou,
kdyby Kolář ze zadu nebyl ho zachytil a ránu jeho zmařil. Táhl ho
násilně na stranu. Juráš nemoha svým citům mstivým dáti
průchod činem násilným, házel rukama a křičel vztekle,
proklínaje hraběte i Ondráše. Měli s ním velkou práci, aby ho

přemohli, a Ondrášovi a hraběcím manželům cestu proklestili.
Mnozí horalé chtěli zastati se Juráše a přeběhli na druhou stranu
cesty za ním. Pouštěli se už do Koláře, jiní zas spěchali na pomoc
Kolářovi. Při tom zapomínali na hraběte. Ondráš použiv této
chvíle, zvolal na hraběte: „Rychle jeďte!“
Koně se rozjely, Ondráš spěchal za nimi. Lid na cestě
ustupoval před jezdci, zajímaje se sporem, který vypukl mezi
Jurášem a přívrženci Ondrášovými. Koně letěly prudce, ale hrabě
přece ohlédl se na lípy; viděl cosi viseti, ale ve tmě nebylo lze
rozeznati rytíře lotrovské od mocného rádce hraběcího, od onoho
tyrana lidu selského, nad kterým lid byl konečně dnes vykonal
spravedlnost… Bylo jen znáti, že visí tam tři lotři… Ovšem jeden
z nich byl miláčkem hraběcím.
Ondráš, když doběhl hraběcích manželů, nachýlil se
k hraběnce. Podával jí zlato... ono zlato, které manželé hraběcí
byli složili na svém zámku za sto dukátů... Na opětovné prosby
Ondrášovy hraběnka přijala zlato nazpět, slíbila mu však, že se mu
i jeho lidem odmění, jak si toho zasloužili.
A Ondráš promluvil k hraběti: „Ty, pane milostivý, nedej
trestati nás za to, co stalo se Prchlíkovi. Byl to trest zasloužený
tomu člověku nelidskému. Musil skončiti smrtí nepřirozenou,
vždyť vytrpěli jsme od něho všichni útisků a křivd hnusných, a ani
Bůh tam na věčnosti snad na milost ho nepřijme. Vždyť nectil ani
svou matku vlastní, neboť člověk ten ohavný hanbil se mluviti
řečí svou mateřskou. Neměl citu pro svůj národ, neznal
spravedlnosti, ale ďábelsky utlačoval lid poddaný a klamal

vrchnost. S rytíři sedmadvacíti byl dávno spolčen, a snad onen
raněný rytíř prozradí, kdo zbojníky panské poslal do Raškovic.
Milostivý pane, byl jsi klamán; a my musili se bránit… a budou-li
tě zas klamat, nevěř jim. My jsme tvoji věrní poddaní, ujmi se nás,
ochraňuj nás a my budeme chrániti tebe a sloužiti tobě, jako
posloužili jsme ti dnes!“
„Přimluvím se, aby ti trest odpuštěn byl!“ odvětil milostivě
hrabě a koně popohnal… Ondrášovi uvízla další slova v hrdle.
Hraběnku unášel koník za Pražmou. Ondráš zasmušile
hleděl za hraběcími manželi do tmavé noci. Ani neviděl, jak
hraběnka se obrátila a přátelsky mu kynula svou malou ručkou.

XL.
NÁVRAT NA LYSOU HORU
Přimluvím se, aby ti trest odpuštěn byl!“ Tato slova zněla
Ondrášovi

vždy

ještě

v

uších.

Hrdý

hrabě

vyváznul

z nebezpečenství jisté smrti, ale jediného slovíčka na poděkování
neměl… Ovšem chtěl se milostivě přimluviti, aby Ondrášovi byl
darován trest. Ale zač zasloužil onoho trestu? Snad za to, že po
únosu své sestry šel prosit na zámek hraběte o pomoc, a že vytáhl
s lidmi selskými na zbojnické pány, aby vyrval jim sestru, když
pomoci Pražmovy nemohl se dožebrati?
„Páni nemají srdce!“ zažaloval si v duchu Ondráš, ale když
vzpomněl si na milou postavu hraběnky, opět smiřoval se s pány.
V hraběnce viděl Ondráš dobrého ducha… Tento milý, dobrý
duch nyní na zámku frýdeckém ovládne a pokoj rozhostí se po
celém panství… Vždyť zlého ducha frýdeckého již není, poslaltě
ho Juráš po provázku do pekel.
Ondráš usmířil se s panstvem. Daroval utiskovateli lidu
selského život a v slovanském dobráctví svém domníval se, že
nastávají už lepší časy lidu poddanému, osvobozenému od
nelidského Prchlíka. Dlouhou chvíli rozhlížel se za hraběcími
manželi. Potom obrátil se nazpět k zástupům selským, hulákajícím
a povykujícím.
Selští povstalci hádali se dosti dlouho mezi sebou, zdali
Ondráš dobře učinil, propustiv hraběte. Velká většina povstalců
měla to Ondrášovi za zlé. Ale když velmožného pána frýdeckého

neměli, chytili žida, který jsa pachtýřem hospody panské na
Starém Městě, odíral sedláky. Škody natropili židovi už dnes dosti,
nyní vlekli ho k lípě… Žid prosil úpěnlivě, aby mu života darovali.
Nabízel jim vše, co má, sliboval jim velkou odměnu, neboť prý
v Polsku v Landškroně má velký poklad ukrytý. Ale horalé, jindy
sama dobrota, dnes napití neznali milosrdenstva. Židovi provázek
na hrdlo hodili a pěkně zatočili, a horal jeden už na lípu vylézal,
aby tam nahoře provázek upevnil.
„Pusť ho!“ kázal Ondráš a žida do ochrany bral.
„Tak!…“ nahněval, se Juráš na Ondráše. „Dal jsi se oklamat
od hrabat, ty hlupoto, a chceš včil nás všechny oklamat?… Nahoru
se židem!“ velel Juráš a z úst se mu zapěnilo. Od oné hodinky, jak
spatřil mrtvoly své ženy a děcka, byl Juráš všecek změněn. Hořel
pomstou strašnou.
„Počkejte trochu“, vzkřikl Ondráš. „Možná, že ho pověsíme,
ale napřed mi žid poví, kde ten poklad má. Slyšíš žide?“
Žid dušoval se všemi proroky, že poklad má velký. Nechtěl
sice hned říci, kde. Ale když Ondráš provázkem pohnul a znamení
horalům dával k lípě, žid vypravoval v smrtelných úzkostech, že
poklad je ukryt v kamnech panského hostince v Lanškroně.
Popisoval jim všechny jizby v onom hostinci, zaříkal se celým
světem, a třásl se, jakoby zimnice jim lomcovala. Prosil sedláky,
aby všechno, co je na Starém Městě, při dobrém zdraví vypili, sobě
dobré chuti popřáli, jmenoval horaly malenovické velmožnými
pány, a nutil je, aby s ním do Lanškronu táhli, kdež on jim

ochotně, poctivě a upřímně vydá potom všecek svůj poklad a jen
dvacet dukátů pro sebe zachová.
Ondráš dal stáhnouti s židova hrdla provaz. A sotva se
židovi trochu ulevilo, neměl již do Landškrona na spěch a otáčel
se na vše strany, chtěje povstalce na Starém Městě zdržeti.
Vyptával se jich, jestli okusili též z té bečky kořalku, kterou má
v zadní pivnici, a jal se vychvalovati tuto pálenku, jen aby mu ji
povstalci zadarmo vypili. Ale Ondráš vydal heslo: „Pojďme s ním
do Polska!“ a když na toto heslo jásavě všecek lid volal: „Pojďme
do Polska!“ žid přitočil se k Ondrášovi, a tajně mu pošeptal: „Tobě
dám padesát dukátů hned, ale do Landškrona nechoďte. Nač
takovou cestu! Padesát — slyšíte, pane vůdce? — padesát a ještě
dnes, spravedlivých dukátů —“
Žid měl tedy dukáty i na Starém Městě.
Ondráš usmíval se spokojeně, povstalci někteří zpití
hulákali, připíjejíce sobě, jiní upadali v spánek, uloživše se do
příkopů a podél chalup. Nikomu z nich nepřišlo ani na mysl, co je
na Lysé Hoře s Janošíkem a starou Hanou.
Domnívaliť se povstalci, že vojsko, které na Lysé od skály
byli zahnali, divým úprkem hnalo se rovně do Frýdku a že tam
zůstalo, aby zámek i brány městské střežilo. Ondrášovi sice bylo
nápadno, že hrabě na Raškovicích nevěděl, jakou porážku
hanebnou vojsko u skály Haniny bylo utrpělo od hrstky povstalců,
ale nemyslil mnoho na to. Neměl ani kdy přemýšleti a uvažovati.
Vždyť s hrabětem ještě nedojednal, a už na Raškovicích náhle
a neočekávaně vpadli rytíři sedmadvacetníci do zámku

raškovského; sotva byli zahnáni, Ondráš doprovázel hraběte do
Frýdku a u Starého Města narazil na mstivý voj Jurášův. Všechny
tyto události tak rychle po sobě se odehrály a zaměstnaly tak mysl
Ondrášovu, že nelze se diviti, že ani on, ani méně opatrní selští
bojovníci, kteří okusili více piva než byli zvykli, na Lysou Horu
pozapomněli.
Ale hned si na ni připomněli, když zaduněly početné
ostruhy koňské na Starém Městě, a když asi deset výstřelů náhle
zafičelo jim kolem uší… Náhle ocitlo se tu vojsko. Povstalci pustili
žida, odhodili hrnky naplněné pivem, a chopili se svých pušek,
obušků a kos. A ještě než vojsko opanovalo silnici před hospodou
panskou, žid, jemuž Ondráš byl zachránil život, jako hádě vytočil
se Ondrášovi. Už neprosil v úzkostech smrtelných, už nesliboval
mu své poklady dukátové, ale radostně se vztýčil a zvolal hrozivě:
„A všechno mi zaplatíte, co jste vypili, vy zbojníci!“
Ondráš neměl kdy, aby poučil židovského hostinského, co
je vděčnost. Selští povstalci zpití а k boji nepřipravení utíkali
z cesty k chalupám. U Ondráše a Juráše zbyl jen hlouček
nejodhodlanějších, kteří vojáky přivítali palbou. Ale hlouček ten
zas vzrůstal, neboť sedláci utíkající vidouce, jak Ondráš s Jurášem
a jinými zmužile postavili se vojsku v cestu, sbíhali se znovu na
silnici ke svým společníkům aneb vypálili do vojska pušky
z chalup, zalézajíce do síní neb na podstínky. Velká většina
povstalců ovšem se rozutíkala, těch pak, kteří na silnici neb
u chalup zbyli, nebylo mnoho proti četnému vojsku dobře
ozbrojenému.

Dvakrát vystřeleno bylo z obou stran. Potom vojáci na
koních rozlétli se do davu, který se jim v cestu stavěl. Nastalo
vraždění hrozné. Povstalci opojeni pivem, necítili ani nebezpečí,
bili se statečně rozrážejíce vojenské řady. A vojáci chtěli smýti
pohanu, která se jim stala na Lysé Hoře, když před hrstkou
selských povstalců musili prchnouti a svého velitele tam zůstaviti.
Škoda, že Ondráš s hrabětem nevyjel ze zámku raškovského
trochu později. Kdyby teprv v tuto chvíli s Ondrášem byl přišel
do Starého Města, snad nebylo by došlo ani ku srážce!...
Byla to poslední bitva, do které se dal Ondráš s vojskem…
Byl sice jen lehce raněn, ale byl poražen na hlavu. Ač bránil se
udatně, musil dáti se konečně po boji zoufalém před vycvičeným
vojskem s hrstkou svých věrných na útěk. Spěchal s Jurášem
a několika jen společníky na svůj hrad k Lysé Hoře.
Když přitáhl do dědin pod Lysou, i hlouček jeho věrných
počal se mu rozcházeti, aby zvěstováno bylo známým, co se stalo.
Byly to noviny truchlivé, které přinášeli povstalci ze St. Města do
dědin pohorských, a plakaly potom matky, ženy i sestry,
vzdychali otcové nad ztrátou svých synů buď zabitých neb
zajatých.
A byly to též noviny truchlivé, které povstalci uslyšeli
v pohorských dědinách. Uslyšeti, že vojsko na Lysé poraženo,
přešlo v tu stranu k Starým Hamrům. Tam i v Ostravici zle řádilo.
Vojáci vzali ubohým horalům, kde co měli, a vyvedli potom
nazpět na Lysou všechny chlopy z těchto dědin. „Pojďte s námi,

vy chachaři horalští, když umíte střílet, dejte se za nás postříleti
neb skaliskami ubíti!“
Byla to lesť válečná. Mezitím, co Ondráš s Jurášem táhli od
shořeniště s gruně malenovského dolů do pohorských dědin,
vojsko blížilo se opět ku hradu Ondrášovu. V prvních řadách před
vojskemi musili táhnouti horalé; jestli zachce se povstalcům na
skále, nechť střílejí dolů do horalů; zalíbí-li se buřičům selským
pouštěti dolů na vojsko kamení, nechť toto kamení ubíjí —
sedláky. A tito sedláci musejí v před na skálu Haninu, shora hrozí
jim střely a skaliska, s dola za nimi pohybují se řady nabitých
pušek vojenských.
Horalům starohamerským a ostravickým nebylo volno
u srdce. S hora i z dola hrozila jim smrt. Co chvilka čekali
v úzkostech smrtelných výstřely aneb balvany skalní… ale bylo
ticho. Vyšli až na skálu, nikde nebylo povstalců. Zašli až do
jeskyně Haniny; našli tam dvě umrlčí hlavy, jakousi starou knihu,
několik hrnců a zásobu dříví, ale nebylo tam živé duše, jen staré
kočky, kterou voják jedním rázem jako čarodějnici prahanebnou
skolil.
Hrad Ondrášův byl osiřelý. — Kam asi povstalci se ukryli?
A kde je velitel vojenský neb jeho mrtvola?
Vojáci kleli. Chodili po skalách, řinkali ocelí, valili kameny
dolů, aby ztroskotali opuštěný hrad Ondrášův, ale vyjímaje oné
kočky, jiné škody tu způsobiti nemohli. A přece! Byla v jeskyni
čarodějná kniha. Tu chtěli spáliti.

Znovu lezli do jeskyně a odnášeli odtamtud na skálu nahoru
dříví i knihu… Vojáci nerádi čítávali, nebyli by snad knihu ani
rozevřeli, ale kniha vysmekla se vojákovi z ruky, spadla, rozevřela
se, a z ní vypadl velký list, na němž byla nakreslena umrlčí hlava.
Důstojník četl: „Pokoj s vámi, kdož čísti budete aneb čtené slyšeti:
Leta Páně 1712, když panstvo hanebně utiskovalo selský lid a když
vojáci báli se staré baby Hany více než svých hříchů, u této skály
poraženi byli od několika lidí selských. I odletěla potom ta
čarodějnice na koštěti i s těmi lidmi selskými i se zajatým
velitelem vojenským na horu Ondřejník, neboť kouzlem
všelijakým od mocností pekelných vyzvěděla, že na skálu přijde
velký mor a každý člověk, který ode dne sv. Vavřince až do vánoc
na skálu přijde, postižen bude tou zlou nemocí, jakož mu Pán Bůh
pomoz tam na věčnosti.“
Důstojník zbledl a vojáci, kteří rozuměli českému listu,
zalekli se až do kostí, a vyprávěli vojákům Němcům o zlé věštbě.
Tehdy nejen lid, ale i páni byli velice pověrčiví. Nejen horalé
malenovští, ale i vojáci smutně posedávali na skaliska, bázlivě na
sebe pohlížejíce. Mnohým se již zdálo, že slábnou a že neduh
jakýsi je tíží. Právě dnes bylo svatého Vavřince. Důstojník četl list
ještě jednou na hlas, chvilkami kýval hlavou nevrle, jakoby
nevěřil, ale zas zamyslil se a opakoval z listu „… jakož mu Pán Bůh
pomoz tam na věčnosti!“ A znovu prohlížel list, na němž
namalovaná byla umrlčí hlava.
Horalé prosili úpěnlivě důstojníka vojenského, aby je
propustil domů. Na čarodějnictvo Hanino věřili skálopevně.

Zalekli se, že zhynou ranou morovou, chtěli spěchati dolů ke
svým ženám a matkám…
Bylo jim dovoleno. A když odešli, i vojáci táhli dolů se skály.
Zapomněli však spálit čarodějnickou knihu a pobořiti hrad
Ondrášův. Měli jiných starostí v hlavě…
A sotva byli dole pod skálou, skály počaly na ně padati
a mnohé vojáky ubily a zranily. A náhle déšť kulek vjel do vojska
morovou ranou postrašeného. Toť byly příznaky mocností
pekelných, s kterými divá Hana byla za dobře. Vojáci utíkali
k lesu, co je nohy nesly, důstojník marně je volal nazpět. Když na
skále uviděl postavu staré ženy, která svou berlí rozháněla se na
vše strany, důstojník chtěl přesvědčiti se, zdali na této skále
opravdu je učarovaný svět. Namířil a vystřelil.
I Janošík v tomtéž okamžiku vystřelil dolů na důstojníka,
ale netrefil. Výstřel důstojníkův byl podařenější: stará Hana klesla;
a když Janošík k ní promluvil, byla už na onom světě… Odjela
tam bez koštěte…
Vojáci, kteří životy horalů starohamerských a ostravických
chtěli lstivě dobýti hradu Ondrášova, byli z hradu vyhnáni taktéž
lstivě. Ovšem padl za tuto lesť život staré Hany.
Důstojník rozehnal se za vojáky a vykládal jim, co myslí o té
knize čarodějnické i o listu, který byl i knihy vypadl. Hanbil se,
že dal se obelstíti. Proto tím vztekleji zahořel pomstou na
povstalce, kteří, jak se domyslil, byli ukryti někde ve skále.
Sestaviv vojáky do řad, vracel se ku hradu Ondrášovu. Chtěl
bíti se do posledního muže a hnáti na skálu divým útokem. Chtěl

pomstíti svého velitele, i svou hanu vlastní. Chtěl s Lysé Hory
odtáhnouti jako vítěz, aneb tam padnouti. Sliboval svým vojákům
hory doly, podněcoval je k hrdinnému útoku a hrozil jim smrtí
ohavnou, kdyby neuposlechli jeho rozkazů… A když vojáci
vystupovali na skálu, neřítila se na ně skaliska dolů, nepadal do
nich déšť kulek smrtonosných… Povstalci byli již prchli. Vojáci
marně je hledali. Nemohouce Janošíka a jeho tovaryše v úkrytech
skalních vypátrati, odtáhli k Frýdku. Na Starém Městě srazili se
potom s Jurášem a Ondrášem…
Ondráš s Jurášem po porážce u Starého Města vrátili se na
Lysou s několika jen věrnými druhy. Ostatní povstalci selští se jim
rozprchli.
Několik dní pobyl Ondráš na svém hradě. Zasmušile
pohlížel s vysokého skaliska jako s věže hradní na hornatý kraj
frýdecký, očekávaje zpráv z Frýdku. Denně vysílal povídavého
Targalíka s Kolářem do Malenovic pro potravu; Targalík nalhal
sice vždycky něco, kdykoliv se z Malenovic navrátil, ale co děje se
na Frýdku, o tom ani nelhal, ani pravdu nemluvil.
Konečně došly noviny a na žal pravdivé. Přišel na Lysou
Horu Herot ze Starého Města a oznamoval, že kněz skalický
i hrabě Pražma vymohli toho, že nikdo z lidí selských na Frýdecku
nesmí trestán býti za to, co stalo se. Zasmušilý Ondráš vyjasnil
čelo. Ale zasmušil se opět, když uslyšel, že jen Ondráš a Juráš
propadli právu, aby lidu selskému dán byl příklad na časy věčné,
jak naloží se s těmi, kdož bouří lid proti vrchnosti… Sto dukátů
bylo opět vypsáno na hlavu Ondráše, padesát na Juráše.

Ondráše novina tato zdrtila. Ani dobrodiní, které prokázal
hraběti, neobměkčilo srdce panská…
Už je konec všemu… Lid upadne opět do poroby. Ondráš
bude stíhán jako zlosyn největší, jakého zplodila země. Bude
pověšen jako Prchlík, jako původce všech těch nepokojů
dosavadních. Lid odsoudil Prchlíka. Páni nyní chtěli souditi
Ondráše a Juráše.
A těch novin truchlivých bylo více. Starý fojt z Hukvaldů
byl propuštěn, ale nikoliv do Janovic. Když hraběcí posel do
Hukvaldů došel, uviděl tam už jen mrtvolu Ondrášova otce…
Stařec podlehl žalu. Soudu světského se nedočkal, odešel na soud
věčný…
A hraběnka, ten dobrý duch frýdecký, sotva dojela na
Frýdek, ulehla… Ochuravěla prý nebezpečně. Mluví prý
pomatené řeči… hned o Prchlíkovi, jak visí na stromě, hned
o sedmadvacíti rytířích, jak ji odnášejí, hned o Jurášovi, který chce
manžele jejího na lípu pověsiti. A volá prý ta hraběnka dobrá
často: „Ondráši! Ondráši!“ A sotva se už ta dobrá paní uzdraví!
Byly to noviny zdrcující. A nebylo těch novin konce.
Vojsko zas vytáhne na Lysou… Ve Frýdku očekávají nových dvě
stě vojákův z Vratislavi… A bude prý to poprava hrozná, až
dovedou na Frýdek Ondráše a Juráše. A kdo tyto zbojníky dodá na
zámek frýdecký, těšínský neb hukvaldský, dostane slíbené dukáty
i prominuto mu bude vše, cokoliv spáchal, i kdyby byl vlastního
otce zabil, kdyby byl dvacet kostelů vyloupil, kdyby byl sto

nevinných dětí zavraždil. Milost bude každému dána, kdo přivede
Ondráše, a sto dukátů k tomu.
Nebylo konce těm novinám. Po dědinách chodí prý portáši
a oznamují tuto milost všem lidem, kteří se zapomněli a svésti se
dali od Ondráše neb Juráše. A věrný poddaný pro tuto velkou
milost musí pomáhati portášům i vojákům, aby lapeni byli ti dva
velcí zbojníci a buřiči lidu selského, Ondráš a Juráš…
Portáši chodili a oznamovali tuto milost. Vojáci rozjížděli se
po dědinách v hejnech a hledali… A lid dal se do práce, vyhýbal
se portášům, ukrýval sе před vojáky.
Povzdechli si mnozí, politovali Ondráše i Juráše, ale už
nikdo z lidu selského neměl chuti na Lysou Horu k nim vypraviti
se. Nastaly lepší časy, lid pracoval sobě i pánům, a nebyl utiskován
jako dříve. Prchlíka na Frýdku už nebylo, a jiní Prchlíci zacházeli
s lidem vlídně, neboť lípy staroměstské byly jim poučením… Jen
kdyby už Ondráše a Juráše měli…!
Ale nebylo jich nikde. Zmizeli i s Lysé Hory. Vypravili se
bezpochyby s několika věrnými odhodlanými tovaryši do Uher.
Pozvolna počalo se však znova o nich mluvit ve Slezsku i na
Moravě.

XLI.
ONDRÁŠ ZBOJNÍK
Lid poddal se pánům. Ondrášovi a Jurášovi kynula jistá smrt.
Odešli za Janošíkem a Kováříkem do Uher a tam živili se
přepadajíce pány na cestách… Mstili se pánům uherským za pány
slezské. A touha po domově hnala je zas k domovu. Nebyli by se
mstili pánům slezským, kdyby se nebyli báli jejich msty. Dali se
na zboj.
Nechceme zamlouvati jejich skutky. Přepadali pány na
zámcích, vystupovali na ně v lesích a živili se z toho, co pánům
vzali neb co jim páni dali. Vojsko i portáši slídili po nich, ale
Ondráš s Jurášem a s několika tovaryši vyhýbali se bitkám, chtěli
žíti i přáli života jiným. Chtěli jen života svého uchrániti
a kdykoliv vojsko se blížilo, mizeli v lesích.
Lid vesnický neměl příčiny, aby na ně naříkal. Neukřivdili
žádnému člověku chlopskému. Trestali jen chłopy, kteří je chtěli
zraditi.
Lid vesnický proto zapomíná, že byli zbojníci. Byliť
zbojníky jen pánům. Ale že postavili se v čelo ztýraného lidu, a že
sami měli potom trpěti, kdežto ostatním povstalcům dána byla
milost, za to lid až dosud u vděčné chová paměti tyto chlapce
selské. Nikdo ze sedláků jich nezradil. Ba, kdykoliv jim hrozilo
nebezpečí, lid dával jim v čas výstrahu, ukrýval jich, půjčoval jim
šaty… A vypravuje se, že i hraběnka tajně je podporovala, a že

hrabě ustavičně za ně se přimlouval u císaře, aby jim byla dána
milost.
Hraběnka je ovšem dlouho podporovat nemohla. Ustavičně
byla chorá. Za rok po oné události v Raškovicích, když přepadena
byla od sedmadvacíti rytířů a když s hrabětem postrašena byla na
Starém Městě od Juráše a zpitých horalů, zemřela. Vypravuje se
též, že Ondráš nechtěl se z Uher do Slezska vrátiti, ale že Juráš ho
k tomu přemluvil. Juráš prý vždycky smál se: „Já nebojím se
šibenice. Když bude zle, dám jim Ondráše a páni mi doplatí na
mojich padesát dukátů ještě padesát za Ondráše.“
Ondráš byl veselé mysli a smával se tomu. Měltě Juráše za
svého nejlepšího přítele. Žili spolu vesele a natropili mnohých
veselých kousků, o kterých mohla by se sepsati celá kronika. Jen
o to, kde je natropili, pohádaly by se mnohé obce. Ondráš je
miláčkem lidu a mnohé figle jeho jsou chloubou některých obcí
slezských a moravských.
Na příklad ta baba s cvočkami.
Šla baba na trh do města a tu náhle vystoupí Ondráš z lesa.
Ona, že jde muži koupit kožich, ale že jen málo peněz má. I dal jí
Ondráš více, aby mohla koupit kožich. A když šla nazpět, zas vyšel
z lesa a přesvědčil se, že kožich koupila. Ale dověděla se jiná baba,
jak její súseda lacino kúpila kožuch. Vyšel na ni Ondráš z lesa,
a ona že peněz němá a že by chlopovi ráda kožuch kúpila. Ondráš
dal na kožuch, ale též něco na cvočky, aby mu v městě kúpila.
A když šla nazpátek a kožucha neměla, Ondráš dal cvočky nabít
na tu stranu těla lidského, na kterou člověk sedá, a bába byla

vyplacena. — Takéto baby cvočkované byly prý u Hrabyně,
u Studénky, u Heřmaniv, pod Oborou u Těšína, u Dětmarovic
a Pánbůh sám ví, kolik bab ještě Ondráš ocvočkoval a kde! Jinde
zas hrozil Ondráš babám, že jim okuje nohy.
Ondráš též měřil od búčku k búčku.5 Děvucha šla na
jarmark a Ondráš ptal se jí, co si koupí. Ona že by si ráda koupila
na šaty, ale že má málo peněz. Ondráš měřil potom od búčku
k búčku, kolik loktů je třeba děvuše na šaty a podle toho dal jí
peněz. Jinde zas děvuše hned dal na šaty látku а k tomu ještě
dukátů a víno. Nežádal od ní ničeho, než aby prvému děcku
svému dala jméno Ondráš, a potom uniknul jak by bičem střelil.
A kolika milencům vystrojil Ondráš svatební veselí! Kolik
chalup bídným lidem nastavěti dal za své peníze!
Jednou potkal Ondráš náhodou u Nošovic hraběte Pražmu
na bahnité cestě s vozíkem, který do bláta byl zapadl. Hrabě stál
tam se svým pacholkem a nevěděli si rady. Ondráš skočil do bláta,
aby posloužil hraběti, a silou svého těla opřel se do vozíka, a vytáhl
jej z bahna, že hrabě mohl zas odjeti. Poděkoval se Ondrášovi
a dával mu svůj váček s penězi. Ondráš však nepřijal. Pravil: „Co
na tom! Trochu bláta! Však vím, pane hrabě, že vy pomůžete
i mně z bláta!“
U Kroměříže na Moravě měli velkou slavnost střeleckou.
Ondráš přišel tam v oděvu šlechtickém, na šíji měl těžký zlatý
řetěz, na prstech leskly se mu drahé prsteny. Střílelo se do terče,

Jako Janošík. Mnohé kousky o figlech Janošíkových na Slovensku shodují se se slezskými
o Ondrášovi.
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nikdo však ze střelců nemohl trefiti do středu. Ondráš díval se
dlouho, jak střílejí; s nikým nemluvil, jakoby mu byli malí páni.
Ale když do terče nikdo trefiti nemohl, Ondráš chopil svou
těšínku, střelil, a kulka utkvěla v samém středu. Stříleli mu na
slávu z hmoždířů a tři trubači troubili. A Ondráš potom ještě
třikrát po sobě vypálil, a vždy trefil do středu. Mělť oko sokolí
tento výborný střelec. Pohrdnul však bohatou odměnou, která
byla vypsána na toto vítězství, a dal všechny dukáty, které
vystřílel, chudé žebračce, která u střelnice žebrala. Když mu
stařena chudá se slzami v očích děkujíc k nohoum padla, Ondráš
pošeptal jí: „Modli se za duši Ondrášovu!“ a spěchal dále. — Jak od
staré žebračky střelci uslyšeli, že ten dobrý střelec jest Ondráš,
rozběhli se za ním, aby chytili psance, kterého vojsko a portáši
marně usilovali lapit. Ale Ondráš už byl ten tam.6
Ještě jednou později přišel Ondráš do Kroměříže. Tehdy
věšeli ševče kroměřížského, že zabil žida. Bylo tam mnoho
národa. Kat stál se ševcem u šibenice. Pod šibenicí díval se bratr
zabitého žida. Švec naposledy obrátil své oči k nebi, aby se
rozloučil se světem, a kat už ho táhl k sobě a provázek házel mu
na šíji. V tom Ondráš rychle jako blesk vyskočil k šibenici, povalil
kata, osvobodil ševce7 a uprchl s ním vojákům mezi lid. Diváci
zastoupili vojákům, kterých bylo tehdy u popraviště jen několik,
cestu, a jásali, neboť ševce měli rádi a zabitého žida nenáviděli,
poněvadž jen z vysokých úroků žil a nic nepracoval. Kat potom
Na kroměřížské střelnici nacházel se obraz, jak Ondráš střílí do terče.
Starý písmák p. Vincur z Příbora, ještě žijící, vypravuje, že Ondráš v rychlosti pověsil na
šibenici místo ševce onoho bratra židova.
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vypravoval: „Zdálo se mi, když Ondráš mě do žeber píznul, jakoby
hrom byl do mně udeřil, neboť v očích se mi zablesklo a já už
myslil, že jsem nebožtík.“
Švec byl vděčný. Přidružil se potom k bandě Ondrášově
a táhl s ní do Polska. Tam na zámku v Landškroně byla bohatá
hraběnka, ale lakota veliká a pro poddané srdce neměla, jen pro
své poklady zlaté. Zámek měl železnou bránu a vysoké múry.
Ondráš dal na vysoké zdi postaviti žebřík, ale bylo by třeba
žebříka dvakráte tak dlouhého, aby člověk dostal se nahoru na
zeď. Ondráš vvlezl na žebřík, zarazil obušek do zdi výše, zachytil
se a vyskočil na štítek vyčnívající ze zdi. Potom znovu po obušku
vytáhl se až nahoru na zeď, a pustil dolů provaz, po němž Juráš,
Vlček, Bartoš i švec z Kroměříže vylezli nahoru. Jen Targalík
zůstal dole před zámkem. Se svým tučným tělem neměl chuti
škrabati se nahoru. Ondrášovci vniknuvše do zámku, přepadli
sluhy panské, svázali je i lakomou a nelidskou hraběnku,
a nabravše zlata a stříbra, chtěli navrátiti se do Slezska. Vzpomněli
si však na dukáty žida staroměstského. Doptali se na jeho chalupu
v Landškroně a spěchali tam. Žid ze Starého Města byl nyní
v Landškroně. Našli ho tedy, neboť boje se o své dukáty, utekl po
oné události v Starém Městě do domoviny ke svým dukátům.
Zatřásl se jako osyka, když Ondráše a Juráše spatřil ve své
chalupě.
„A všecko mi zaplatíte, co jste vypili, vy zbojníci!“ smál se
Juráš, aby upamatoval žida na jeho hrozbu. „Už jsme tu
a zaplatíme ti, žide!“ hrozil mu.

„Nic nebudete platit!“ sliboval jim ten nevděčný ze Starého
Města, aby si je naklonil, „ale já zaplatím vám, že jste mi život
darovali, páni velkomožní!“
Juráš však s ním dlouho nemluvil. Prohlížel si jeho pec;
dukátů v ní neviděl. Žid se zaříkal živým Bohem, že v ní dukátů
není, ale chtěl zbojníkům dáti všechny své šaty, chtěl s nimi do
Starého Města nazpět, kde prý má zakopáno padesát dukátů. Juráš
neposlouchal. Udeřil svým mečem do pece; rozsypala se a dukáty
z ní pršely. Bylať z venku navoskována, aby dukátů nebylo vidno.
Zbojníci potom nabrali zlata, co unésti mohli, Targalík sotva
dýchal, jak byl těžký jeho pytel, a táhli se židem k Jablunkovu.
Tam na hoře Girové zakopali poklad židův. Juráš stále pokřikoval
na žida: „Žide, dívej se! Vidíš? Tu jsou ty dukáty a nikomu jich
nedej! Dobře nám je střež, pravím ti! Chraň a střež naše dukáty!
Však jsi dlouho musil šiditi a podváděti sedláky, než jsi tolik
dukátů nakradl!“ Juráš byl po smrti své ženy a děcka jako zběsilý.
Když zahrabali dukáty do země, vytáhl meč, rozehnal se na žida
a uťal mu hlavu.
Zbojníci s ošklivostí odvraceli se od Juráše. Ale on hlavu
položil na ono místo, kde poklad zakopali a promluvil se smíchem:
„Žid bude střežit našeho pokladu a podle jeho hlavy aspoň
najdeme místo, kde jsme poklad zakopali!“
„Boj se Boha!“ káral ho Ondráš. „Za tu vraždu hanebnou
zasloužíš si opravdu šibenice!“

„Neboj se o mě, Ondráši“, smál se Juráš. „Dokud ty žiješ, na
šibenici mě nepovedou. Až mi bude zle, přivedu tebe na Frýdek,
a všechno mi páni odpustí a život mi darují. Hahaha!“
Od této chvíle Ondráš nerad obcoval s Jurášem. Často
zatesknil v duchu, že s tímto nelidským, surovým člověkem dal se
na zboj. Ale neměl síly aby se dal na pokání. Kněz skalický,
kdykoliv se s ním Ondráš sešel, napomínal ho, aby upustil od
tohoto života a odešel do ciziny na práci poctivou. Ondráš vždy si
povzdychl, srdce mu plakalo při domluvách knězových… Ale
nemohl se rozloučiti s krajem, v kterém se zrodil. Miloval svůj
kraj, miloval svůj lid. Nemohl odejíti… Aby zaplašil výčitky svého
svědomí, často zazpíval si píseň slovenskou, kterou byl se naučil
od Janošíka: „Já musím býť zbojník!“ A aby hříchy své napravil,
které páchal na pánech, hleděl bídu ubohého lidu mírniti tím, že
dával poddanému lidu, co byl pánům vzal.
Poklady, které zbojníci na zámku v Landškroně byli nabrali,
neuložili na Girové, nýbrž ukryli je v Hanině skále na Lysé do
hluboké jeskyně. Povídá se, že Juráš sebral tehdy z kaple
landškronské též velebnou svátost, která prý taktéž ukrytá jest
dosud v oné skalní díře. Mnoho lidí pokoušelo se po smrti
zbojníků vlézti do oné díry. Zalezli hluboko a hluboko, kopali
a kopali, ale nedokopali se…
V Brance u Hradce vzali ubohé slepé Pavelce na vojnu
jediného syna, který ji živil, a který miloval chudou Maryšku
Klapetkovu. Ondráš potkal tuto děvuchu v lesíku nad Moravicí,
kde sbírala jahody. Děvucha se mu zalíbila. Ptal se jí, má-li už

galana, a když děvucha se slzami důvěrně si mu postěžovala,
Ondráš dal jí třicet tolarů, aby mohla vyplatiti svého kochánka
z vojny a dvacet tolarů, aby se mohli vzíti. A nežádal od ní ničeho,
než tří Otčenášů za duši Ondrášovu.
O dobrodiních, které Ondráš prokázal ubohým, šla pověst
daleko a široko. Lidé bídní, když jim bylo nejhůře, vyhledávali
v lesích Ondráše, aby ho o podporu prosili. Nebylo však jen tak,
nalézti Ondráše. Hned byl u Frýdku a hned zas u Klimkovic,
Frenštátu neb Hulína8, hned na Lysé, hned na Ondřejníku9. Prošel
se svými tovaryši za rok několikráte celé Těšínsko, Opavsko,
moravské Valašsko, ba i na Hanou a Slovácko se pouštěl. S Jurášem
scházíval se jen někdy ve Sviadnově v hospodě.
Kdežto Ondráš stal se pro svá dobrodiní miláčkem lidu,
Juráš byl rozkřičen jako zbojník nelidský. Kupil zločiny na zločiny
na svou hlavu, a nebáli se ho jen páni, ale i lid vesnický.
U Hukvaldů v temném lese přepadl Juráš se svými
společníky šlechtice Harasovského, který bavil se tam honbou
zvěře. Vymáhali na něm peněz a hrozili mu smrtí. Statečný
šlechtic nechtěl se jim poddati. Vystřelil, a jednoho zbojníka
k zemi povalil. Na to vrhl se Juráš na Harasovského a obuškem ho
skolil.10

8

I na větrňáku u Hulína nacházel se obraz Ondrášův.

Lid tvrdí, že hora Ondřejník i řeka Ondřejnice dostaly jméno po Ondrášovi, což ovšem
pravda není.
10
Na onom místě vdova do Harasovském založila kostelíček a na kruchtě byl vymalován
obraz, jak leží na zemi v krvi a Juráš nad nim jak obušek v hrsti drží. Tento dřevěný kostelík
ve Vetřikovicích vyhořel asi před 4 lety.
9

Ondráše těžce dojímaly nemilé takéto noviny. I on pánům
byl postrachem a daně od nich vybíral. Ale na životě a na zdraví
nikomu neuškodil. Když po vraždě Harasovského sešel se
s Jurášem ve Sviadnovské hospodě, nemohl se na Juráše ani
podívati. Hanbil se za tohoto svého společníka. Ale odřeknouti se
ho nemohl. Potřeboval jeho pomoci, neboť vždy znovu bylo
slyšeti o vojsku, které prý hledá zbojníků a hlavně Ondráše.
Ondráš dověděl se, že mlynář Storozum z Brušperku
v hospodách ho proklíná, a že slibuje dáti na tři mše svaté, kdyby
Ondráš byl pověšen. Ondráš chtěl ho za to potrestati. Vypravil se
do Brušperku a dal obstoupiti mlýn. Mlynář vykradl se v čas
z mlýna a ukryl se dole pod mlýnským kolem, pročež ho
Ondrášovi společníci nenašli, když do mlýna vpadli. Sebrali tam,
co se jim líbilo, ale nikomu z rodiny ani z čeledi mlynářovy
neuškodili. Mlynář pod kolem úzkostně očekával, co díti se bude.
Mezitím Vlček spřátelil se s děvečkou mlynářovou a vyzvěděl, kde
mlynář ukryt jest. Zbojníci spustili tedy vodu a křičeli „hoří!“
A když mlynář vyděšen vylezl ze svého úkrytu, chytili ho,
vysvlekli a ačkoliv byla veliká zima, postavili ho nahého pod kola
mlýnská. A když zuby jektal, těšili ho, že dají za něho na tři mše,
kdyby mu snad vodička uškodila. Ale neuškodila mu. Od té doby
o zbojnících mlynář v hospodách při pivě nemluvil a jim
nenadával.
Ondráš odíval se někdy jako valach, někdy jako portáš, jindy
jako pán z města. Měl šatů mnoho, které ukrýval po dědinách.
Měnili svůj oděv i jeho společníci, aby nebyli poznáni, neboť

rychtáři měli rozkaz, aby hned dali zvonit, když Ondrášova nebo
Jurášova banda přijde. A jak zahlaholily zvony v jedné vesnici,
mělo zvoniti se i v dědinách sousedních, aby vojsko zvědělo, kde
Ondráš nebo Juráš jsou. Ale nezvonili nikde, neboť nechtěli
prozraditi Ondráše, kterého lid ctil jako svého dobrodince. Proto
nebylo lze zbojníky chytiti, ač vojáci od dědiny k dědině
přecházeli a po zbojnících slídili.
Jednou táhlo asi dvacet vojáků od Paskova k Staré Bělé. Jak
dověděli se od kohosi, že Ondráš je u rychtáře v St. Bělé,
pospíchali tam. Tentokrát už měli Ondráše jistého. A bylo pravda,
že byl Ondráš u rychtáře bělského. Ale kdosi vojáky předběhl
a zvolal do oken na Ondráše: „Dvacet vojáků!“ — Ondráš ihned
shodil svůj vojenský oblek, oblekl se do valašského, který mu
rychtář půjčil a podpíraje se o obušek, kulhal k faře jako žebrák.
Ale ten žebrák měl též za opaskem nabitou pistoli. Vojáci přihnali
se k rychtáři, když už Ondráš byl se dokulhal k faře; nevěřili
rychtářovi, že tam byl jen žebrák, hledali tedy Ondráše po celém
rychtářství, ale Ondráše nikde. Tu napadlo jednomu vojákovi,
není-li Ondráš onen žebrák! Rozběhli se za žebrákem k faře.
Ondráš vypravoval právě velebnému pánu nějaký figel ze
svého života, když zaslechl na hřbitově hlasy. Fara stála u hřbitova
a Ondráš dovtípil se, že vojáci chtějí ho hledati na faře. „Už
nebudu žebrat“, usmál se vesele, „včil budu zabíjet, ale velebný
pane, nebojte se, nezabiju vás! Jen tak na prázdno vystřelím, aby
vojáci běželi sem za námi“… Zavřel rychle dvéře, nastavil k nim
stolice a potom vystřelil, aby vojáci myslili, že střílí na faráře.

Všichni vojáci na ten výstřel sběhli se do prvního poschodí, aby
zachránili kněze z rukou loupežnických. Bouchali už do dveří.
Ondráš otevřel okno, a přesvědčiv se, že ani jednoho vojáka není
dole na zahradě ani na hřbitově, ještě jednou střelil, a po svém
obušku svižně spustil se dolů, zabodávaje jej do škvír fary tehdy
dřevěné. A když vojáci vylomili dvéře, nalezli tam jen důstojného
pána. Okno bylo otevřené, po žebrákovi zbyly tam jen dvě kulky
v trámy vryté.
Takových pověstí koluje ve Slezsku i na Moravě mnoho.
Všude Ondráš něco provedl. A všude mu pomáhal čarovný
obušek. A kdybychom chtěli dále vypravovat kousky, které jsme
ještě o Ondrášovi slyšeli, nebylo by konce. Mnohým čtenářům
zavděčili bychom se, kdyby těch kousků Ondrášových bylo hrubě
mnoho. Jiným však už je toho „raubířstva“ pod krk. A proto
docházíme ku konci.

XLII.
KONEC
Den 31. března 1715 byl smutný. Poprchávalo už pět dní.
K večeru zdvihl se vítr, hučel v komínech, otřásal stromy, a divě
hnal vlny rozvodněné Ostravice od Místku k Ostravě.
Dozněly zvuky klekání. Obecní sluha sviadnovský Bárta,
uvázal provaz ku trámu a chtěl odejíti z dřevěné zvonice. Ale sotva
dvéře za sebou zavřel, pohnul sebou zvon, velkým větrem znova
rozhoupán, a zvonil dále… Zvoník musil se vrátiti, aby upevnil
provaz ještě pevněji a zabručel: „Zlé znamení… Komu asi
zvoníš!“…
Zvoníval ten zvon i umíráčkem. A kdykoliv sám rozzvonil
se, vždycky bylo tо zlé znamení… Komu asi dnes zazvonil!…
Zvoník ještě pevněji uvázal zvon. Vycházeje ze zvonice,
zahlédl několik postav v pláštích, jak před lijákem spěchají do
Horákovy hospody. Zvoník už si domyslil: zbojníci scházejí se po
dlouhém čase opět dnes u Horáka. A tak mimochodem myšlenka
hlavou mu prolétla, zdali zbojníci zahalení v pláště snad už
někoho tu ve Sviadnově se světa nesprovodili!
Šel za nimi do hospody. Rozhlédl se před hospodou do
smutného večera. Déšť se s nebe lil a vítr lomcoval stromy před
hospodou. Tmělo se vždy více. Zvoník postavil se za okap
a poslouchal, co v hospodě se děje.
Hučelo odtamtud mnoho hlasů, rozléhaly se tam kroky,
šustěly šaty ženské, světlo vyráželo z oken vždy ostřeji do

temného večera. Zazněly i zvuky strun cimbálových, potom
smích, vískot a do toho zafíčel z venčí vítr mocně.
Zvoník zašel do hospody dřevěné. Tam v prostředku na
tlustém dubovém pilíři zavěšeny byly těšínky, meče, obušky. Ve
škvírách na stěnách upevněno bylo množství loučí hořících.
Kolem dvou stolů sedělo několik lidí mladých, valašsky oděných,
před nimi stály vysoké hrnce s pivem, tři děvuchy mladé líbezně
usmívaly se na zbojníky. Jedna z nich, dcera šenkýřova, Dorota,
tulila se k Ondrášovi důvěrně jako k svému ženichovi.
Toť, vy mladí lidé! Jen sebe vidíte a nedbáte bouře a větru,
nedbáte vody, která s nebe se leje, nevíte, že zvon zvonil po
klekání sám od sebe…
Dorota červená s Ondráše oči nespouštěla, a byla jen smích
a veselost. Vždyť už tu nebyl půl leta!
Zazvonil znovu cimbál a hudebníci do veselých dali se písní,
přehlušili vítr a rozveselili hosty. Zdvihaly se hrnky, pivo do hrdel
zbojníkův se lilo, tváře děvuch se ruměnily, a oči jejích leskly se
blaženě. Ondráš objal Dorotu, a na rty vtiskl jí vřelý polibek.
„A co poví hraběnka!“ hrozila Dorota s usmívavou tváří. —
Ondráš se trochu zasmutil. „Už jí není! Umřela něboračka. Už
mám jen tebe!“
„A půl roku jsi tu nebyl, Ondráši!“
„Za to půl roku na tebe jsem vzpomínal!“ vyslovil s citem
a objal ji.
Děvuše zaplály oči pocitem radostným. „I já tebe
vzpomínala co den a modlila se za tebe, aby tě Bůh ostříhal!“

„Ondráš nepotřebuje Boha, když má svůj čarovný obušek!“
zarouhal se Juráš. Jeho oči stále na Dorotě spočívaly. Nezáviděl
Ondrášovi snad jen jeho slávu a lásku, které požíval v lidu, záviděl
mu snad i Dorotu šumnou… Kdykoliv Dorota přivinula se
k Ondrášovi, Juráš vždy nelibě se odvrátil.
Cimbál svůdně zněl, dva trubači troubili. Ondráš vyskočil
a hnal se s Dorotou do kola. Dorota blahem byla opojena, bylať
v náručí muže, kterého milovala z celé duše své mladé, a kterého
ctil všecek selský lid. I dvě druhé děvuchy daly se do tance se
svými galány, s Chlopčíkem a Hajdukem. Vdovec Juráš stál u stola.
Pozoroval závistivě vnady Dorotiny a její lásku k Ondrášovi.
„Ondráši“, pravila Dorota. „Odlož svůj obušek!“ — Mělť jej
v pravé ruce a jen rukou levou spjat byl k tělu jejímu.
„S ním spím a neodložím ho nikdy. Dobrý Hana vždycky mi
šeptala: „Ondráši, tvůj obušek zachrání tě často, ale též umřeš jen
se svým obuškem. Nedávej ho z ruky!“ —
A znova dali se do kola a tanec jejich jakoby neměl konce.
Konečně Ondráš zastavil se u stolu a bral hrnek s pivem do ruky,
aby se občerstvil. V tom už Juráš chtěl odvésti Dorotu do kola.
„Počkej trochu, Juráši!“ zvolal Ondráš a levou rukou
zachytiv Dorotu, znovu rozehnal se do kola.
Juráš letěl za ním, očima vztekle sleduje párek dvou
milujících se duší. Ondráš ani netušil, jaký hněv vzbudil
v Jurášovi, když s Dorotou znovu do tance se dal. Tisknul se vždy
blíže k děvuše milené, když náhle Juráš z ruky mu obušek vyrval,
Dorotu odstrčil a obuškem Ondráše do hlavy vší silou udeřil…

Ondráš klesl. A Juráš znovu povznesl obušek Ondrášův,
a novou mu zadal ránu smrtelnou.
Zbojníci vrhli se na Juráše. Bylo pozdě. Dorota marně
mluvila do Ondráše… Bylť mrtev… Umíráček vyzvonil mu už na
večer…
Tak skončil náhle Pán Lysé Hory čarovným obuškem.11
A Juráš ihned běžel do Frýdku a tam zvěstoval, že chtěje
milosti dosáhnouti za své hříchy, Ondráše ubil. A sto dukátů žádal
jako odměnu.
Dostal milost i dukáty. A Ondrášovo tělo odnesli potom do
mandlovny, tam je rozsekali na čtyry části a na topoly pověsili po
kusech na postrach všem zbojníkům, kteří nectí svou vrchnost…
Zaplakal lid… Dobrodinec lidu selského zavražděn byl
svým společníkem vlastním… Ani jedna vražda sprostá nelpěla na
jeho svědomí, ale i po smrti bylo trestáno jeho tělo. Juráš surový
po smrti své ženy a děcka neměl citu lidského, vraždil, loupil
a plenil, ale jemu milost byla dána а k tomu sto dukátů.
Lid reptal a usoudil, že všechny ty spisy byly ještě od
Prchlíka, od onoho člověka, který z matky moravské se narodil,
ale česky nechtěl mluvit, jen když sedlákům nadával. Prchlík to
všecko falešně napsal do Vídně, a potom nemohl to spraviti už ani
skalický kněz, ani sám hrabě… Nevím, ale povídá se…
***
Obraz smrť tuto představující nachází se na radnicích v Příboře a v Těšíně. Onen obušek
nacházel se ještě r. 1829 na zámku frýdeckém. A věci jiné po Ondrášovi s úctou přecházejí
z rodiny na rodinu. Šavli Ondrášovu mají v Příboře, těšínku v Kunčicích, hodiny dříve
v Místku, nyní ve Slavkově u Opavy.
11

Co stalo se s Jurášem? Sto dukátů dostal, a měl poklady na
Lysé Hoře i na Girové… Ale po vraždě své ženy a děcka
prvorozeného byl pomaten snad na duchu, že znovu dal se na zboj.
Chytili ho za rok na to a pověsili ho ve Frýdku ještě s třemi jinými.
Targalíka vojáci zabili v Lomné. Střelili po něm, a mrtev
sklesl k zemi. Ten den byl nešťastný velice pro něho. Ráno na
Girové hledal hlavu židovu, aby vykopal poklady, a aby s nimi
utekl do Uher. Ale hlavu židovu někdo ukradl, bylyť tehdy velice
nebezpečné časy, ani hlava umrlčí v horách nepřístupných nebyla
jista před zlodějem. Targalík proto dlouho hledal ono místo, kde
byl poklad zakopán. A když našel to místo a už počal kopati,
přihnali se vojáci. Utíkal před nimi až do Lomné. Tam na břehu
u arcivévodského hostince byl zastřelen a též pochován…
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