Elika Krásnohorská:

NA SVÉM

Kdy roku 1895 byla v Praze národopisná výstava, psal Havel Houka, rolník z Èejkovic, domù své enì: Milá Terezko!
Dìkuji Bohu, e nedbaje útrat dojel jsem na tu výstavu, abych
zde pro nai obec získal pouèení. Ta radost, eno, s jakou
úctou a chloubou se tady ukazuje ve, co umìl a udìlal ten
døíve opovrhovaný, e prý hloupý venkovák i jeho panímáma
a dcerka! Jak se tady uznává a velebí vecko to nae i naich pøedkù selské mozolení a ta nae láska k domovu a k
jeho pùdì! Ve, co si nai pøedkové vlastním vtipem vyrobili
k dílu a k radosti své, jest tu na odiv, a lidé se na to dívají, jako
by se modlili. Jsou tu nae svìtnice se vím i se selkami jako
ivými, chaloupky, i se starým dudáèkem opravdu ivým, který hraje dle starodávné noty. A pyní páni, kteøí námi døíve
pohrdali, teï se s námi pøátelí a námi honosí. Jen a Bùh dá,
aby to pøátelství potrvalo, kdy nám tak ukázal cestu k tìstí
naí otèiny! Ta cesta  to je svornost a pøejnost, práce a poctivost, tak aby kadý dobøe a vìrnì dìlal, k èemu má hlavu
i srdce a ruce.
Za tøi dni, kdy se Houek domù vrátil, pøivítala jej ena Tereza, ètyøletá dcerka Jeníèka a dvouletý Prokùpek, chudáèek
slabouèký se skrèenýma nokama. Vak byl tu jetì v kolébce malý køiklounek, jeho tu døíve nebylo. Tatík jej políbil øka:
Vítám tì, syneèku, malinký nový Èechu! enuko, aby byl
hrd na svùj selský rod, dáme mu jméno Pøemysl!
Dobøe tak, tatíku! øekla ena, ale druhé jméno mu dáme,
jako Prokùpkovi, po tobì: Havel, aby to byl také Havlíèek.
Tak bylo novorozenì pokøtìno ve Chvojèí, kde byla fara.
Kmotrem byl mu devadesátiletý starou Macík, kdysi zámoný a teï nejchudí obèan zdejí, jen bytoval pod støechou

staré chalupy za vsí na porostlinì, kde se øíkalo na Schovávaèce. Houkové vdy ádali ke kmotrovství lidi nejchudí, aby
se nemyslelo, e jdou k bohatím k vùli dárkùm do peøinky;
naopak sami obdarovali kmotra neb kmotru atstvem jetì
dobrým; tak i Macík el na køest malého Pøemysla Havla
Houky po dlouhém èase zas v nedìravých botách a v sluném atì.
Tatík Houka touil se podìliti o krásné dojmy praské
se spoluobèany. Ty, které se patøilo pozvati, sezval tedy k zelenému stromu na skromné pohostìní po køtu a promluvil
k nim srdeènì, co vidìl, slyel a si myslil na výstavì. Neznali
jsme se, my venkované, teprve Praha nás seznámila. Kadá
krajina i dìdina tam vyloila, co nelepího mìla zachováno
a co ten èeský národ má ve svém lidu pìkného; my, jako bychom ani k národu nepatøili, nedbali jsme a pronedbali; koda! Také jsme z dobrého jádra èeského, aè nedaleko k nám
z Rakous a leckde okolo se dost pøinìmèilo,  leccos bychom
tu mìli svého, pìkného, ale na výstavu je zmekáno.. Jen aby
nás nevystavit nìkdo jinak, v novinách k naí hanbì...
Coe, k naí hanbì?! rozdurdil se obecní starosta Fousek.
Houka opatrnì pohlédl na staroue Macíka, jen unaven chùzí ke køtu a nezvyklým na pitím, za stolem usnul. Ne se dìda
probudí, mohu mluvit, pravil Houka. Nechtìl bych, aby nìkdo vypodobnil Èejkovice asi takhle: mafií tam poctivého devadesátníka, který tam pøed padesáti lety byl váeným rychtáøem. Ale kdy mu osud vzal dìti, vnuky a vechen majetek, nechávají ho tamhle na seníku na Schovávaèce pøespávat
z milosti pøivandrovalé Nìmkynì Fierky, tøebas o hladu 
Pomalu, Houko! ohradil se Fousek; e Macík sestárnul,
osiøel a zchudl, mùeme my za to? e o hladu? Kouknìte naò,
jest iv a zdráv; a kdo jej iví? My, jen my.

Ale pøec je to jen almuna, øekl Houka. Jste k nìmu dobøí,
vím to. Ale udìlejme si poøádek, aby nedostával nìkdy víc,
nìkdy nic. Ujednejme, co mu kdo bude dávat, a urèeme lhùty. Nae eny a po pøehrlích peøí mu seenou nìjakou tu
duchnu; Fierce dáme trochu døíví, a ho nechává spát v komoøe a pøihøívat se za dne v její sednici.
Tam on, beztoho poøád vìzí a kutí; pøisluhuje jí pøi vem
z vdìènosti za to, e mu ji kolikráte vyhnala z tìla nemoc svým
koøením a svým zaøíkáváním. To víte, e ona lidem pomáhá.
A dìda jen, jen kyne.
A je tedy dlouho iv a zdráv! dodal starosta Fousek.
Umluvíme se na vecko, a se sejdeme v radì.
Potìením zjaøen pravil Houka: Kdy ju jsme v tom, dopovím vecko. Hleïte, sousedé! Mysleme si, e by na té porostlinì za vsí stála Schovávaèka jiná ne pro tu Nìmkyni,
útuleèek  dejme tomu  pro tøi, ètyøi staré, chudé spoluobèany,  malý, èistý domùvek pro  pro koho? Ví jen Bùh, koho
èeká bída. Macík také nevìdìl... Sousedé, tu Schovávaèku
koupit, opravit, snad pøistavìt, vydrovat ten domùveèek novou pøirákou z naich kapes... Nu! Nebyla by to pìkná náhrada za výstavu?
Fouskùv oblièej se rozsvítil jako lampa. To má, holeèku, dobrý nápad! Ale zrovna jako bys jej vzal z mé hlavy!
Dávno pøemýlím, co bychom udìlali, aby ti ve Chvojèí
popukali zlostí! Ono se to tam naparuje, e to má faru, e
to má kolu, kam nae dìti lezou pøes kopec. Poèkejte,
Fousek vám ukáe! Chudobinec budou míti Èejkovice, jako
v mìstech! To bude jinaèí pochlubení, jáøku!  Jenom té
Fierky nìjak se zbavit, a ta bouda na Schovávaèce aby
pøila do prodeje! 

Promluvil bych s Fierkou, umím trochu nìmecky, hlásil
se Cihláø ejnoha. Ale cihly na pøestavbu pøec koupíte ode
mne, ne od Nováèka?! 
Ty  s Fierkou? A k èemu pak jsem v obci já? pokáral jej
starosta. Ani neví, e Fierce to hnízdo nepatøí, ta je tam jen
z Bùh ví jakých ohledù majitele Nìmce a fabrikanta u Nových
Hradù  má nìjaké po èertech nìmecké jméno,  aha, Bøecandl. Sám s Fierkou promluvím; èi potøebuji jiného?
Zaèínalo býti sousedùm do hlav horko; dobøe, e starostová si poslala pro starostu, a po nìm se zvedli ostatní, pøipili
jetì novorozenci na zdraví, aby vyrostl Èejkovickým k chloubì a slávì, Chvojèínským a ostatním na vzdory a k závisti; v té
náladì se odebrali do svých domovù.
Zachmuøen odcházel Hlouka. Takový ohlas u spoluobèanù nalezlo jeho nadení?! Místo svorného pøièinìní o blaho
domoviny jen sousedská árlivost? I zitná hned starost
o prodej cihel...
Ulevilo se mu teprv, kdy vkroèil domù. ena klidnì døímala, malá Jenièka ji hlídala kolébajíc nového bratøíèka; v koutku na zemi si tie hrál dvouletý churavý Prokùpek, zkøivené
noièky nataeny pøed sebou, usmívavì hledì na tatíka velkýma, modrýma oèima. Jaké by to hezké klouèe bylo, kdyby
   pomyslil si otec, políbil hoíka na èelo a pøistoupil
ke kolébce. Mùj Pøemyslíèku! Mùj Havlíèku! eptal sklonìn
k dìcku, tebe se nechytí chtivost a pýcha svìtská, ty bude
upøímnì milovati svùj domov jako já; viï, ty bude svùj a íti
bude pro svoje, ty mùj pacholíèku, jedináèku.  Tu se zarazil
a vánì si pomyslil: Jak nespravedlivé jest srdce  i to otcovské! Vecko má láska se hrne k synkovi zdravému a krásnému a málem by zapomínalo na toho neastníèka!  Ale to
nesmí býti! Nechci a nebudu nadrovati Pøemyslovi, nevycho-

vám si z nìho pánovitého svéhlavce! Pøísným budu k nìmu,
aby byl uiteèným èlovìkem a ádným, platným obèanem
i Èechem. To si slíbil a to zachovával.
Uletìly roky  Pøemyslovi nastal èas kolní. Jenièka byla
o ètyry roèníky pøed ním, a Pøemyslík s umínìností tvrdil, e
by mu dostaèila za uèitelku, tak jako starímu Prokùpkovi, ale
dostal od otce jen odpovìï: Do koly musí  a dost!  
Kdy Prokùpek nemusí, proè já? durdil se malý nezbeda. 
Ví to, pøísnì vykládal otec, e Prokùpek má pøíli slabé
noky a nemùe dennì pøes kopec. Ale podívej se, jak je pilný a moudrý; sám si hraje, poøád si nìco kutí, nikoho nezlobí.
Za to ty zdravý bys chtìl jen zahálet, na pastvì kádlit dobytèata, vybírat hnízda a s kluky se prát. Co chvíle jsi z pastvy
ten tam, nikdo neví kam. Takhle z tebe nebude ani Pøemysl,
ani Havlíèek.
Kam se z pastvy ztrácíval? Tatík sám jej zavedl tam, kam jej
to pak stále lákalo. Houka kdysi navtívil kmotra Macíka
a vzal chlapce s sebou. Od té doby stala se chalupa na Schovávaèce Pøemyslovi skuteènou schovávaèkou. Ne snad e
by tam byl odbíhal za kmotrem, ale vábila jej tam Fierka i její
sednice, je se skoro podobala èarodìjnické kuchyni.
Snùpky rozlièných bylin suily se na òùrách, nad velikými,
èernými kamny; pytlíèky a balíèky s nìèím leely na dvou policích mezi mnostvím lahvièek a ovázaných hrnéèkù s mastmi, kapkami a jinými lektvary, div e si to bába vecko pamatovala. Pøicházeli k ní cizí lidé pøespolní, ponejvíce Nìmci,
i známí z Èejkovic a okolí. Fierka radila a léèila, podkuøovala a zaøíkávala, ale také karty a sny vykládala. Jeden Nìmec, Gimpl jménem, nepøicházel pro radu nebo proroctví,
nýbr obèas Fierce nìco pøináel; Pøemyslovi se zdálo, e
jsou to peníze a e ten mu pøi tom èasto øíkal jméno Bre-

èandl. Fierka mìla za to, e jednání s jejími návtìvníky dùstojnì se má díti mezi ètyrma oèima; proto schovávala Pøemyslíka za èervenou, strakatì kvìtovanou plachtu u své postele.
Èetinu Fierka zle drmolila, ale umìla to obrátiti ve svùj
prospìch u Èechù. Vyèetl-li jí nìkdo, e se neosvìdèilo její
proroctví neb její rada, vymlouvala se: Vy mi nerozumìli, a kdy
já neumìt èesky a vy neumìt nìmecky, je chyba a splete
se a já za to nemùe. Musí se nauèit nìmecky. A Pøemysl
dychtivì lapal nìmecká slovíèka.
Vak jetì nìco jiného lákalo jej na Schovávaèku. Prolézaje zvìdavì vemi kouty od støechy a do podzemí, nael
ve sklípku v pytli zabalený, neznámý pøedmìt, a kdy do pytle
rukou hrábl, zabrnkalo to. Ono to hraje! zaradoval se, vytáhl
vábivý nástroj a brnkal naò obìma rukama s nezkrocenou
chutí, a se pojednou otevøely dvéøe, v nich Fierka tu stála
udivena i hrozivì zvolala: Co to za koèièina?
Pøemyslovi zdøevìnìly prsty. Èekal uleknut, bude-li zle.
Ty kluk darebná, ty vyèenichat moje harfa? plísnila jej. Opova se nìkde vybreptat, e já mít harfa!
To je harfa? Na takovou hrál král David? zajásal kluèina.
Mlèí! okøikla jej, ohlédla se bázlivì a pøibouchla sklepní dvéøe. Kdyby to slyet Macík  a povídat  e já  já  Ty kluk
jeden, jestli ty muknout, hubu ti zait ídlem, a krev poteèe 
Ty musí mlèet, sice tì trestat nebe hroznì, slib honem, e
mlèet! Nebo tì do vech pekel  
Slibuji vám, e nikomu nepovím o vaí harfì! honem jektal
ustraen.
Tak! Pánbùh tì slyet, a zle ti bude, jestli ty muknout.
Hoch nechápal, ale sliboval tolikrát a tak pìknì, jak bába
chtìla, nebo dìtinsky vìøil, e Fierka má jakousi èarodìjnou moc, aby se hrozby její splnily.

Fierka bývala kdysi harfenicí i prola dobrodrunì kus svìta i jeho hospody. To bylo v mládí. Ale k edivým vlasùm
se ono øemeslo ji nehodilo; lépe svìdèila staøenì povìst
moudré eny, a odhalením její veselé minulosti bylo by jí ubylo
vánosti u lidí i výdìlku.
Vak stará láska prý nerezaví; tak Fierèina láska k harfì
nevymizela jí dosud ze srdce. Nejen e dovolila chlapci, aby
si èastìji zabrnkal ve sklípku, odkud nebylo ven slyeti zvukù
tak slabých, ale jala se troek po troku sdíleti se s ním o to
ubohé malouèko, co sama na harfu kdysi umìla a jetì úplnì nezapomnìla. Pozdìji pak, kdy hoch byl vìtí a chápavìjí
a Fierka zpozorovala, e se nauèil dost rozumìti její výmluvnosti nìmecké, vykládala mu snáze a ochotnìji nejen o hrani
na harfu, ale také o tom irém, velkém svìtì, který proputovala s harfou za mladých svých let, ba vzpomínky ty ji rozjaøily
kdysi tak, e Pøemyslovi zahrála a zazpívala nìjakou nìmeckou písnièku, jindy druhou a tøetí i více jich. Byly to nìmecké
odrhovaèky hospodské, jejich slova byla hochovi záhadna,
ptal-li se jí, co znamenají, øíkala mu: A ty bejt vìtí a víc umìt
nìmecky, pak já ti povìdìt.  Jindy zas si po chraplavém zazpívání pochvalovala: Holeèku, kdy já zpívat tu písnièka jindá, já bejt hezká holka a líbit se! Kdy se otázal, kde vude
byla ve svìtì, øekla mu: To povídat nemùe, jak ve svìtì daleko a hezky, kdy ty málo rozumìt nìmecky a zalezlý jenom
doma; vichni tady na vsi jen za pecí a nevìdìt nic, jaký je
svìt a v nìm ivobytí.
V dìtinské mysli hochovì se ujalo pøesvìdèení, e musí rùsti,
umìti nìmecky a poznati svìt, aby se stal chytrým a astným. Rostl vìru dost a rychle, také léta ubíhala rychle;
o nìmèinì myslil, e v ní znamenitì pokraèuje a nevìdìl, e
od Fierky pøijímá sprostý zpùsob mluvení plný zkomolenin

a chyb; vìru nemluvila jako kniha, ale hoch si pøál umìti tolik jako ona!
Vak jetì nìèeho jiného, krásnìjího si pøál od své mistrynì: aby jej nauèila hrát na harfu tolik, e by mohl s tím do svìta a poznati jej. Byl by chtìl, aby jej Fierka uèila hráti z not.
To já dávno zapomenout, já u hrát jen tak na pamì, øekla
mu. A on se ve sklípku s harfou mozolil, a mìl od strun prsty
otlaèené a nìkdy do krve odøené; krom nìmeckých popìvkù, ke kterým si prùvod na harfì okoukával dle jejích prstù
a jaksi taksi po ní pobrnkával, pachtil se, aby také dovedl si
provázeti domácí písnièky èeské. Marnì se hrabal
ve strunách, aby to lo s nápìvem nìjak dohromady, i myslil
si, kdyby znal noty, e by to pak lo dobøe.
Dodal si odvahy, a poprosil otce, aby se smìl uèiti u pana
uèitele Koláøe ve Chvojèí noty znát. Tatík Houka se sice divil, co to hocha napadlo, ale pak si pomyslil: Snad si lépe
oblíbí kolu, uvidíme. I øekl mu: Nu, dám ti tedy tìch nìkolik
korun mìsíènì. Ale pøistihnu-li tì jetì jednou, e pøiváe
na pastvì dobytèata ke stromùm a uteèe kdo ví kam, hned
bude po notách a po muzice.
Vdy jen na chvilku nìkdy zabìhnu na Schovávaèku, podívat se na kmotra Macíka, jak se mu vede, napolo dle pravdy a napolo livì se vymlouval hoch, jak se èasto vytáèel i Jenièce, je na nìj nejvíce dávala pozor a pøezvídávala u kmotra,
bývá-li tam Pøemysl. Slýchala, e tam byl.
Kmotr arci nevìdìl, e Pøemysl po kadé kratièké návtìvì u nìho zmizí ve sklípku, a Fierka ho neprozradila, protoe by byla tím prozradila také svou harfu. Zvuky její nepronikaly podlahou do komory; ostatnì byl kmotr skoro ji úplnì
hluchý a nejradìji se zahrabával a po ui pod svou duchnu.
Ale ji za krátko stala se mu zemì duchnou, pod ni jej za-

hrabali, kdy bylo Pøemyslovi devìt a jemu devìt a devadesát
let. Se ctí provodili jej èejkoviètí k poslednímu odpoèinku 
k poslední schovávaèce na této zemi.
Na cestì z pohøbu pøikroèil uèitel Koláø k Houkovi. Musím
vám povìdìti o vaem hochu. Nemohu øíci, má-li troku hudebních vloh, ale valné to asi nebude. S notami by to pomalouèku lo, ale sluch! Ten, se mi nezdá. Mám doma jen housle, a na tìch nemohu s hochem poøíditi nic. Nejsem tak nesvìdomitý  nevyhazujte penìz, já hocha uèit nemohu. Pøemysl to slyel a div nevykøikl. Odbìhl zatínaje zuby i pìsti;
hnìvem pøehluoval svou lítost.
Houka, povìdìv Pøemyslovi rozsudek uèitelùv, doloil:
Nermu se proto zbyteènì. To marné hraní by tì jen trápilo.
Dìlej nìco uiteènìjího, bude z toho míti lepí potìení.
Bál se Houka, e nezdar ten zokliví Pøemyslovi uèitele
i kolu, ale pozoroval, e hoch spìchá rád a horlivìji do koly
ne jindy. Proto mírnìji promíjel i jeho toulky, kdy mu Pøemysl tvrdli, e se nejradìji uèí o samotì; ale èemu a kde se uèí,
nepovìdìl.
Jako kadý pouze domnìlý talent, èím ménì jej uznávají jiní,
tím vánivìji oceòuje se sám, i Pøemysl vìøil, e vynikne vzdor
na vzdor uèiteli Koláøi a bøinkal do strun ráznìji ne jindy. Ale
doma mlèel.
Mlèel nejen o harfì, ale té o tom, co jej silnì vábilo do koly. Byli to ètyøi nìmeètí spoluáci, kterých si døíve nevímal,
dokud hovorùm jejich pramálo rozumìl; ale po letech cviku
u Fierky jej Nìmèíci velice zajímali svými hovory o ití panském i polopanském, o divadle, o nádherných zábavách
a hostinách, koncertech a triumfech slavných umìlcù. Byli
vichni z blízkého velkostatku Hejnavy èi nìmecky Heinau,
jeho majetník, ponìmèilec Bartha von Erlenbach, dosazo-

val si na nìm jen Nìmce, jejich dìti chodily do Chvojèí
do koly Èeské, dokud nìmecké tu není, jak s dùrazem øíkával. Dolfi Traube hajného, Sepl Unkraut batíøùv, Franci
Rettich pokladníkùv a Fric Bokk, syn panského správce, byli
Pøemyslovými spoluáky v tøídì. Výrostkové ti se èeským
chlapcùm rádi poklíbali, ale jakmile si Pøemysl na nì ji troufa1 s nìmèinou obrátili a vymyslili si nìco jiného. Lichotili mu
a chlubivým, èasto prolhaným vástáním jej podnìcovali, aby
také co nejvíce vástal. Jeho kostrbatá, po Fierce silnì pøisprostlá nìmèina je obveselovala tak, e i doma napodobováním rozesmávali èleny svých rodin; a kdy se jim v slabé
chvilce podøekl, e umí hráti na harfu, nauèiv prý se poèátkùm
od potulného harfeníka umluvili se, e si z toho Èecháèka ztropí jetì notnou vandu, ne se s ním rozejdou, nebo byli vichni ji v posledním kolním roce.
V nedìlní odpùldne pøede nìmi pøili Fric Bokk a Franci
Rettich pøes kopec do Èejkovic a zastihli Pøemysla s otcem
na dvoøe. Nìmecky pozdravili a nìmecky cosi mluvili, nejvíc
mluvka Franci, malý zakrsalý a ve kole opozdilý zrzounek,
jen byl z hejnavských Nìmèíkù nejstarím, ale také nejsmìlejím podnikatelem velikých kouskù a na základì autority
svého stáøí, jím své kamarády pøedstihoval o více ne tøi léta,
poèínal si vdy jako hlava a mluvèí ostatních. K Houkovu
podivu Pøemysl, odpovídaje jim, sekal tak hbitì nìmèinou,
a otec asl. Co ti hoi chtìjí? ptal se synka, jen mu vyloil,
e panský správce Bokk v Hejnavì vzkazuje, aby Pøemysl
jako spoluák jeho syna Frice pøiel na dnení domácí zábavu, kterou se v jeho domì vesele oslaví Fricovo proputìní
ze koly. Dal otci s Pánembohem, a ji hoi velkými kroky
chvátali k Hejnavì.

U panského správce okouzlilo Pøemysla ve: nezvyklá nádhera bytu, chutná svaèina, i spoleènost nejen hochù, vak
i dìvèátek a sleèinek, ba i paní a mladých i starích pánù
z panství. Vichni si nápadnì vímali Pøemysla, jakoby on tu
byl hlavní osobou. Vichni s ním hovoøili, kadé jeho odpovìdi se usmívali  a on nevìdìl, e si tropí, posmìch z jeho fierské nìmèiny a z jeho rozpakù. Hrálo se na piano, zpívalo,
deklamovalo a tleskalo se. Pak ale Franci s poouchlým
úsmìvem odkudsi pøitáhl harfu a zaøeènil: Ná èeský host
Pøemysl nám zahraje a zazpívá. Je to budoucí slavný umìlec
a my jsme jeho první publikum; on nám zahraje na harfu. K vùli
tomu vzácnému poitku jsem si na dneek vypùjèil
od hospodského u liky královský tento nástroj z pozùstalosti
jeho neboky tety. Tak spus, Pøemysl, spus! A èím více
se Pøemysl rdìl a zajíkal, èím zmatenìji breptal svou smìnou nìmèinou, e se stydí, e nemìl ani uèitele, tím více
se panstvo páslo na jeho trýzni, a mu pan správce domluvil:
Vdy jsme tu jen po domácku! To jetì není veøejný koncert! ádný umìlec nespadl hotov s nebe a mnohý virtuos
mívá také trému. Hle, napij se na kurá! Podal mu sklenièku
vína, hochovi vjelo do il horko, i sáhl do strun. Zazpíval neumìle písnièku èeskou a odrhovaèku nìmeckou, s prùvodem
bídnì neladným.
Nepozoroval, e v hluènému tleskotu se tutlá smích. Byl ohluen a opojen slovem: talent! talent! ozývajícím se v hluku kolem nìho; chápal jenom, e mu veselá spoleènost projevuje
uznání, i klanìl se vdìènì za tolik pochvaly. Veèer doel domù
pozdì, s hlavou omámenou.
Ráno zaspal. Pospì, napomenula jej Jenièka, podávajíc
mu snídani; musím také bìet na pole, rodièe tam jsou ji

aspoò hodinu. Prokùpku, dobøe hlídej, a kdyby bylo tøeba, poli
pro nás Èernoue! Èernou byl hlídací pes.
A co ty záplatuje maminèinu sukni? se smíchem se podivil Pøemysl, pøipíjeje mléka k chlebu.
Toho si vímá teprv dnes? také se divil Prokùpek. Vdy
látám a iji poøád, Jenièka na to nemá kdy, ta pracuje jak
èeledín. Ach, kdybych já mohl na pole! Ale aspoò tou jehlou
kdy mohu pracovat a Jenièku zastat. Tatínek mì dá na krejèovinu. Tìím se na to, iji rád. A co teprv, kdyby se mi ty
nohy trochu zlepily, abych mohl íti na stroji! 
Kdy dobìhl Pøemysl pak na pole, stál tam s tatínkem
Houkou obecní starosta astný, svak a pøítel Fouskùv
a s nimi onen Nìmec Gimpl, který Fierce pøináíval
od Breèandla peníze. Starosta drel v ruce otevøené psaní
a kroutil nad tím hlavou. Pojï sem, Pøemysle! Bude-li ty
snad rozumìt, jak nám pan Gimpl vykládá smysl toho psaní?! A Gimpl svou nìmèinou, která se Fierèinì znaènì
podobala, vykládal: Pan Bretnajdr píe, e Schovávaèka nyní na prodej, dokud jí Fierka potøebuje za pøíbytek;
ale pán by jí tøebas hned dal výmìnou za kus toho pozemku vedle ní, kde by mohl vystavìt obydlí nové. Pøemysl to
po nìm øíkal èesky a Gimpl el svou cestou dále. Tys chlapík, hochu! pochválil jej astný a øekl Houkovi: Nám
starým pøec jen ta nìmèina chybí; jsme bez ní jako prodáni. Houka pøisvìdèil: el Bohu, potøebujeme jí jako své
zbranì. Mnì se ten návrh na výmìnu nelíbí. Mnì také ne,
pøisvìdèil asný; ale musíme pøece s komisí
na Schovávaèku, abychom ohledali barák i pozemek. Mnozí v radì budou vak chtít koupit radìji bez penìz, za kus
kamenité porostliny.

Kdy odeel, øekl Houka Pøemyslovi: Divím se, jak rozumí nìmecky. Ale s tìmi hochy z Hejnavy radìji nic nemìj;
nechoï mi ji mezi nì, nelíbili se mi vèera.
Proè bych se pøi nich v nìmèinì necvièil? hájil se Pøemysl;
sám jste, tatínku, pøed chvíli øekl sousedu astnému, e nìmèina jest nám potøebna jako zbraò!
Øekl jsem to, pravda! odvìtil Houka, ale tys se vèera
tìm panským Nìmèíkùm nebránil tou zbraní, el jsi s nimi jako
s kamarády, aèkoliv jsem dobøe spozoroval, e se ti poklíbají, tvé jméno schválnì hyzdí: Péémysl, Péémysl a patrnì
si z tebe aky tropí. Nedej se obalamutit jejich nalíèenou láskou! Mùj dìdeèek øíkávál pøísloví: Jak se had na ledu høeje,
tak Nìmec Èechu pøeje. S tím otec odeel.
Ale Pøemysla høálo jetì vèerejí lichocení nìmecké spoleènosti. Zatouil pochlubiti se Fierce, hodil kosou a pospíil na Schovávaèku. Jenièku a matku zùstavil na poli v tuhé
práci samotny. Aby nezapomnìl, povìdìl Fierce nejdøíve
o Gimplovi a o nastávající komisi na Schovávaèce.
Komise! zamrzela se Fierka. Kdy komise, to musí harfa pryè! Pøemysl leknutím vyjíkl. Nepla se, hloupý, okøikla
jej; místa je jinde dost. Ví, tam u pìti borovic je kaplièka,
zdìná, s dveømi. Ponocný Vokoun tam ètyøikrát do roka rozsvìcuje lampu, jak urèil poboný zakladatel. Uvnitø je oltáøíèek, za nìj se harfa vejde a nikdo ji neuvidí. Tam mùe
k harfì, kdy chce. A kdybych já; chlapèe, odela se svìta,
ta harfa je tvá, ale musí mlèet, aspoò co budu iva, sice bude
s tebou zle, pamatuj si to!
Za èas íøily se v Èejkovicích slechy, e v lese za kaplièkou
straí nìjaký duch, který v houti opodál cesty o pùlnoci brnká
na struny. Mnozí se báli, jiní se smáli. Jeden se nebál, ale hlasitì zasmál, kdy ducha opravdu zaslechl. Byl to astného

syn Vojtìch, student právník, který pøijídìje na prázdniny
domù, el tudy od noèního vlaku ze stanice dráhy. Byl znatelem a milovníkem hudby. Prodral se od cesty houtím, a spatøil ducha. Duch ulekl se èlovìka a padl na kolena. Kýholi laka, chlapèe! podivil se Vojtìch; vdy tys Houkùv Pøemysl!
Pro Boha vás prosím, pane studente, neprozraïte mne!
ebronivì jektal chlapec.
Neboj se, hochu, takový mizera nejsem, abych ti ublíil k vùli
hlouposti, kterou jsem pøed desíti lety zrovna tak provádìl.
Tohle je harfa Fierèina, znám ji a Fierku také. Lákávalo mnì
to za dne od práce a v noci od postele, abych si zabrnkal,
tøebas v lese. A Fierka ti snad také vynutila hrozitánský slib,
e jí neprozradí? Viï e?
Jak to vecko víte? asl Pøemysl.
Inu, kdo v té peci bývá  zasmál se Vojtìch. Ale ty, chlapèe, brnká tuze, tuze chybnì; pøijï ke mnì, vyzkouím tì, máli pøece snad kousek vlohy a hudební sluch. Mám doma jen,
kytaru, ale to staèí. Chce?
Ba tu ze rád! Tak rád bych se vycvièil v hudbì dokonale!
Ale zkouka u Vojtìcha, tøikrát pøi kytaøe opakovaná, dopadla patnì. Student shledal, e chlapci chybí hlavní podmínka  jemný hudební sluch. Øekl mu chlácholivì: Vdy i já
také jen pro svou zábavu hudbu pìstuji, povoláni mám jiné
a jsem pøi tom asten. Umìlcem nebude. Pøemysl odeel, krotì lítost a hnìv. A to mi øíká Èech, soused, pøítel!
bouøilo to v nìm výèitkami. Nìmci mnì povzbuzují, ale nai?
 Byl rád, e si jeho chmurné nálady pøi práci nevímal otec,
maje starost o poradu k vùli Schovávaèce, která se v tìch
dnech mìla odbývati. Starosta astný si pøibral jako rádce
syna svého Vojtìcha, právníka. Vak el! Porada se obrátila
v prudký rozpor. Bývalý starosta. Fousek  s vìtinou souse-

dù  mínil, e peníze jsou pøec jenom peníze, a koda ba høích
vydávati je zbyteènì, ale e dostati za capart kamenité porostliny dost dobrou chalupu bez haléøe vydání, byla by koupì výhodná, jako zadarmo. Starosta astný pokukoval
po synu doktoru, jako by jej vyzýval na pomoc. A skuteènì
se Vojtìch pøihlásil k slovu i mluvil takto: Nedejte se, váení
obèané, oáliti úsporou nìjaké tisícovky. Nevydávejte cizákùm v moc ani pídì pùdy! Netìstím jest kadá hrouda nainská, na kterou cizák si dolápne. Nedùvìøujte Nìmci, e
by k Èechùm chtìl býti pøejný a tìdrý; vdy chce èeský ivel
jen udolati a vyhubiti. Vá Bretnajdr chce radìji kousek místa ne peníze, a vy nevíte proè? Chce do èeské dìdiny vraziti
nìmecký klín, jak to jinde dìlají! Celou nìmeckou osadu by
vám zde uvelebil! Myslíte, e mu jde o Fierku? Má k ní snad
nìjaké závazky, e se tak o ni stará; ale jde mu o ponìmèování obce, chce tu být domácím pánem, nasadí vám tu nìmecké potivaèe, ti budou vydìlávati èeské peníze, vymáhat
nìmeckou kolu pro své dìti, vnucovat vám nìmeckou øeè,
nìmecké jednání, budou mít mocnou podporu z Vídnì budou
vám porouèet, vás odstrkovat, zkracovat, tupit, nad vámi panovat!
A to za nai lakotu, sousedé! horlivì mu pøisvìdèoval
Rouka. Slyte, neetøme hrstky penìz! Vykupme se poctivým groem z bøemene té nìmecké schovávaèky, nedejme
ani pídì pùdy Nìmci db rukou, a nám tu nevyroste nìmeckých schovávaèek jalo hub po deti! Vojtìchová pravdu 
Ale obec nemá penìz, køikl mu do toho Fousek. Vid, starosto, e jsi mého mínìní?
Tolik rozumìl Pøemysl, poslouchaje pod oknem. Pak se smísily hlasy v pustou vøavu, ze které pochytil jen návrh otcùv, aby,
kdy obec není pøi penìzích, obèané pomohli dobrovolnou

pùjèkou. Pùjèkou na vìènou oplátku? køièelo se. A hochovi
se zdálo, e se porada rozuteèe bez výsledku, proèe radìji
døíve utekl sám.
Porada se nerozutekla, ale také se na nièem neusnesla.
S tìkou hlavou, plnou starostí, vracel se z ní Rouka. Mìl
syna Prokùpka v Jiøièkách u sedláka rozhláeného tím, e výbornì napravuje zlomeniny a zkøiveniny údù, a mìl si proò ji
dojeti; s obavou pomýlel, bude-li Prokùpkovi opravdu pomoeno a co to bude státi penìz. Mìl dceru Jenièku tak rozumnou, dobrou a pracovitou, e tìko si pomysliti, kterak ji
v hospodáøství nahraditi, a se provdá na pøespolní statek
za Toníka Kavku, a nesvìdomitým by pøec byl otcem, kdyby
bránil jejímu sòatku se spoøádaným hochem, kterého má ráda.
A syn Pøemysl oèividnì má jiné mylení a choutky ne rolnièiti s láskou na otcovském lánu; nue, kde ten stateèek nalezne øádného hospodáøe, kdy Houka i ena jeho zaèínají
stárnouti! Prokùpkovo léèení nedá mu síly více ne na tu krejèovinu.
K tomu Houka sám dal se strhnout nadením, e navrhl
dobrovolnou pùjèku, a dojde-li na ni, bude èestnì nucen upsati slunou èástku ostatním pro pøíklad...
Pøemysl znal to ve a v tom i vecko nemonost, aby
se dostal na cestu k svému bláhovì vysnìnému cíli. Jen kdyby mohl uniknouti z té domácí tísnì, ach!  do Prahy, o ní
otec stále jetì vypravoval, jak si tam nejpøednìjí lidé váí
schopností venkovanù... tam snad by se nìkdo ujal jeho talentu.
Hochu, øekni mi pøece, co tì hnìte? øekl mu kdysi otec,
dlouho ji tì pozoruji, e se do práce jen nutí, e tì netìí
a e má nìjaké tìké mylenky. Co ti chybí?

Øeknu to tedy, kdy chcete, odpovìdìl hoch. Mnì se stýská zde poøád doma, chtìl bych vidìt kousek svìta, a kdy
povídáte tolik krásného o Praze...
Pøipomínka ta Houku dojala. Praha byla jeho starou, nikdy
nehasnoucí láskou, proèe mìkce odpovìdìl synkovi: Ano,
hochu mùj, Praha jest velebná a krásná i mám na ni upomínku jako svatou. Uil jsem toho tìstí, e jsem ji mohl poznati,
jen tra malouèko dní, ale vìø mi, v dui ji nosím poøád a myslím, e bych ani nemohl tak opravdovì milovati svùj domov
a svou otèinu, kdyby mi nebyla Praha celé srdce navdy vyhøála. Jak bych toho nepøál i svým dìtem? Sám si pøeji, Pøemysle, abys uvidìl Prahu. Uvidí ji! Jen, milý hochu, jetì mìj
trpìlivost, a mi bude mono... Teï nemohu! Jen seèkej, nenáhli....
Pøemysl èekal, pracoval a mìl trpìlivost, ale pochmurnou
a hoøkou. Tøi léta vzdìlávám ji jen hroudu,  sebe nic...
Mìl-li nìkdy zvlátì pøeplnìné srdce a mohl-li uniknouti
z domova i z pole, zatoulal se do samot a pøál si, aby mu vítr
vecky trudné mylenky vymetl z hlavy.
Pøi takové toulce lesní vyruil jej kdysi nezvyklý ramot. Hrèení koèáru blíilo se cestou od Hejnavy, a ne se toho nadál, byl tu pár bujných koní a na kozlíku  ejhle  bývalý spoluák Dolfi Traube, syn hajného.
Na, servus, Péémysl! vøískl známý hlas s koèáru, kde
v uniformì vojenské a s navoskovanými vousisky se klebil
Franci Rettich, kývaje rukou a volaje velitelsky: Zastavit!
A malá postavièka jeho se hrdì vypiala.
Péémysl, dost dlouho jsem tì nevidìl a pøece si tì jetì
pamatuji! Nepoznává mì? Ty dosud miluje harfu? U kterého mistra se uèí? Èi jsi ji umìlcem a virtuosem?  Neposmívej se mi, Franci. Ví, e ze mne nebude nic jiného ne

sedlák. Otec mì k hospodáøství potøebuje, a opravdová potøeba se neptá, co by se mí líbilo èi nelíbilo.
Ty  sedlákem? vøískl Franci; to by byl skandál. Tvùj otec
je barbar, nutí-li tì k tak vední døine, k sedlaèinì, tebe, takový hudební talent! To se nesmí tak nechat, vìèná koda by
byla tvého nadání! Na mou èest   A ji ujídìl koèár dále.
Pitvorný vojáèek v nìm i ramenatý Sepl na kozlíku
se chechtali.
Nenadálé to setkání silnì vzruilo Pøemysla. Aèkoli vìdìl,
e Franci jest mluvka, jehoto øeèi nestojí za valné povimnutí, pøec jen mu povìdìly, e vem; tìm Nìmèíkùm hejnavským
jest dopøáno, aby si zvolily povolání dle náklonnosti a vlohy.
Jiní vichni, jen já ne! Ta mylenka jej nyní bolívala pøi kadém kroku a hnutí. A vastavé ony lichotky, kterými si Franci
ztropil s ním zase starý ert, pøece jej svádìly, aby znova zaplanul vírou ve svùj talent.
Za nìjaký den, kdy spatøil cestou pøicházejícího mue známé podoby, skoro nevìøil oèím, e jest to Nìmec Gimpl, nebo co ten by chtìl na Houkovì statku? Ale byl to vskutku
on. Vkroèiv do dvora volal na pøekvapeného Pøemysla: Nech
teï pluhu a pojï do sednice, musí tatíkovi èesky vyloit, co
mu povím. Neménì ne Pøemysl byl i tatík Houka návtìvou jeho udiven.
Nu, znáte mì, jsem Gimpl, sluebník milostpána fabrikanta Bretschneidra, vykládal nìmecky a Pøemysl po nìm èesky. Za mnoholeté vìrné sluby mì milostpán jako odmìnu
propùjèuje zdarma, bez haléøe nájemného, uívání hospodáøstvíèka Narrenwitz. Tak tedy spravuji to hospodáøství, mám
na to tøi chlapce jako mladé sosny. Nejstarí, Jakob, øíká, e
má doma málo práce a dlouhou chvíli; chtìl by jinam troku
na zkuenou; obzvlátì by rád, aby jej nìkdy milostpán mohl

posílati s velijakým poøizováním do Prahy, kde jeho pan syn
Lothar studuje. A to mu není muná, dokud se nenauèí èesky.
On, Jakob, udìlal by vecko na svìtì, je silák, skály by rozmaèkal mezi prsty; ale jazyk se mu na vai èeskou øeè ohýbat nechce, aè by rád; na tohle je tupý jako palek. Dost rozumí, ale promluvit nedovede! Co byste tomu øekl, kdybych
vás poádal, abyste si jej vzal na nìjaký rok sem k sobì, a vaeho Péémysla dal výmìnou k nám? Ty umí obì øeèi, obrátil se Gimpl k Houkovu synkovi; mohl bys nìkdy jako pánùv poslík do Prahy k jeho synovi; nu, chtìl bys k nám?
Tatínku! tie a prosebnì ozval se Pøemysl po èesku, ale
Gimpl mu èetl z tváøe, co záøící, roztouený jeho pohled povìdìl lépe, ne by mohla vecka jeho nìmecká slova.
Houka neodolal. Výstraný hlas vnitøní mu sice eptal, aby
neodevzdával synka cizím rukám, kterým nedùvìøoval, aè sám
nevìdìl jasnì proè, ale rozum mu namítal otázku: jaké by tu
mohlo býti nebezpeèí? A není-li pro mladého hocha skuteènì spotøebou i prospìchem, aby se obrousil a pouèil zkueností ve svìtì?...
Oba hoi si toho pøejí a vy také, pravil koneènì Houka
Gimplovi: Udìlejme tedy pokus, bude-li to skuteènì jim i nám
k uitku. Na rok tedy!
Gimpl souhlasil, jeho mladý velikán vesele se zubil a Pøemyslovi se zjasnilo èelo tak dlouho, dlouho zachmuøené.
Hled prvního dne, kdy Pøemysl s domovem se rozlouèil
a na jeho místì Jakub se svým rancem se uhostil, dobøe postøehl Houka, jaký to byl rozdíl mezi tím hranatým, prostým
Nìmcem a jeho synem, nasáklým baivostí po nìèem zvlátnìjím, vyím a, jak sne otci zdálo, pantìjím.
Zatím Pøemysl brzy poznal nový svùj domov na rovince,
který název si Nìmci pøedìlali na Narrenwitz. Políèka na

rovince byla malá, proti irým pozemkùm otcovým nepatrná;
nedivil se, e obrovitému Jakubu zde bylo málo práce; vdy
sám nevìdìl, èím vyplniti den, leda úklidem v domácnosti,
kdy mladí dva Gimplové na práci polní sami staèili; byli to
jetì jen kluci, ale bylo znáti, e z nich dorostou té takoví
Jakubové.
Kdysi pøi uklízení vypadl mu z kapsy Gimplova kabátu sloený, potitìný papír, na nìm bylo nìco èervenou hrudkou
poznamenáno. Byl to arík nìjakého nìmeckého èasopisu,
na jeho pøední stránce v jakémsi èlánku jméno Hauschka
Pøemyslovi témìø skoèilo do oka. Zvìdavì hltal øádek za øádkem  a trnul. V utrhaèném zlovolném èlánku nepojmenovaný hanopisec chrlil spoustu potupy na obèany èeské, vytýkaje jim nedostatek vekeré vzdìlanosti a nejhrubí nepochopení vyích zájmù kulturních, jak mravních, tak i umìleckých.
Jako praví barbaøi Èechové surovì prý i ve vlastních dìtech
ubíjejí talenty, jestlie nìkdy pøíroda omylem jim je utìdøí.
Za pøíklad takového nelidství uvedeno jednání statkáøe
Hauschky v È., boháèe prý, který svého syna brutálnì nutí
k sprosté sedlaèinì a tak nièí fenomenální talent hudební, jím
hoch se dle úsudku znalcù osvìdèuje ve høe na harfì. Neníli to skandál, který vydává o zaostalosti èeské spoleènosti
zahanbující svìdectví? Teprv nìmecký Mecená musel se pokusiti o záchranu èeského toho talentu, jen by mezi svými
propadl záhubì...
Pøemysl trnul na duchu i na tìle, prodrav se tímto hanopisem
jako bujným houtím trní a ke konci. Byl omráèen, nejsa si vìdom, co vlastnì si o tom eredném útoku na otcovu èest a otcovo jméno myslí. První mylenka, kterou si ujasnil, byla: To
zpùsobil Franci Rettich, nikdo jiný! To jsou jeho slova: barbarství, skandál, talent   ano, ano, jen jemu jedinému jsem øekl,

e sedlaèím, protoe otec to má za nutno... A teï  kdyby se tatínek o tom dozvìdìl, kterak by snesl takovou ránu? A co by si
pomyslil o mnì? e snad jsem dal podnìt k takové hanebnosti!  A zoufale tván obavami, utekl se v tísni své do nejbliího
lesíka, jak èiníval doma. Tam znova se rozpomínal na kadé
slovo jedovatého èlánku. Rozumìl mu zcela, jen jméno Mecená dìlalo mu vrtochy. Kdo to asi jest, ten pan Mecená?
A kterak e zachránil jeho talent? Ale hlavnì kterak
se pøesvìdèiti, ví-li otec o tom svém zahanbení èi neví?
Pøemysl vrátil se z lesní toulky bled a rozruen a nesípal
do samého rána. Ale nastalý den mu pøinesl úlevu. Gimpl ho
zavolal do sednice a tam se s ním dal do dùvìrných výkladù:
Ty, Péémysl, jsi rozumný hoch, ne takový divoch jako mí
kluci; s tebou mono mluvit jako s moudrým. Nu, bez okolkù:
není tu pro vás tøi dost díla; ti mí dva rarai to zastanou, a tebe
je koda, abys tu maøil mladý èas. Mohl bys jinde více se nauèit a nìco si vydìlat. Chtìl bys, chlapèe, na nìjaký èas jit
slouit do Prahy?
Do Prahy? køikl Pøemysl, vyskoèil a chytil se obìma rukama za hlavu, jako by mu chtìla prasknout radostným pøekvapením. Nu arci povídám, e do Prahy, spokojenì to potvrdil
Gimpl.
Ví, e naeho pána syn Lothar jest tam na studiích; také
tam za ním poslal pan Bartha z Erlenbachu svého syna Wolframa a jeho pan správce Bokk svého Frice. Ti tøi mladí pánové se ubytovali pohromadì na nìjaké prázdné malièké ville,
kde potøebují nìkoho, kdo by hlídal dùm, trochu poøádal zahrádeèku, v bytì uklízel a pánùm slouil; ví, milostpán by rád,
aby to byl muský. Tys k tomu jako stvoøen, má ena si tì
nemùe dost vynachválit. Mladý Bokk tì zná a pan poruèík
Rettich také. Oba øekli pánovi, e miluje hudbu a rád bys

se uèil na harfu; pán øekl, e by ti tedy platil uèitele, a také bys
si smìl ze skladu nástrojù harfu vypùjèit na pánovy útraty...
A Jakuba byste hned vzal tatínkovi? zarazil se hoch. Jakob zùstane, kde jest, o to se nestarej, zakonèil Gimpl rozmluvu a odeel.
Pøemyslovi bylo jako v omámení, jako ve snu, jako v pohádce. Tolik jsem se na Franciho zlobil za ten jeho spisek, a on
chtìl mému tìstí, on mé tìstí opravdu zpùsobil! Jak jsem
mu køivdil! Jen aby mi tatínek nyní nebyl na odpor! Jan aby
se zaradoval se mnou! A mu povím, e pan Mecená
Bretschneider   Teï ji vím, co je to za divné jméno: Mecená. To nejspí jest asi jako Mikulá, ten také byl tìdrý. Ale
tatínek o vem vìdìti musí, nesmím mu utéci jako nìjaký nezdara...
Po veèeøi, kdy dal Gimplovým dobrou noc, nezalezl na seník, kde nejradìji pøespával, nýbr do stinného koutu v sadì,
kde èekal, a tma jetì zhoustne. Pak se tie vykradl ven
a dlouhými, rychlými kroky pustil se na cestu k Èejkovicùm.
To by bylo, abych nedorazil do osmi hodin tam i zpátky.
Chvátal, seè mu staèil dech; vìdìli, e by potøeboval o dvì
hodiny více èasu na to.
Hvìzdy se nad ním tøpytily jako perlièky, ale mìsíc nesvítil
a tma byla témìø neprùhlednì èerná. Kdy hádal, e má ji
dobrou pùli cesty za sebou, spatøil v temnu se lesknoucí rybník, kterého cestou k Èejkovicím nebylo; poznal, e zabrán
v jásající své mylenky nedával dosti pozor na pìinu a spletl
si ji na rozcestí v lese. Dal se do bìhu nazpìt, dobìhI na køiovatku zpocen a schvácen, ale kdy se rozhlédl na místì
ji známém, spatøil s leknutím, e se na východì slabounce
pobìlává bezbarvý pruh, jako první znamení, e se úsvit blíí.

Ji nelze pomysliti, e by v èas pøekonal cestu tam i zpìt,
tak unaven a zmoen, jak ji byl. Snad by mnì kratièký odpoèinek dodal zase síly, e bych pøece... pomyslil a vrhl sebou na irokou mez; ruce pod hlavou, oèi ve blednoucích hvìzdách, na chvílenku chtìl uváit, má-li radìji zanedbati povinnost øádného syna k otci èi promekati své tìstí... A pojednou se matným jeho mylenkám ohjevila Praha v bájeèném
lesku a kráse nevídané, a vypùjèená harfa zaznìla mu v pøedstavách andìlskými souzvuky... usnul, zdál se mu zmatený
pøízrak Prahy a tìstí, a kdy se probudil, bylo jasné jitro.
Úprkem pøebìhl zbývající kus cesty na rovinku a byl rád, e;
u Gimplù nezpozorovali, odkud se na dvoøe vzal.
Proè jsi tak upráen a umazán? pozastavil se Gimpl; co
jsi tak brzo ji nìkde pohraboval? Nech veho, umyl se a vyèisti si at! Co by si pan Bretschneider pomyslil, jakého mu
to pøivádím lokaje!
Ovem Pøemysl uposlechl, a kdy se blíila ustanovená hodina, rozlouèil se s hospodyní i s chlapci a vykroèil po boku
Gimplovu ze dvorku. Pojednou se Gimpl k nìmu otoèil s pøipomenutím: A kde má svùj ranec? Svázals jej pro Narrenwitz nebo pro Prahu?
Já jsem chtìl  zajíkl se Pøemysl. Aby tì rohatý -! odsekl
Gimpl, ráznì obrátil a sám pøinesl hochovi jeho ranec. Tu
má! a strèil mu jej do ruky. A nenadìlej zbyteèných øeèí!
Pán je tuze milostivý, ale od rázu. U nìho jedno slovo staèí
k dobrotì i k hnìvu, pouèil Pøemysla, kdy byli ji ve dvoøe
továrny a u pánova sídla.
Pøemyslùv Mecená se nikterak nepodobal Mikulái. Byl
to bezvousý, v oblièeji scvrklý muík, jen se zdál zvlátì malý,
jak tu stál s rukama v kapsách a se shrbenými rameny. Pøemyslovi se pojednou zdálo, e umí velmi, velmi málo nìmec-

ky, kdy pracnì koktal své podìkování za pánùv milostný
vzkaz; ale pán mu nedal doøeènit: Zkrátka nabízí se k slubì mému synu do Prahy. Povinnosti pozná. Za to dostane
uèitele, pùjèenou harfu, roènì aty a boty, na stravu ètyry koruny dennì. Má s sebou, èeho potøebuje? Za pùl hodiny
jedeme.
Uctivì dìkuji, milostivý pane, ale chtìl jsem prosit  Co
jetì?! osopil se pán, honem, krátce!
.... abych smìl jetì s otcem se jít rozlouèit   a odjeti a
zítra...
Zítra, zítra! Takhle zaèíná? rozzlobil se malý milostpán.
Pojede dnes anebo nepojede vùbec. Musím jeti dnes a ty
musí dovézt mého Tyrasa, protoe mi ho do první tøídy nevezmou. Pojede tedy?!
Pojedu, milostivý -.
Ale ji byl milostpán ve vedlejím pokoji a zavøel dvéøe. A
kdo je to ten Tyras? ptal se zaraený Pøemysl. Velikánský pes,
pánùv miláèek, pouèil jej Gimpl; pojï, seznámím tì s ním, aby
ti pøivykl a snad tì nerafal. Dovedl jej na dvùr, s lichotivou opatrností jej doslovnì pøedstavil obrovskému huòáèi, který prokazoval Gimplovi vecky psí zdvoøilosti, ale na Pøemysla z poèátku
nevraivì vrèel, dokud mu Gimpl nedomluvil a ho nepøimìl, aby
hochovi podal pracku. Pak ji Tyras pochopil, e Pøemysl
k nìmu pøicházi jako pøítel, a dle toho se k nìmu choval.
Nic platno, musím tatínkovi ji jen ve psaní vyloiti hotovou
vìc, myslil si Pøemysl, kdy odjídìl k nádraí a uslyel na rozlouèenou slova Gimplova: A ty Péémysl, vzpomeò si nìkdy
na Narrenwitz! Sedìl na kozlíku vedle koèího, Tyras v koèáøe
vedle pána.
V nádraí postaral se pán sám o sebe a svá zavazadla, odevzdav Pøemyslovi Tyrasa a jízdní lístek jejich; pøekvapen vstou-

pil pak hoch se svým svìøencem na místo jim vykázané
na voze s ohrádkou ze silných latí, kde byli jim spolucestujícími tøi voleèkové a dvì kravky. Ta zvíøata pøipomínala mu
po celé cestì venkov, domov, a pøipadalo mu, jako by nebylo
bez významu, e se za svou tubou ubíral v prùvodu jejich; snad
jest mu souzeno, aby se mu sedlaèina vude a na vdy vìsila na paty jako stín. osudný, snad jí neunikne nikdy, ji nikdy
a nikde, snad hrouda z ornice vady se za ním povalí, by pøed
ní sebe pøekotnìji utíkal pryè, bez poehnání otcova
i matèina?!
Z rozjímání toho vyprostil jej dlouhý hvizd vlaku. Vystoupiv
z døevìné ohrádky ubíral se ku pøedu, kde se cestující z vagonù hrnuli k nádraí. V tom zaznìl jiný, slabí a kratí hvizd,
pøi nìm Tyras radostnì zatìkal chtìje se Pøemyslovi ví silou
vytrhnouti, ten vak jej pevnì drel na øemínku a ne by jej
pustil, dal se jím táhnouti, kam pes chtìl. Tam stál ji milostivý
pán, poplácal Tyrasa na pleci a kývl na nosièe stojícího poblíe. Toho mladíka dovedete na místo dle této adresy. Podal
mu lístek a nìkolik korunek. A ty, hochu, a neøekne nikomu
ani slovíèka, e jsem dnes byl v Praze! Ale hned zítra a pak
kadý týden mi bude psáti, jak se Lotharovi vede, jak
se s pøáteli svými baví a co dìlá. Lothar nemusí o tvých psaních vìdìt. Tu má na potøeby, které zúètuje. Vstrèil mu nìco
do; kapsy u kazajky a doloil po èesku: Nelo-li by ti to
po nìmecku, mùe psáti tøebas èesky; já také rozumím. 
Kývl rukou, a sotva e Pøemysl mìl èas smeknouti, ji se mu
ztratil v houfu pán s Tyrasem.
Prùvodèí dovedl Pøemysla k cíli. Zazvonil; a kdy se v oknì
objevila mladá muská hlava, pozdravil a odeel.
Hned, Péémysl, hned! volal s okna hlas a hlava zmizela,
Pøemysl vak v tu chvíli se upamatoval, e ta tváø v oknì ná-

leela Fricovi, synu panského správce z Hejnavy, a skuteènì
Fric mu pøiel otevøít a na jeho pozdrav odpovìdìl: Pozdrav
Bùh, Péémysl, èekáme tì! Tys tedy ná famulus, kterého
nám pan Bretschneider posílá. Druzí odeli, byla jim dlouhá
chvíle èekat na tebe. Teï si také vyjdu, a ty zatím hlídej dùm,
ne se vrátíme. A ji popadnuv klobouk, hvízdaje si, pospíil
pryè, také ven na svobodu.
Podøimoval, kdy po pùlnoci pøili. Nezazvonili, otevøeli si
sami a za hluku hlasù a krokù hrnuli se nahoru. Pøemysl honem oblékl kazajku a el za nimi, aby se jim ohlásil a otázal,
mají-li proò rozkazy. Zaklepal na dveøe, pak opìt a opìt, ale
tøi rozhorlené hlasy pøehluily jeho klepání.
Kolikrát jsem ti øíkal, abys toho zloøeèeného karbanu zanechal, rozumìl Pøemysl známému hlasu Frice Bokka; mohl
bys se stydìt, Lothare! Jest to sprosté obehrávat jeden druhého, v kartách o peníze.
A jest to skrblické a hloupé, odsekával napilý Lothar, pøechytraèovat jeden druhého v nuzácké høe achové pro mizerné nic. Aspoò takový velmo jako Wolfram von Erlenbach
nemìl by nekavalírsky zapínat kapsu vùèi pøátelùm jako ten
drgrele Fric.
Co ty, oplácel Wolfram, ty mùe rozepínat svému papá
kapsu na kavalírské hry, vy máte fabriku na kapitály a velkostatek Narrenwitz. Jetì posmìch za netìstí! plaètivì mu
vyèítal Lothar; ví, e jsem mnoho vypil a mnoho prohrál
a nemá pro mne citu! Pùjèí mi ty tøi prohrané stovky èi nepùjèí? Kde je pøátelství? Ví pøece, e jde o mou èest a o
mùj ivot!
Ani dost málo! Cti nemá a ivota nedá, strapytle, al
jej Wolfram.

Oho! hájil se Lothar; kdy jsem dluen Francimu, ten neodpustí nic a hned hrozí soubojem 
Mlèíte?! okøikl je Fric dosud tichý. Co jsem vám neøekl,
e máme v domì nového sluhu? Ten tu není pro darmo a kdo
ví, snad poslouchá vá rámus za dveømi.....
Hlavu mu srazím! zahømìl Lothar, roztáhl dvéøe, ale venku
v prázdnu a tichu ani posmìch bosých nohou se neprozradil.
Tak se hned prvního veèera Pøemyslovi naskytlo, co pánovi
psáti, ale nezaradoval se, e se mu tímto zpùsobem obohatil
obsah povinného zítøejího dopisu.
Páni ráno pozdì vstali a vypravili se k snídani; e jist v pokojích jakýs lepí poøádek, snad ani nezpozorovave. Jen
Fricovi bylo na oèích znáti, e si veho vímá.
Pøemysl a do samého poledne dodìlával jetì pánem
úklid; ve dvou pokojích umyl podlahu i okna, pak oèistil popinìný nábytek a potìil se, jak to tam hezky vyhlíelo.
Po poledni mu zbývalo umýti okna v pokoji Lotharovì. Byl
jetì v práci, kdy pøiel Lothar domù. Pospì si, Péémysl, èekám návtìvu.
Hned, hned budu hotov, jistil úslunì, ale v tom ji návtìva bez zaklepání se hnala do dveøí.
Servus, Lotharl zavøetìl známý hlas, jdu si pro své tøi
stovky! Má? Dá?
Mám, dám, vypial se Lothar a: hodil tøi stovky na stùl.
Jak jsi k nim pøiel? asl Franci a shrábl peníze pochvatem, aby snad zas nezmizely. Kdes je vzal?
Tady, pynil se Lothar, poukávaje na svou náprsenku.
Ale vdy - pochybovaènì namítl Franci vdy le, knoflíèky jsou na svém místì!
Bodej e! Skvosty jsem prodal a smeti koupil k vùli tobì,
hodil mu Lothar. Tak jsi mne okradl, íbale!

Mùe podruhé obrat zas ty mne. Jsme synove fortuny
a bratøi; podejme si pravice.
V tom seskoèil Pøemysl s okna do pokoje, a teprv nyní si
ho Franci urèitì viml. Vidí, Péémysl! naparoval se Franci,
kdy- bych na, tebe nebyl upozornil pana Bretschneidra byl
by z tebe skoták.  Servus, Lothar! Já zas jdu.
Jdu s tebou, odvìtil Lothar, a Pøemysl je oknem zahlédl,
jak pìknì zavìeni paí v pai odcházeli,  snad zas nìkam
se obe- hrávat.
Byl krásný den podzimní a Pøemysl pln touhy, jíti se podívat
aspoò na kousíèek té vytouené, vysnìné Prahy, po ní se natesknil tolik rokù.
Kdy se pak ráno ve svém úzkém pokojíku probudil Fric
Bokk, veel k nìmu právì Pøemysl. Fric se ho zeptal: Nemrzí tì sluba? Jsi zde spokojen mezi námi?
Jak bych nebyl? Vdy se mi zde prokazuje tolik dobrého
a zí- tra mi sem pøinesou harfu, a uèitele na ni dostanu!
Harfu? opakoval Fric s podivným, veselým výrazem hlasu
i tváøi. Nevìøil jsem, e opravdu... Pøeji ti, abys mìl z té harfy
radost neustálou... Pøál bych ti, hochu, upøímnì tìstí. Øekl
to vlídnì, ale jaksi smutnì.
Harfa se astnì pøistìhovala do Pøemyslovy komùrky, kterou si blaený obyvatel vybílil, urovnal, nìkolika kvìtinami
za oknem a zrcádkem i chvojí na stìnì vyòoøil, e se za ni
nemusel stydìti. S nosièi pøiel starý pan útle rostlý a velmi
pohyblivý, bílých kuèer a havých, èerných oèí, jménem Enrico Melagrana, bývalý kapelník vojensky, ponìmèilý Vlach, jen
si k stáru liboval v soukromém vyuèování høe na rozlièné nástroje; poruèík Franci Rettich jej doporuèil Bretschneidrovi pro
Pøemysla. Pan Melagrana nebyl vynikajícím mistrem, ani zápùjèní harfa nebyla jakosti znamenité, ale pro pojmy Pøemys-

lovy byl uèitel i s nástrojem skvìlou dokonalostí Na vrcholu
nejkrásnìjích svých nadìjí oddával se hoch celou dui kouzlu
jejich, necha mu lo uèení tìce a zvolna, témìø jako by ani
nepokraèovalo ku pøedu.
Pøi tom poznával Pøemysl Prahu, vnímal íznivou, otevøenou duí její krásu, slávu jejich památek, èilý ruch jejího ivota
a tuivì poèínal chápati význam jejího, snaeni; psával zprávy otci o tom vem, oplývající nadením, zvlátì kdy uvidìl
národopisné museum a probudil v otci krásné. dávné vzpomínky na jeho starou lásku na národopisnou výstavu.
Nìco málo pøes dva roky se teprv uèí; to pøi harfì jako
nic! Jde to vdy pomalu, a pak najednou jest tu výsledek,
tìíval signore Melagrana svého áka, kdy nìkdy trochu malomyslnìl.
Hùøe vak bylo, kdy dola zvìst, e Jakub Gimpl, o rok
starí ne Pøemysl, byl povolán k odvodu a odveden k vojsku,
Teï mì jistì tatínek povolá domù místo Jakuba, zachvìl
se Pøemysl. l sukovitým, starým Gimplem to otøáslo. Postìoval si milostpánu svému.
A to jsi nevìdìl, e takový lamelezo neujde vojanèinì?
Vdy bylo v mém plánu a èekal jsem to.
Jakub tam tak rád pracoval, milostpane, a snad by si jej
byla dcera vzala, aby nemusela s jiným z otcovského statku
pryè.
Na to právì èekám, aby pøila pryè, a Jakob také pryè.
Na nìj ji dolo. Péémysla drím pevnì na udici v Praze,
starý Houka churaví, jeho ena také, syn krejèí je mrzák, ten
druhý je blázen harfenista. Jakob jim odejde, dcera se vdá,
statek bude bez hospodáøe a bez pracovních rukou. Nìjaký
najatý pacholek ho neudrí. Pøíjde na buben. To já chci a to
se stane.

Ba, milostpane, také si to myslím. A milostpán lacino koupí. I kdybych koupil draho! Nechtìjí mi ti palièáci pøenechat
kousek mizerné pastviny u Schovávaèky, za to musím dostat
krásné pozemky Houkovy. Potøebuji jich na osadu pro nae
lidi, pro nìmecké lidi. A ty se starej, a Houka poøádného
chasníka nedostane! A mu statok pøed oèima hyne! A tam
není dìlných rukou! Ví jak do toho.
Ale milostpane, kdyby se Houkovi Péémysl vrátil? Tomu
já zabránit nemohu!
Ale já mohu. Za rok pùjde k odvodu on, Péémysl! Neproklouzne. O to se postarám já a Franci Rettich. A bude Houkùv statek mùj, usadím tì tam jako správce, ovem jen zaslou í-li si toho.
Od té doby pøestal se Lothar Pøemyslovi posmívati. laka,
ty brnkale! Zaèíná dìlati nìjaké pokroky! Bude z tebe jetì
famósní chlapík! Také signore Melagrana projevoval mu svou
spokojenost; a Pøemysl netuil, e ta chvála jest léèkou, nalíèenou dle rozkazu pana Mecenáe Bretschneidra.
Pro Houku byl odchod Jakubùv ovem velkou ztrátou, ale
horí rána dopadla naò, kdy obdrel potou od neznámého
zasílatele nìmecky titìný arík a mezi øádky v nìm vepsaný
èeský pøeklad. Byl to tý hanopis, ve kterém jej nepodepsaný
útoèník postavil na pranýø jako barbara, jen by v synu svém
ubil skvostný talent, kdyby nìmecký Mecená nadaného jinocha se nebyl ujal. Ubohý otec mìl jetì tolik síly, e list ten
roztrhal na drobné kousky, je vyhodil oknem do dujícího vìtru, pak ale sklesl bez vìdomí, a churavost jeho nabyla povahy nemoci velmi váné. Následkem toho Jenièka svému Toníkovi odøekla sòatek ji na urèito smluvený a Toník vzkázal jí
v odpovìï, e jest tolikaletých odkladù ji syt a s jinou dívkou
se oení.

Nebudu k synovi tyranem, nebudu mu ménì dobrého pøáti
ne ten cizí Nìmec Mecená. Nepite Pøemyslovi nic o tom,
jak jest u nás zle a jak by ho zde bylo zapotøebí. To byla první
slova, která promluvil Houka, jakmile jej vzkøísili z bezvìdomí. Zùstal ochromen na pravou stranu tìla.
Jenièka s tìkostí nalezla potulného èeledína, pijana a lenivce, který bral, co mohl, tak e nestaèila ho hlídati, jako Prokùpek sotva staèil mu platiti.
A Pøemysl, zvìdìv pouze, e tatínek stále churaví a e nový
chasník nenahradí Jakuba, pilnì cvièil se na harfì týden
po týdnu, mìsíc po mìsíci, kolébaje se na obláècích budoucí slávy.
A kdysi vyhledal si jej krajan Vojtìch astný, zatím ji doktor
práv. Vyslechnuv od Pøemysla ve, co se ho týkalo, povìdìl
mu také ve o jeho domovì. Bylo by tam vrchovatì tøeba
vìrného syna a pilného hospodáøe. A ty, Pøemysle, narozen
na svém, lokajuje cizákùm, nechce se ti zachovati ten dìdièný kus èeské otèiny!
Co hrouda je vecko? odporoval Pøemysl.
Uka, co umí! Zahraj!  A Pøemysl zahrál  jako neschopný, ale domýlivý áèek.
Dost! øekl Vojtìch vzruen a rozlítostnìn; Tys na straném
omylu a høeí, vzpamatuj se! Nic mi neodpovídej a uklidni
se! Jenom pøijel, zde ti dávám vstupenku  pøijel zítra
do naeho spolku, budeme tam míti hudební veèírek, náhodou zahraje tam také sleèna Nováèková, harfistka z konservatoøe právì vyuèená; pøijel si ji poslechnouti a pøesvìdèí
se sám, co musí umìt øádný ák na harfu ve tvých letech,
chce-li pomýleti na dráhu umìleckou!
Více Pøemysl neslyel, ohromen a ohluen slovy Vojtìchovými, znìjícími mu témìø jako rozsudek smrti. Jako zmámen

byl pøítího dne a do veèera; pak se odìl do nejlepích svých
aty a spìchal. se svou vstupenkou, kam byl pozván za úèelem tak osudným... Pozdì veèer vrátil se okouzlen, ale zdrcen, s poznáním zázrakù hudby nebeské, ale s tebe shozen
na tvrdá, zanedbaná Lada, kde si mìl vyorávati novou brázdu k setbì budoucích svých dnù a let.
Vrátiv se do své komùrky, propadl tak mocnému alu, e
mu neodolal, ale akal jako dítì. Nezpozoroval, e se otevøely dvéøe a nìkdo do komùrky vstoupil.
Byl to Fric Bokk. Co se ti stalo? ptal se udiven. A Pøemysl prudkými, pøerývanými slovy vyvzlykal mu pøíèinu svého alu. Já neastný bláhovéc, nemìl jsem ani zdání, jak
na harfu musí hráti umìlec! A já jsem uvìøil ve svùj talent!
Vichni v Hejnavì jej uznávali a chválill! Vìøili jste v nìj, èi
jste lhali?
Lhali, Pøemysle, a já s nimi také, pøiznával se Fric zblednuv a sklopiv zrak; Lhal jsem ti s nimi a høeil na tobì s nimi.
Stydím se za sebe a prosím tì, abys mì neproklínal, e jsem
drel s nimi, kdy si aky z tebe tropili... Podá mi pøece
rulu na usmíøenou?!  Pøemysl podal ruku zahanbenému kajicníku, sám té kajicník zahanbený a lítostivý.
Kdy se pak chystal opustit slubu svou praskou a,oèekával
nemilostnou dùtku za zdvoøilou svou výpovìï, byl pøekvapen
a udiven, e jej pán propustil zcela vlídnì a beze ví výèitky.
S ulehèeným srdcem vydal se k domovu, nemaje ani potuchy, e jest ji postaráno, aby nehospodaøil dlouho na, statku
svém otcovském: Sotva se tam rozhlédl mezi svými
a ubohého otce ponìkud potìil, urychlil sám osud zdar
Bretschneidrova plánu.
Na srbské pùdì zavradìn nástupce rakouského trùnu
i vypovìzen, Srbsku boj, z nìho se rozbouøila stralivá, vì-

kopamátná válka svìtová. Rychle shánìny staré i nové branné síly, Pøemysl povolán k odvodu, a zcela, jak milostpán Brefischneider Gimplovi pøedpovìdìl, nic nebylo platno, e nemocný Houka syna na statku nutnì potøeboval; tøíletá sluba
jeho praská poslouila za svìdectví proti nìmu. Tìké bylo
louèení jeho s domovem; kdy pak zkrouený otec jej oknem
vidìl odcházejícího s ostatními branci, zabìdoval si v mylenkách: Neastný hoch døíve slouil cizákùm svýma rukama, za to nyní jde slouit krví svou tyranùm a vrahùm naim.
Rozzuøily se vzteklice války na bojitích vzdálených, ale
v celé èeské zemi poèínali si nenávistníci èeského národa
buï jako dobyvatelé neb ji jako vítìzové nad poraenými
soky a roby. Ze spojenectví Rakouska s velkonìmeckou
mocností pynì slibovali si triumf nad celou Evropou
a nepochybovali, e patou eleznou zalápnou èeský národ
jako èerva; netajili se chtíèem vyhubiti èeský ivel a odváné
do nìho vráeli klíny nìmectví, nasazovali své potívaèe, pomáhaèe i námezdníky vude  i v Èejkovicích.
Pøi nedostatku pracovních sil, jich mnoství ubylo vojenskou slubou, nebylo tìko zaplaviti èeské krajiny lecjakou
úplatnou chasou, prohlásí-li se! za Nìmce a vymáhati pro její
dìti koly nìmecké. A násilí vojenské vydíralo plodiny, dobytèata i píci, pejchary se prázdnily, role pustly, drahota rostla,
z bídy a hladu tìilo lichváøství cizákù i zvrhlých naincù.
A vedle bídy vypínala se nádhera nepoctivých zbohatlíkù,
vedle náøku oputìných vdov a sirotkù hýøila poívaènost sobcù, zpantìlost se pynila nad poctivou prostotou, pleticháøství vtíralo se na místo pracovitosti; mravní ereda vraedné
války vyloudila si ohlasy v obecném ivotì.
Pøemysl uzøel a proil vecky hrùzy války zcela z blízka, ale
nade vecky pøíernosti a útrapy nejkrunìjí byla ona doba,

kdy byl nucen slouiti pod velením svého starého známého,
Franciho Retticha, ji nadporuèíka. Zuby skøípaje musel na ta
hledìti, kterak mladý ten lotr èeské vojáky týral, ponioval,
podezøíval a udával jako zrádce, jakmile u nich vyslídil nìjakou známku èeského smýlení a slovanského citu; ano byl
toho svìdkem, jak horlivì se Rettich pøièinil, aby pìt èeských
vojákù, které udal jako osnovatele obmýlené vzpoury vojenské, bylo obìeno. Koneènì si Pøemysl pokládal za tìstí,
e byl ranìn a dostal se do nemocnice; po vyléèení znova
pøiel do bojù, znova byl ranìn a léèen, koneènì pøidìlen
k slubì nemocnièní, kde si získal nákazu, po ní dlouho
se potácel mezi ivotem a smrtí, a vyváznuv z nebezpeèí,
sláb a zbídaèen byl proputìn na dovolenou.
Ubíraje se domù nevìdìl, co ve se tam za ètyøletého trvání války asi událo, nebo dopisy, které z poèátku pravidelnì
vymìòoval se svými drahými, pozdìji skoro vecky bloudily
a buï se nad míru opozïovaly neb ztrácely.
Pøijel veèerním vlakem a ubíral se známou cestou k roditi
svému. Kráèel, seè byla síla, a hluboce dojat vítal se s místy
mile známými. Tu doel ke kaplièce u pìti borovic, a pojednou
mu bylo, jako e jest ta kaplièka dávnou jeho dùvìrnicí; zatouil zvìdìti, zùstala-li mu tam i jeho harfa vìrnou. Sáhl pro
klíè, otevøel si, hmátl za oltáøíèek  a skuteènì vytáhl harfu, tu
druku své mladosti, jejích tajností a bludù.... U jak nevinnými,
prostými se mu jevily ty bludy proti zloèinùm, jich svìdkem
byl po ètyøi léta války!
Noc byla podmraèná, èerná, avak i slep byl by el jistým
krokem k domovu, nesa si harfu a do dvora otcovského.
Radostné psí kòuèení jej pøivítalo a huòatý Èernou, vìrný
hlídaè, radostnì obskakoval dávného pøítele. Pøemysl zastavil se u zavøených dveøí a s buícím srdcem sáhnuv

do strun, zanotoval tichým zpìvem: Kde domov mùj? Kde
domov mùj?
Rozlétlo se okno  a na pøivítanou rozkøikl se zlostný, hrubý hlas po nìmecku: Opoválivá láje! Mar odtud, noèní
tuláku! Jetì i v noci, ty nièemo, obtìuje lidi ebrotou?
Hùl na tebe 
Buïte zticha!  køikl Pøemysl; kdo pak jste vy a co tu dìláte, e si tak zhruba troufáte na mne? Jsem zdejí syn, Pøemysl Houka 
Aj Péémysl! Vítám tì z vojny! No, nepoznavá starého
Gimpla? Tatíka tu nehledej, teï já tady bydlím, jsem tady
správcem, pan Bretschneider najal celý vá statek, hynulo to,
hynulo, milostpán pomáhal pùjèkami, ale konec koncù 
Pro ivého Boha! zdìsil se Pøemysl; a kde jest otec? Kde
jsou nai?
Pán jim z dobroty ponechal kvartýr po neboce Fierce,
na Schovávaèce. Tak se tam jdi vyspat. Péémysl! Dobrou
noc! A okno se hluènì zavøelo.
Pøemysl el jen Èernou jej vyprovodil ke vrátkùm. Mìsíc
vysvítil z mraèen a hle  na otcovì roli se objevilo est døevìných barákù  pøíbytkù to s chlévky a kurníky  Bretschneidrova osada...
Zvolna dotáhl se chodec na Schovávaèku; nechtìl tam v noci
burcovati; usedl na práh a umdlen usnul.
Ráno jej matka, Jenièka i Prokùpek uvedli k otci. Dnové jeho
byli seèteni. Chvílemi poznával své lidi  a zase blouznil.
Jsi doma, mùj Pøemysle Havlíèku? Naèekal jsem se 
a kdybys vìdìl, jak mì Nìmci zhanobili!  Bylo zle, ale teï je
krásnì   tys doma, ná, bude pracovat na svém! Podívej
se, máme svou výstavu. Hleï ty pìkné èepeèky babièek! Vidí  ty opasky vykládané?  Fìrtùky  tady celá sednice,

pajmáma v ní  tady mùj dìdeèek v brslenkách  dìdeèku,
jsme ve svém, na svém!  Dudáèek u chaloupky  proè nehraje? Zahraj! Poproste ho, a mi zahraje pìknou èeskou...
Polit slzami, pøistoupil Pøemysl k harfì a zahrál, jak dovedl,
i za- zpíval chvìlým hlasem: Kde domov mùj? Kdy dozpíval, leel otec klidnì s úsmìvem na tváøi  a nedýchal. Matka
po starém, zboném obyèeji otevøela okno, vichni pøítomní
poklekli u loe a Pøemysl v duchu pøísahal, e bude vìren té
své roli dìdièné, jak umírající otec mu kázal.
V tom zaznìl do ticha nezvyklý um a hluk. Pocházel zdola
ze vsí, i bylo rozumìti v bouølivém volání jen slovùm: Sláva,
Vítìzství! A ije èeská zemì! A ije svoboda! Sláva legionáøùm! Sláva èeské republice!
Byl to den 28. øíjna 1918. astný záhy pøijel se slavnou zvìstí. Bojíce se, e Èei za vecko pøíkoøí, za vecky nespravedlnosti budou opláceti zaslouenou odvetou, Nìmci v dobì
té, pro nì úasné, zkrotli jako vude, tak i v Èejkovicích. Pan
Bretnajdr, chtìje se zabezpeèiti proti nemilým monostem
v tom èeském hnízdì, dal vrchosti rozebrati a odstìhovati
svou osadu barákù, ba svolil, aby oboustranným dohodnutím
nájemní smlouva jeho s nebotíkem Houkou byla zruena.
Bál se dokonati své dílo a vyrvati èeský ten majetek z rukou
dìdicù v dobì, kdy se od vítìzných Èechù oèekávalo pøísné
úètování s Nìmci. Vzdal se prozatím svých plánù na nìmecký
prùkop do netknutì èeských Èejkovic, ale ponechal si tam
by na kamenité stráni  svou Schovávaèku, aby v ní mohl
usaditi nìjakého svého hlídaèe... a takové schovávaèky jsou
i v jiných ryze èeských krajinách; pozor na nì!   
Pozvolnou, vytrvalou, rozvánou prací usiloval Pøemysl poctivì, aby mohl nahraditi, co zanedbáno, zvelebiti svou rodnou pùdu, zapraviti dluhy, zachrániti ve. lo to z dlouha, ale

lo to trpìlivým pøièinìním pøece, i kdy Jenièka ze statku
ubyla. Odela pøec jen za miláèkem svého srdce, za svým
Toníkem, kdy záhy ovdovìv poádal ze staré lásky po druhé
o její ruku. Mohla odejíti klidnì, nebol se nala za ni výborná
náhradnice, astných Lenka, která za kolikaleté Pøemyslovy vzdálenosti z malé holèice dospìla v roztomilou dívku
a vzdìlanou enuku i hospodyòku, jí po boku Pøemysl oddal se celým srdcem poehnané práci pro své a na svém.

