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uitřn byl před knllate lt přínáal
IftlalÍKa velmi d&lelitou a radost- -:

nou iprátu Knlle rozkáial aby

rybář ihned předstoupil
"Co rordle přináaía námtn tázat

se dotěrně knlle znaje dobře rybá
r který na hrad jeho překrásné

pstruhy a Upy a jejích přítoku den

ně dcxl4val

Jasný knlle" jal se vypravovali
Havel ''vím jil kde sídlo loupežní
kA kteří tvého věrného vladyku

Bvojatu zajali a v zajetí d rll"
Jak že? Ty že tlí o věrném via

dyce Svojatovií" zvolal radostně

kníže "o mluv mluv rychle kde

jest a zdai zdrát?"

A rybář Havel pokračoval rychle:

„Včera když slunko již k západu
se chýlilo lovil jsem ještě pstruhy
a étiky ? Úpě protože jsem za celý

den jen málo ulovil Lovil jsem až

v místech kde jsem Ještě jakživ

nebyl a kam snad až posud lidská

noha ani nevkročila uprostřed lesft

temných uprostřed strmých skal a

vysokých hor Až úzko mi bylo a

věř jasný pane mfij že kdyby neby

lo šlo o ryby pro tvoji kuchyni ne

byl bych se strachy nikdy tak dale

ko odvážil Až mi mráz po těle

obchází když si na to vzpomenu

Ale myšlénka že ponejprv nebudu

sto abych dodal ryb pro kuchyni
tvé milosti myAlénka ta poháněla
mne dál a dále až jsem přišel do

těch nevlídných míst

"A co dále vypravuj vypravuj

rychle " Žádal kníle
MV tom co měch a chycenými ry

bami nadzdvihuji a bylo jich náho_
dou hodně jasný kníže a krásné

byly zaslechnu pojednou kokrbání

kohoutí Podivím se tomu velice a

jak by nel Tady v těch pustinách!

Kohoutí kokrhánf—toť něco ne

obyčejného
"Poslouchám poslouchám a v tom

už zase to kokrbání a jakés! tlučení

Povídám si tak v duchu kdož ví co

to tu za kohouta a oo to za divné

tlučení Odložím ryby a už škrábu

se jako veveřice po stráni a po skále

tam odkud to kokrhánll Leza lezu

a za hodnou chvíli a po velikém na-

máhání stojím pojednou před vyso-

kou věží Jak živ jsem o nf neslyšel

Skrčím se jako zajío a lezu ke vra-

tům Vrata byla zamčena ale po

straně bvla malinká skulina Dívám

e tOU Skulinou a Vidím několik

chlapů Jako bory a ti právo necot

hovořili Poslouchám poslouchám J
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Kam o tom netědíd nikdo

Kdyl druhého dne počalo slunko

zlatili letněna bor Krkonošských a

nazírali do jich černých lesft pohy-

bovala se Jil výprava knížecích

oděneft luky ofttfpy a meči dobře

ozbrojených po neschftdné stezce

podle Upy vzhoru V čele výpravy

na svém traniku kníle Jaromír i

při vraníku rybář Havel veda je
za uzdu a řídě ho po zpQobě sou

marft po stezce která brzy po levém

brzy po pravém břehu Upy vedla a

stále povlovně stoupala Přechod

jednoho břehu na druhý tvořil

brod kde bylo řečiště širší a řeka

majíc větší spád byl mělčí S veli

kými obtížemi pohyboval se veškerý
hluk zvolna vzhoru do hor Krkonoš

skýcb

Již táhl dlouho a slunko pře kro

čilo již svoji dráhu odpoledne k zá

padu a jefitč nebyla výprava u obláz

kového znamení l

Teprve % večerem zastavil se ná-

hle rybář a ukazuje na kříž na pra
vém břehu z oblazka složený septa!
knížeti: "Ui jsme tu jasný pane !"

Kníže senkočit a komoně a odevzdav

jej jednomu c oděnců k opatrování
dal setmnám svým potichu rozkazy
Za malou chvíli plížili lezli a škrá
bali se oděnci a a nimi kníže Jaro
mír v největšl pozornosti po stráni
a po skaliskách vzhoru ke tvrdé
véži Statný rybář podle něho

stále napřed
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k luvém lx'ko ao loupajícím a Ja

mu po lřvím boku vtrný Jeho raile
f la ljka Stojatá Vralo bylo na

Jaromřfftku tt-pl-
o a lid at liboval

la niílkík jflio knlle Jaromír trt k
v jt-b- atfetlu ! a ním rozmlouvá a

ním a raduje hjt ten dobrý lid

naá lne vlea nel kterýkoli jiný vidy
a včude troud láskou kn poatitné
oaobií arílio panovníka vldýC proň

lije pro tif j r&d bojuje i r&d omíra

Takým byl li-- n4i nirod v dobřeh

pradávných takým jeat poaud otco-v- ó

odkazuji příchylnost a Ithaka tu

ivm dítern

A tam v tich temných hvozdech

úpikcb v tich ttrdých vřiích na

strmých nepřístupných akaliskýcb

ochabl rázem bujný pnutý Život

Lupičové dovčdžvSo ae o příchodu
knížete a jeho druliny na Jaroměř

zarazili ee a počátku jaksi a přestali

pleniti dčdiny sničrtm k Jaromčři a

byli stále na strUi Kdy2 vsak zve

dčli že kníže družinou svou často

na lov vyjíždí a £e jen zábav a rado

vánek ai hledí Žili opčt bezstarostoč

a bledčli bí znova svého lupičského
řemesla svého pustíbo života

Vftdcové jejich vřak a0vlá5té
Mčslav jehož věž stála na prvém

místě a tedy jaksi na stráži proti
Jaroměři nepřestali starati se

bezpečnoHť a projíždějíce po teme

nech hor tmavé hvozdy pátral
okem jestřábím nehrozí-l- i jim od

Jaroměře již nevěřili nějaké nebez--

pečenstvi

Když pak jedenkráte Měslav

druhem svým Vratislavem a četou

lupičů opět na objíždku se vydali

zaslechli s nenadání hlahol lesnio a

brzy i Štěkot psů Skryli se a Mě

slav Vratislavem pátrali a upřeným
zrakem skrze stromy do údolí kde

koho by spatřili Nečekali a nepá--

trali dlouho Dole a bystřiny za

hlédl pojednou Mčslav vladyku Svo- -

jatu an právě ifp na lučišti opravu

je a tětivo natahuje Miřil na ja
kousi zvěř v houštině

Toff Svojata přítel Výhoně

Duba ten úhlavní nepřítel našeho

krále — a miláček Jaromírův

'Toho nepustíme" mluvil otlu

méně k Vratislavovi a aotva to do

Totf pomsta za VySehrad ikoda

jen že Jaromíra Výhon nejsou a te
bour řekl Méalav a lit pospíchali
ním jak jen mohli ku věži Měsla

fově
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