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Jak Půlníček zachránil Hněvkováky 

Ž il-byl v době napoleonských válek v jedné lesní sluji, která zbyla 
z propadlého města Libice v hlubokých lesích u rybníka Jam-
bora, lesní duch Půlníček. Hodně se toho o něm navypravovalo, 

málokdo se však s ním setkal. Trochu jako člověk, trochu jako straši-
dlo obýval lesní zákoutí jižně od vesnice Hněvkovice, kde se dosud říká 
v Půlníčkových jámách. Ode vsi k nim vede cesta lukami posetými zjara 
zlatými blatouchy a bílými sasankami tak, že vypadají jako žlutobílý 
koberec. Každá louka má jméno podle toho, komu patřila. Je tu louka 
Cvrčkova, Slunečkova, Jarošova, Vališova a ještě jedna, která měla kdysi 
zvláštní jméno Napoleonka. Kdo na ni vstoupil, tomu se zahoupala půda 
pod nohama a v dobách dávno minulých na ni nemohl člověk vstoupit 
vůbec, tak byla její půda zrádně bažinatá. Přímo z Napoleonky se vchází 
do jakési předsíně strašidelného černého a tajuplného lesa Libice, divokého 
skalnatého bludiště plného roklí, plazivého ostružiní, rulíku a bílého bezu. 
Lidé sem chodívají málokdy a v dobách, kdy tam žil Půlníček, do jeho jam 
nevkročili ani za dne, natož pak v noci. 

Přesto to byly právě Půlníčkovy jámy, jež jednou Hněvkováky zachránily. 
Tedy ne ony, ale strašidlo, podle kterého byly pojmenovány, lesní duch 
Půlníček. Že by strašidla dovedla něco jiného než strašit? Že i ona mají 
ve svých strašidelných srdcích kousíček místa pro opravdové lidské trápení 
a pomohou, i když tajně, aby si nezadala před ostatními kamarády ze své 
strašidelné říše? O tom by mohli vyprávět právě Hněvkováci.

V dobách, kdy se náš příběh odehrál, byly Hněvkovice vesnička ma-
ličká a chudá, se staveními ze dřeva, střechami z došků a s okénky 
zalepenými místo skel měchuřinami. Jestli se o Zálesí, kde se Hněvko-
vice nacházely, říkalo, že se v něm rodí jen hlína a kamení, tak v době 
napoleonských válek to platilo dvojnásob. Denním jídlem byly brambory 
na všechny možné způsoby a chléb, rozdělovaný po krajíčkách, pekly 
hospodyně jen o svátcích a nedělích.

 Zato na lesy plné hřibů a borůvek byl tehdy kraj bohatý, až srdce hřálo. 
Bylo to v dobách po mnoha nešťastných letech neúrody a moru, v nichž 
lidé padali hladem a nemocemi jako mouchy a kdy navíc do všeho přišla 
pohroma v podobě napoleonských válek. 

Pravda, Půlníčkova krajina byla odlehlá a neválčilo se v ní, ale přece 
jen si nemohla být jistá, že zůstane ušetřena nezvaných vojenských hos-
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tů, kteří přinášeli pohromy, pálení domů, krádeže dobytka a jiná utrpení. 
Jedinou záchranou zdejšího kraje byly hluboké lesy, od nichž měl kraj 
své jméno Zálesí.

Na všech návrších, co kolem byly, ve válečných časech někdo hlídkoval 
a zapálením ohně dával znamení, když se objevil nepřítel. 

A když je člověku zle, nebojí se ničeho, protože už je mu stejně všech-
no jedno a hledí si zachovat holý život. Proto i Libice se svým propadlým 
městem i Půlníčkovy jámy se strašidlem Půlníčkem ztrácely ve válečných 
dobách svůj strašidelný lesk. Strach nestrach, Hněvkováci byli rádi, že to 
byl nakonec právě divoký les, který přijal do své ochrany od jara do pod-
zimu jejich kravky a kozy. Narychlo jim tu zřídili ohrady a přes den i noc 
je střídavě hlídali, zatímco ostatní zůstávali s ranečkem jídla a šatstva 
doma připraveni kdykoliv utéci. I když potají doufali, že k tomu přece jen 
nedojde, jednoho podvečera se tak stalo. 

Na samém konci válečného zmatku zahořel na blízkém Havlově vrchu 
oheň jako znamení, že se blíží vojsko, a Hněvkováci měli co dělat, aby 
do lesů vůbec utekli. Sotva se tam jen trochu vydýchali, přiharcovala 
do jejich vesničky skupina francouzských vojáků. Snad zbloudili, snad 
utekli, to už nikomu neřeknou. V žádném případě však vojáckou drsnost 
neztratili. Když viděli, že je ves opuštěná, dobývali se do stavení mocí. Roz-
bíjeli dveře a měchuřinami zalepená okénka, ale ať řádili sebevíc, nenašli 
nikde ani kůrku chleba. 

Zůstat? Nezůstat? Asi by se nakonec přece jen rozhodli pro to první, 
když tu jeden z nich spatřil jižně od Hněvkovic zablikat několik světel. 
Když tam svítí světla, určitě tam budou lidská obydlí. Chvíli se dohadovali 
a pak vyrazili směrem k černavě jižních lesů. Tam nastal poplach. Hlídky 
na jejich pokraji vzaly do zaječích k ostatním poschovávaným po roklích 
a jeskyních, v nichž si rovněž po takové zprávě nezachoval nikdo chlad-
nou hlavu. Děti se rozkřičely. A že těch dětí tehdy byla v každé vsi fůra! 
Dospělí začali bědovat v družné shodě s nimi. 

Naštěstí starou výměnkářku Beranku napadlo, aby začala vzývat na po-
moc Půlníčka. Proč, sama nevěděla. Říká se, že v nouzi Franta dobrý. Tak 
ji tedy asi Půlníček napadl, i když se ho jinak strašlivě bála od dob, co se 
s ním, aspoň podle jejího dušování, setkala na hrázi Jambora a v hrůze 
žbluňkla i s nakradenou otepí polínek do vody. 

Půlníček by musel být docela hluchý nebo sídlit za devaterým horami, 
aby neslyšel hlasy, které se k Berance jeden po druhém přidávaly a volaly 
ho. Jistě ještě nikdy nezažil ve svých jámách tak pekelný rámus, jaký se 
tam nyní rozléhal.

„Půlníčku, pomoz nám, Půníčkůůůů…“
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Byl to opravdu mohutný jekot, který vítal francouzské vojáky. Zarazili 
koně a začali se dohadovat, co a jak. Hlasy jim připadaly lidské, ale připa-
dalo jim divné, proč by se někdo v lesích ukrytý takto prozrazoval. Navíc 
je mátlo opakování stále stejného slova. A zatímco mudrovali, zda mají či 
nemají vjet do lesů nebo je raději minout, vyšel proti nim maličký chlapík 
v podivném ustrojení, pokud se vůbec dalo o ustrojení mluvit. Na sobě 
krátkou otrhanou halenu přepásanou šlahounem ostružiní, z níž mu čou-
haly bosé, strašlivě chlupaté nohy, v ruce velký kyj, na hlavě klobouček 
s kytkou kapradí a borůvčí. 

Tak se zjevil nic nechápajícím francouzským vojákům sám Půlníček. 
Kráčel k nim klidně a s úsměvem, proč by také ne, když byl strašidlo. 
Zdvořile se uklonil a čekal, co bude dál. Chvíli trvalo, než se Francouzi 
vzpamatovali, dívali se na něho poněkud nevojensky vyjeveně, ale pak se 
začali o překot ptát. Co je zač, proč ten divný jekot v lesích a kudy by se 
dostali nejkratší cestou do míst, odkud z Hněvkovské návsi viděli světla. 
Vůbec jim nebylo divné, že jim ten chlapík rozumí a Půlníček se usmíval 
a vysvětloval, jako by byl pravé francouzské strašidlo. 

Že prý ta světla jsou asi ze vsi Komorovice, to že je kousek za lesy a ne tady, 
jak si snad páni vojáci mysleli. A že prý tady v tom lese stávalo veliké město, které 
se propadlo do země i s lidmi a to volání že k němu patří, to že tak naříkají mrtvé 
duše jeho obyvatel. Jen tak mezi řečí naznačil, že každý smrtelník se raději tomu 
lesu vyhýbá a že by proto ani pánům vojákům nedoporučoval, aby do něj vjeli. 
Ať ho následují tady těmi lučinami, že je povede. Na jejich nedočkavou otázku, 
jestli si v cíli své cesty dobře odpočinou, pokrčil rameny. Chvíli se na všechny 
zkoumavě díval, maličký, chlupatý, směšný a pak vykročil. Šel jistě a čím dál 
rychleji. Minul louku Cvrčkovu a Slunečkovu, které voněly svěží trávou, a vkročil 
na část louky dosud nikým nepojmenované. 

Francouzští vojáci ho následovali bezstarostně, hlídali ho jen tak bokem 
a začali dokonce dělat vtipy jak na něj, tak na dlouhý kyj, který třímal v ruce. 
Nějak jim nedošlo, ale to už se tak ve strašidelných příbězích stává, že se půda 
pod nimi začíná zvolna houpat a kolem kopyt koní že vyskakuje jedno světýlko, 
neboli bludička, za druhým. 

Teprve když začali koně klopýtat a vzpírali se jít dál a louka se rozzářila tisíci 
světýlky, vytušili něco nedobrého. Rozum jim vypověděl službu, seskakovali 
na zem, tasili šavle a hnali se za Půlníčkem, jenže ten jim pomocí svého dlou-
hého kyje unikal dlouhými skoky dál a dál mezi rojícími se světýlky. Když se 
vojáci za strašlivého křiku jeden po druhém propadali do bezedných bažin, ani 
se neohlédl. 

Ráno ochraptělí a nevyspalí Hněvkováci byli udiveni jednak tím, že 
všichni do jednoho žijí, jednak tím, že na kraji Půlníčkových jam se po-
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pásalo stádo krásných koní uvázaných u stromů a že jich bylo skoro tolik 
jako chaloupek ve vsi. Dali se tedy zase do halekání, tentokrát veselého, 
začali plácat do zad Beranku, která se sice upejpala, ale mohla pýchou 
puknout, že jim tak dobře poradila, když začala volat o pomoc Půlníčka. 
Ty koně tam určitě uvázal on, kdo také jiný, když nikdo z nich z lesa paty 
nevytáhl, a že je Půlníček zachránil. Postáli pak nad loukou, na níž byly 
stopy nočního zápasu s jejími bažinami, popřáli, protože byli křesťané, 
těm zapadlým v močále pěkné odpočinutí a louku na věčnou paměť pře-
křtili na Napoleonku. Ale i při tom křiku a rozjařeného odvazování koní 
stále a stále opakovali Půlníčkovo jméno. A protože Beranka, jež teď byla 
hrdinka celého příběhu, navrhla, aby Půlníčkovi poděkovali všichni hodně 
hlasitě a najednou. 

Slyšel? Neslyšel? Viděl jejich radost? Neviděl? To by mohly sdělit jen 
vody Planého potoka, který Napoleonkou protéká a napájí temný rybník 
Jambor. A kdoví, jestli by to udělaly. Voda jednoho  lidského života lid-
ského života tak rychle odnáší každý spadlý list, každou větvičku, natož 
pak příběh jednoho lidského života.
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Camprlík 

V  pověsti o dvou zakletých javorech padne jméno bývalého sou-
kenického rybníka Mlejnek u městečka Humpolce. Je to rybník 
maličký, vlastně jen rybníček, a proto taky i svého vodníka měl 

stejně mrňavého a tak trochu střeleného. Kdo ho překřtil na Camprlíka, 
to už se neví, ale jisté je, že na to jméno slyšel a na zavolání vystrkoval 
svou hlavu v červeném kloboučku z vody. 

Řeklo by se, že městský vodník, který neváhá, aby se ukázal, když 
na něho někdo volá může všelicos okoukat, trochu se vzdělat, ale on 
nic. Každému tykal, na každého, kdo šel okolo, rád vybafnul a nejednou 
se stalo, že se musel lopotit s nějakou kolemjdoucí vesnickou babkou, 
která se ho lekla tak, že žbluňkla do vody, aby jí vylovil z vody. Protože 
nebyl žádný silák, hekal a naříkal a málem volal o pomoc, než ji dostrkal 
zpátky na břeh a pak si raději dal nějaký čas pokoj. 

Humpoláci ho brali jako trochu trhlé ale neškodné strašidlo a nebály 
se ho ani děti. Když byl dlouho zalezlý ve svém vodním příbytku, házely 
na hladinu Mlejnku kamínky a prý „Camprlíku, polez ven!“  Takže on 
byl vlastně přímo vyzýván, aby se ukazoval a předváděl své kousky. 

Humpolec měl ještě jednoho vodníka z rybníka Cihelny, který byl 
skoro podobný člověku, a v blízkosti Želiva, Na jezerech, žil dokonce 
vodník Princ. Také si o nich něco povíme, zatím však na chvíli zůsta-
neme u Camprlíka, vodníka ryze vodničího, malého a zeleného, s čer-
veným kloboučkem na hlavě a pusou od ucha k uchu. Prostě Camprlík 
tělem i svou vodničí duší. 

Jde třeba kolem Mlejnku vážený občan Kulík a Camprlík po bradu 
schovaný v rákosí ječí, až uši zaléhají: „Kulíčku, Kulíčku, podej mi ručič-
ku!“ Kulík nic, myslí si, jen se vyvřískej kluku vodnická, ale Camprlík 
ječí dál: „Kulíčku, Kulíčku, podej mi ručičku!“ 

„Nedám ti ručičku, ale hůlčičku!“ dopálí se přece jen nakonec Kulík, 
protože vidí na hrázi kluky a co kluci udrží v tajnosti? 

Celý Humpolec si bude za chvíli povídat, jak na něho, váženého 
měšťana, povykoval hastrman a k tomu ještě Camprlík! A měšťan Ku-
lík tou hůlčičkou – byla to pořádná sukovice – jako muž udatný a nad 
hastrmaní drzostí povznesený, práskne do rákosí. 

Samozřejmě se ozvalo zaječení a v mžiku se vynořila zelená ruka, která 
zahrozila a hned zase zmizela. 
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Kulíka při tom pohledu a taky proto, že Camprlík proti svému zvyku 
byl zticha jako pěna, zlost náramně rychle přešla. Bydlel poblíž Mlejnku 
a vyčítal si, že se mu bude Camprlík mstít.

Camprlík nebyl ale na nějakou velkou mstu dělaný. Pravda, Kulíkovi 
pocuchal trochu políčko, jež měl vedle rybníka, párkrát mu rozlil mléko 
v jeho sklípku, tu a tam podržel pod vodou některou jeho slepici nebo 
svázal svými pentličkami ocasy krav na jeho louce, ale jen jednou Kulíka 
doopravdy notně vyděsil a zesměšnil. 

Kulík si rád u Mlejnku zarybařil a hlavně šel po racích, kteří tu měli pod 
kořeny křoví své skrýše. Jednoho dne mu srdce zrovna poskočilo, když 
spatřil nádherného klepetáče, který jako by přímo čekal, až ho chytí. Rych-
le rozvázal vak, do kterého lovil rybky, hodil tam milého raka a už si dělal 
zuby na voňavé račí masíčko. Hodil si vak přes rameno, ale najednou mu 
podklesla kolena, protože ucítil na zádech velkou tíhu, kopání a mokro. Proti 
němu se však právě objevilo několik sousedů a tak se snažil dělat jakoby nic 
a chtěl honem kolem nich nenápadně přejít. Jenže zrovna při pozdravení 
ucítil největší kopnutí a navíc nejen on, ale všichni uslyšeli známý ječivý 
hlas: „Kulíku, Kulíku, já sem v tvém pytlíku!“ Když vyděšený Kulík před 
smějícími se sousedy bidlo s vakem shodil, viděl to, co čekal: Nejdříve se 
vysoukal červený klobouček, pak pusa od ucha k uchu a ta pusa vřískala 
dál na celé kolo: „Camprlíku, polez ven!“ A hup!, jen to ve Mlejnku žbluňklo 
a za Camprlíkem se zavřela voda. Ne tak nad celou příhodou. 

Už dávno byl Kulík starý a bělovlasý a přesto ho škádlívali: „Kulíku, 
Kulíku, co to máš v pytlíku?“ A když někdo později, kdy už dávno Kulíka 
hlava nebolela, šel na raky k Mlejnku, kladlo se mu na srdce, aby si dal 
pozor a nedopadl jako kdysi Kulík. Camprlík však už nikdy svůj kousek 
neopakoval. Zůstával dál jen u svých běžných lumpačin, chytal za nohy 
staré babky, honil děti, které mu chtěly krást v sítí jeho pestrobarevné 
pentličky a při měsíčku si vyzpěvoval písničky, které pochytil od humpo-
leckých trhovců na jarmarcích. Možná, že i dneska, když byste se přiblížili 
za noci k rybníku Mlejnku, uviděli byste tam veselého humpoleckého 
Camprlíka, jak na některé vrbě klátí nohama a zpívá svou zamilovanou: 

„Jedna nožka, dvě nožky, 
mám zelené punčošky 
a botičky červený do vodičky studený, 
jedna nožka, dvě nožky...“ 
Možná také, že byste si zazpívali s ním, i když od blízkého rybníka 

Cihelny by vás k sobě přitahovaly jiné písně, na rozdíl od Camprlíkových 
táhlé a smutné, tak jak si je zpívávala v polorozpadlé chalupě na břehu 
dcera místního žebráka s hezkým jménem Veronika.
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Rusalka od Máchovce

J estliže při povídání starého Pamětníka v kletečské hospodě u Randů 
mužští toužebně vzdychli, když padlo jméno Rusalky od Máchovce, 
pak ten povzdech byl namístě. Pravda, v kraji bylo hodně pěkných 

děvčat, často i krásek, jako byla třeba dcera vladyky Kotna z Mysletína, 
jež padla do oka i samotnému Žižkovi natolik, že po ní pojmenoval hrad 
Kotnov, ale Rusalce od Máchovce se nemohla žádná vyrovnat. 

On už sám rybník Máchovec ležící pod hněvkovským dvorem v blízkosti 
Půlníčkových jam, stojí za podívání. Obklopen štíhlými břízami a lemo-
vaný hradbou rákosí i puškvorce tak hustě, že se do něho dá vstoupit 
jen z jednoho místa a to z velikého plochého balvanu, za nímž je hned 
veliká hloubka. Není proto vyhledávaný ani pro koupání natož pak pro 
nějaké zatahování necek či plavení koní. Leskne se tu nedotčený a čistý 
jako stříbrné zrcadlo. Skoro tak stříbrné, jako byly vlasy Rusalky, kte-
rá jednou – kde se vzala tu se vzala – způsobila všem ženám z vesnice 
i okolí hodně trápení. 

Řekli jsme, že byla krásná, ale to je málo, taková krása se nedá ani 
slovy vypsat. Útlá a lehounká jako obláček, svými dlouhými stříbrnými 
vlasy, zelenýma očima a bílou tvářičkou hebčí než leknínový květ, ne-
měla v žádné ženě alespoň trochu vážnou soupeřku. 

Navíc to byla bytůstka veselá a bezstarostná jako ta voda v jejím malém 
království, ráda si jako všechny rusalky zatančila, ale pokud šlo o to, že 
by někoho utancovala k smrti, kdepak! Nikdy ani v tom nic nepřeháněla, 
netančila s každým a v pořádku každého posílala domů. Nemohla tušit, 
že kdo ji jednou držel v náručí, hned tak na ni nezapomněl  a v lidském 
světě z toho bylo mnoho zla, výčitek a slziček. 

„Zblázní nám všechny mužské!“ naříkaly ženské. Mnohé žárlivější 
a proto kurážnější se vypravovaly za těmi svými blázny, jak svým mužům 
říkaly, k Máchovci, aby viděli, co tam Rusalka vlastně s nimi provádí. 
Jenže neviděly většinou nic, protože muži nejsou tak hloupí, aby se ne-
chali při nějaké nekalosti nachytat. 

Pokud se jim podařilo spatřit Rusalku, pak viděly jen lhostejnou po-
hádkovou bytost, sedící na balvanu u rybníka nebo ve stínu bříz. I když si 
přísahaly, co jí všechno řeknou či udělají, běžely se sklopenými hlavami 
zpět ke svým domovům. A to na ně nemusela ani upřít ta svá čarovná 
zelená kukadla.
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Přestože však i ony musely uznat, jak je krásná nebo právě možná 
proto, odporu k ní se nezbavily a braly ji jako nutné zlo. 

„Co je platné, že nám ty naše tatíky vrací živé a zdravé zpátky! Ona 
si s nimi tancuje, táhnou se za ní div ne jako procesí na Křemešník 
a my abychom se pak o ně staraly, jako by se nechumelilo!“ zlobily 
se ty starší. 

„Odvede nám všechny ženichy!“ hořekovaly místní dcerky pomýšlející 
na vdavky a snažily se ji napodobit, ale co naplat, zůstávaly stále pouze 
obyčejnými pozemskými děvčaty. „Kdyby táhla ke všem čertům!“ brum-
laly matky těchto dcer, protože každou matku mrzí trápení dětí víc než 
sebevětší vlastní utrpení.

 „Zkrátka a moudře, měla by se zamilovat a byl by od ní pokoj! Co-
pak nevíte, že se rusalky nesmějí zamilovat, aby je nestihlo prokletí?“ 
zaskuhrala jednou do sešlosti na návsi nejstarší obyvatelka vsi, již 
každý znal pod jménem Kytková bába, protože uměla svými bylinkami 
doslova čarovat. Nejdřív všechny holky a ženské, co ji poslouchaly, vy-
pískly strachem, ale ona je hned usadila: „Ne do těch vašich, to buďte 
bez starosti! Kdepak, takoví dřeváci a taková kráska, jak říkáte! To by 
museli ti naši mužští a mládenci trochu jinak vypadat. Ale někoho byste 
měly najít, aby se jí zalíbil!“

„Tak nám najdi nějakého nedřeváka!“ daly se do ní ženské uraženě. 
„Když mi pomůžete, co by ne!“ odbyla je stařena. „Však on se časem 
někdo najde!“ Myslela to s ženskou částí vesnice upřímně a doopravdy, 
ale přece jenom si šla Rusalku od Máchovce sama okouknout, i když se 
k jejímu rybníku sotva dobelhala. 

Opravdu se jí poštěstilo vidět to krásné stvoření, jež k ní dokonce 
přicupitalo po rákosí, které se pod dotyky jemných nožek ani nepohnu-
lo. Dívalo se zvědavě na ni svými rusalčíma očima, ale nepromluvilo. 
Kytková bába byla tak překvapena, že zalapala po dechu. Co je moc to 
je moc, za celý svůj dlouhý život tak krásnou panenku neviděla. Ba ne, 
milá Rusalko od Máchovce, tady je každá pomoc marná!

Ale přece jen, když se trochu vzpamatovala, zmohla se na pár docela 
jiných slov, než jaká si přichystala pro případ, že by se doopravdy s Ru-
salkou setkala. 

„Není ti tu samotné smutno?“ zeptala se účastně, protože sama věděla, 
co znamená samota, ale Rusalka se jen usmála a útlou rukou ukázala 
na spoustu bříz kolem Máchovce. 

„Ach tak!“ pokývala hlavou Kytková bába. „Ukazuješ na břízy kolem 
nás. Jsou to tvoje sestřičky, viď? Slýchávala jsem, že se v ně musíte pro-
měnit, když porušíte něčím zákony vašeho rusalčího života.“ 
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Ve skutečnosti si tím tak moc jistá nebyla, spíše věřila na to, že se 
rusalky mění v bludičky neboli světýlka. Ale Rusalka přivřela oči v sou-
hlasné odpovědi a v jejím pohledu se snad poprvé za její rusalčí život 
kmitl záblesk strachu, lítosti či něčeho podobného. Hned se však za-
smála a rychle odcupitala po rákosí do odlehlého koutu rybníka, kde 
její zelenkavý šat splynul se zelení březového háje. 

Stařena se za ní dlouho, dlouho dívala a pak ztěžka, jako by ji uhranul 
pohled zelených očí, vykročila na cestu ke vsi. 

„Ne, milá Rusalko, ať si holky a ženské ve vsi třeba natahují moldán-
ky, v téhle věci jim Kytková bába pomáhat nebude! Což by nebylo škoda 
takové krásy, aby zůstala vtělena v břízu? Vždyť Hněvkováky tím svým 
tancováním neukousne! Zatím žádného do své hlubiny neodvedla, tak co! 
Nějak se to už musí zaonačit u všech, kterým je solí v očích. Ostatně kde 
najít někoho, kdo by se jí zalíbil tak, aby potkal rusalčí srdce lidský cit?“ 

Tak mudrovala Kytková bába. Tu a tam utrhla kvítko, tu a tam list 
některé bylinky a vůbec ji nenapadlo, že se právě teď i bez jejího přičinění 
někde za sedmerými horami začal Rusalčin osud naplňovat.

Párkrát se ještě nějaký tanečník vrátil na nejistých nohách po divo-
kém tanečku domů, párkrát se ještě popralo několik chasníků, kteří 
se v břízách potkali při čekání na Rusalku, párkrát některému z nich 
chladila ještě utrženou ránu leknínovými listy a laskala ho chladnýma 
ručkama, ale pak se to stalo. 

Jednoho dne přišel k Máchovci mladý, krásný, ale tuze smutný chla-
pec a usedl na kámen, na němž tak ráda Rusalka sedávala. Díval se 
do hluboké vody a netušil, že ho ze sítiny kousek opodál pozorují zelené 
oči a že jejich majitelka je může doslova na jeho teskné tváři nechat. 

Snad právě ta ji zaujala, snad ona způsobila, že se jí líbil jinak než 
všichni její náhodní tanečníci, že se jí líbil, jako se jí líbila každá velká 
krása v jejím království, rozkvetlý leknín, barevný motýl, chladně svítící 
měsíc i měkká zář slunce. Líbilo se jí, že sedí na jejím kameni, ačkoliv 
každého jiného by odtud zahnala. 

Byl jí blízký od prvního pohledu jako voda Máchovce, cítila, že by s ním 
stejně jako s ní chtěla splývat a poddávat se jeho dotýkání a laskání. 
Protože nedovedla lidsky rozvažovat, nedbala na to, že se břízy výstraž-
ně rozšuměly, i když panovalo bezvětří, vyšla ze svého úkrytu a usedla 
tichounce vedle něho na svůj oblíbený kámen. Smutný chlapec byl 
natolik zahleděn do vody, že si ji vedle sebe hned neuvědomil. Ale jak ji 
spatřil, líbeznou a veselou, se stříbrným vodopádem vlasů na průsvitném 
zelenkavém šatě, není těžké uhádnout, že vše neskončilo jen tanečkem. 
Možná, že to jím ani nezačalo, ale určitě se zde stalo něco, co se už nikdy 
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nikdo nedoví. O lidských příbězích, když se završí, se říkává, že se nad 
nimi zavřela voda. 

A voda Máchovce je hluboká, přehluboká. Mnohem hlubší než lidské 
žaly a nápady nějakých rusalek. 

Od toho dne Rusalku od Máchovce už nikdo nespatřil a malé břízy 
vedle kamene pokřtěného později na Rusalčin kámen si sotva kdo po-
všimnul. Jen Kytková bába, jež naposled zde k Rusalce hovořila, nad 
ní po mnoha a mnoha dnech postála a v zamyšlení pohladila její štíhlý 
kmínek. 

,,Že by tě potkal přece jen osud tvých sestřiček bříz?“ zeptala se sou-
citně, když rybník zůstával tichý a němý. Ten soucit by jí jistě všech-
ny ženy vesnice zazlívaly, jenže se o jejím setkání s břízkou nedozvědě-
ly ani slovo. 

Co však se celá ves dozvěděla s určitostí, bylo to, že za nějaký čas 
přišla k Máchovci dívka, nakláněla se nad ním a volala nějaké jméno. 
A protože byla člověk a uměla mluvit, dovedla se lidí i zeptat, jestli zde 
před časem neviděli takového a takového chlapce, který odešel neznámo 
kam, když se s ním před svatbou rozešla. 

Kývli a potvrdili, že ho tu někdo skutečně viděl sedět na kameni v ob-
jetí Rusalky od Máchovce. 

Dívali se na dívku tak, jako by říkali, to máš marné, jestli ho držela 
v náruči ta krasotinka jinde a jinak než při tom svém veselém tancování, 
ta ti ho už nikdy nevydá. 

Dívka nebyla hloupá, z jejich pohledů to vyčetla a tak nakonec 
po dnech pláče a hořekování to provedla jako Rusalka. Vyhlédla si mezi 
nimi chasníka, jenž byl nejhezčí ze vsi, měl taky smutné oči a chodíval 
sedávat na Rusalčin kámen, k němuž chodívala i ona. Když se tam s ním 
samozřejmě jako náhodou setkala, nebylo už nic divného na tom, že 
se začali vzájemně utěšovat. Ona těšila jeho, on ji a nakonec zjistili, že 
ani ta největší lidská bolest, natož pak láska, není taková, aby se na ni 
nedalo zapomenout. 

Na Rusalku se však nezapomnělo. Kamenu u břehu Máchovce se do-
dnes říká Rusalčin a o bříze vedle něho, dnes už vysoké, převysoké, ale 
léty nestárnoucí si lidé časem vymysleli jinou zkazku, než tu, již znala 
pouze moudrá Kytková bába, už dávno odpočívající na tichém horském 
hřbitůvku. 

Ta zkazka, předávaná z pokolení na pokolení, vypráví o tom, že se 
krásná Rusalka vtělila dobrovolně v břízu, aby mohla hlídat místo, kde 
tak ráda tancovala a kde podle všeho i když po rusalčím způsobu poznala 
nejskvělejší lidský cit, lásku.
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Hejkadla a houslista

V  každém kraji se jim říká jinak. Hýkalové, hejkalové, ale přece 
jen nejčastěji to jsou hejkadla. Na rozdíl od strašidel, která se 
podobají lidem, mají tyhle lesní potvůrky podobu zvířecí. Jakou 

přesně, to ještě nikdo, kdo se s nimi setkal, kloudně nepopsal, protože 
hejkadla ukazovala svou moc především na lidském pozadí nebo zase 
přímo na obličeji. 

Někdo sice tvrdil, že mají psí hlavu, někdo zase, že dračí pracky. 
Všichni však věděli, že dovedou létat a tak se tady usuzovalo i na podobu 
s velkým netopýrem, ovšem pořádně velkým. 

Snad se hejkadla dovedla převtělovat i do jiných podob. Buď 
tak nebo tak, v kraji, kde si lesy s lidmi tykaly, věřilo se na ně 
skálopevně a nikdo je zbytečně nedráždil tím, na co čekala, tedy 
slovíčkem „hej“.

Hejkadla nejvíce trápívala muzikanty a lidi, kteří dlouho do noci vy-
sedávali v hospodách. Co se týká muzikantů, nebylo snad ani jednoho, 
kterého by neprohnalo. 

Jeden houslista z proslulé Pamětníkovy kapely se seznámil s hejka-
dlem o zářijové želivské pouti. 

Ach, ty tehdejší slavné poutě! 
Jen člověk, který chodí ve všední dny s poloprázdným žaludkem, po-

chopí, co je to putovat po takové trachtaci se žaludkem skvěle ukojeným 
a s hlavou těžkou, ale současně lehkou, právě takovou, aby se celý svět 
a všechno na něm jevilo jinak. 

Není divu, že pak takový dobře naladěný pouťový návštěvník mluví se 
stromy a objímá je, chodí po všelijakých záhadných cestičkách a na rty 
se mu dere výskání rozléhající se široko daleko.

V ranečku koláče, buřty a okurky, pod paží housle, šněroval si to náš 
houslista zrovna v takové náladě ze Želiva do Záhoří. 

Tedy ze Želiva přes lesy směrem k rybníku Jamboru, za nímž Záhoří 
leží a mezi vším možným ho napadlo v půli cesty na samotě u Seckých, 
že musí najít pařez, na kterém starý Pamětník hrál na svou křídlovku 
noční sólo pro světýlka.

Jenže pařez jako pařez a on zůstal poněkud paf, když u Seckých louč-
ky viděl ne jeden, ale nejméně dvacetkrát tolik pařezů. Inu, i les se kácí 
a tak náš houslista vzdal, že po tmě najde ten pravý. 
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Sedl si na první z nich, vytáhl housle a dal se do hraní. Byl 
zvědavý, jestli přiskáčou světýlka a myslel i trochu na to, že by 
mohl přilákat i nějakou tu lesní ženku, když se to Pamětníkovi 
nepodařilo. 

Mužští, hlavně už ne mladí, ale také ne ještě moc staří a navíc pod 
parou mají všelijaké touhy. 

Housličky tedy hned tklivě, hned vesele hrály, on je chvílemi doprovázel 
zpěvem a pro jistotu přesedával stále na jiné pařezy, až už měl kalhoty 
samou smůlu. 

„Ech co! Však mi to žena doma vypere,“ říkal si povzneseně. Ale svě-
týlka, natož lesní ženka nikde. Samozřejmě, že ho to nakonec přece 
jen omrzelo. 

„Sakra kde je vlastně ten Pamětníkův pařez!“  klel, když už zánovními 
kalhotami osmýčil téměř všechny, co tu byly a bujará nálada se poněkud 
vytrácela z hlavy. 

Na chvíli dokonce přestal hrát a neubránil se roztrpčenému klimbání. 
Když se probral, přepadla ho zčista jasna divná lítost, že vlastně po že-
livské pouti už je na krku zima a že co nevidět bude hrát na kruchtě 
v kostele  koledy. A jak tak měl v hlavě ještě zamlženo, hned si chtěl 
vyzkoušet, jestli je nezapomněl. 

Byla to opravdu krásná muzika a zpěv v nočním lese. Něco takového 
ještě zdejší stromy neslyšely. I měsíc na nebi se spokojeně usmíval, 
i když vlastně hra na housle je také práce a měl by tedy houslistu 
podle zdejších zvyků ztrestat za to, že pracuje při měsíčku, jenže 
jedna koleda nakonec všechno pokazila. 

Jak začal houslista hrát a zpívat „Na Vánoce dlouhé noce, jsou tam 
velké chumelice, hej, hej koleda,“ cosi na něho zezadu skočilo, vyrazilo 
mu housle z ruky a dalo se s ním do pranice. 

Takové malé nic to bylo, uši jako medvídek, hlavu jako jezevčík, mezi 
prsty blánu jako žába a křídla jako netopýr. Nu, houslista nemusel být 
na pochybách: Hejkadlo jako vyšité. 

A hned na záda a hned zase dolů jako splašené a houslista 
v zápase, při němž cítil, že ho ještě ke všemu něco drží na pařezu, 
viděl na vlastní oči, jak si šlape po houslích, koláčích, okurkách, 
jitrnicích, buřtech, až z toho byla pořádná míchanice a všechno 
nadranc. 

Z posledních sil se mu konečně podařilo odlepit od pařezu, slyšel, jak 
mu vzadu něco ruplo. Ale kdož by se staral o to, co to bylo ve chvíli, kdy 
ho hejkadlo mydlí hlava nehlava a vříská mu do uší, až mu bubínky 
praskají. 



43



44

A tak se 
dal s hej-
k a d l e m 
na zádech, 
s  d í r o u 
v kalhotách 
a s vlají-
cí nohavi-
cí na útěk 
domů k Zá-
hoří.

Hejkadlo 
ho hnalo 
h e z k ý c h 
pár kilome-
trů a jeho 
„hej! hej!“ 
by lo  tak 
si lné, až 
s e  ko ru -
ny stromů 
třásly. 

Před do-
mem, kde 
bydlel, dalo houslistovi ještě pár na pamětnou a odletělo zpátky 
do lesů. 

Zmlácený a ukřičený houslista se dočkal doma dalšího hejkání, jemu 
se dokonce zdálo, že ještě zuřivějšího. 

Dostal hned za trest spravit si a vyprat usmolené kalhoty. A tak měl 
do rána nad čím naříkat a proklínat Pamětníka i s jeho světýlky a lesní 
žínkou. 

Za svítání nastoupil cestu, kterou ho v noci hejkadlo přihnalo z lesa 
domů. 

Už si ale nezpíval, ale málem si utíral slzičky, když si představil, že 
přišel o housle, které mu pomáhaly přivydělávat si na živobytí a ještě o 
tak dobrou výslužku. 

 Když došel k místům s nešťastnými pařezy, kde v noci muzicíroval, 
našel housle, koláče, buřty, jitrnice i okurky neporušené na zemi. 

Měl co dělat, aby hejkadlo samou radostí nezavolal, ale ráno je přece 
jen moudřejší večera a proto moudře mlčel. 


