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Moto:

„Wosud je tež to, hač jón dodnimy.“
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WÓLBA WÓJWODY

 „Što mamy z nimi činić?“, wopraša so włodyki jedyn
z čłonow jeho družiny. Miliduch sukny z ramjenomaj
a wotwobroći swojej woči wot płomjenjow palaceje so gło-
mačanskeje wjeski. Před nim steješe črjódka jatych woja-
kow mócneho kejžora Korle Wulkeho, kotřiž zapalichu
při swojim nadpadźe do słowjanskeho kraja někotre drjewja-
ne wjeski we wokolinje. Bě to poslednja skupina njepřeće-
low, kotruž běchu serbscy jězdni zajeli.

 „Zwjazajće přeco dweju k sebi, zo njebychu ćeknyć móh-
li. Překupcy z wuchodnych krajow nam za tajkich njewól-
nikow derje płaća!“, praji Miliduch.

 „Tónle bě někotrych našich ludźi morił, mjez nimi tež
žony a małe dźěćo. Ze swojimaj wočomaj sym tónle njeskutk
widźał“, wołaše wšón rozhorjeny ćěkanc ze spaleneje wje-
ski, pokazujo z prawicu na wysokeho, naduteho fran-
kowskeho wojaka z dołhej čerwjenej brodu.

 „Je tomu woprawdźe tak?“, wobroći so włodyka
na wobwinowaneho wojaka, tola tón ničo njerozumješe.

 „Štó z was rěči našu rěč?“, zawoła Miliduch, ale nichtó
z cuzych wojakow so njepřizjewi. Hakle kusk pozdźišo stupi
z črjódki młody muž doprědka.

 „Ja wašu rěč rozumju“, praji wón.
 „Tuž budźeš přełožować“, kazaše Miliduch.
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 Mjeztym zo poča cuzy młodźenc wojakej-brodačej něš-
to powědać, hladaše włodyka kedźbliwje na njeho. Nje-
běše zdrasćeny kaž druzy, njeměješe w rukomaj bróń,
ale na sebi brunu dołhu suknju kaž mnich. Na nohomaj
měješe kožane škórnje, na mjezwoču bě widźeć, zo je tónle
młody muž zwučeny rozmyslować, tež pohiby jeho rukow
běchu přijomne. Na hrudźi zyboleše so mały křiž. Bě bjez
dwěla jedyn z tych prědarjow, kotřiž w tym času přeprěča-
chu wšón słowjanski kraj. Nadobo frankowski wojak
na prědarja zarjeji. Njebě jasne, što tón roznjemdrjeny
Frank na mnicha wołaše, widźeć pak bě, zo wón Słowja-
now zacpěwa. Při tym hrožeše jemu z rukomaj. Jedyn
ze serbskich wojakow jeho z tołstym kijom skludźi.

 Mnich wujasni Miliduchej, w čim ta hida tči: „Wón pra-
ji, zo njebudźe so před tobu zamołwjeć, dokelž sy bjezbóž-
ny, pohan“, wotmołwi mnich, hladajo zrudnje na zemju.

 „To rěka, zo wón nas zacpěwa, dokelž smy pohanjo“,
wospjetowaše pomałku Miliduch. „Morić, kradnyć a wsy
zapaleć – je to snano něšto chwalobne?“, praji Miliduch
a pohladny njenaprošnje na tołmačerja. „Ja wěm, zo wěriće
do jeničkeho boha … Ale kajki wón je, hdyž trjeba krej dźěći
a žonow?“ Po tutych słowach słowjanskeho włodyki roz-
lehny so ćišina.

 „Njedźiwajcy toho će prošu, włodyka, zo jemu žiwjenje
zachowaš“, praji młody prědar.

 Miliduch so zadźiwa.
„Čehodla? Dokelž je wón křesćan?“, njerozumješe Mili-

duch.
„To potajkim rěka, zo su jenož křesćenjo ludźo, byrnjež

surowi a zli byli?“
 „Dowol mi, prošu…“, chcyše mnich pokročować.
„To hižo dosaha. Prěduj tym swojim, ći to bóle trjebaja

hač ja“, włodyka mnichowe słowa přetorhny.
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 „Toho brodača pochłostajće, kaž sej zasłuži, a tych
druhich zwjazajće z powjazom, kaž běch hižo prajił“, při-
kaza Miliduch. „Dźensa budźemy tu, na tutym městnje
přenocować, přihotujće nóclěh.“

 Wojak z čerwjenej brodu zrozumi, zo so jeho žiwjenje
bórze skónči, a poča wótře swarjeć, tola nichtó njeměješe
jeho zańč.

 Miliduch rozmyslowaše wo mnichowych słowach. Tón
žadaše sej žiwjenje suroweho Franka zachować, dokelž je
wěriwy. Wobeju wjaza křesćanska wěra. Wón ma prawje
w tym, zo wuwoła krej zaso druhu krej, wjećba druhu
wjećbu. Złóstnistwo wšak njesmě njepochłostane wostać.
Najlěpje by wězo było, wójnam so wuwinyć, ze susodami
w měrje žiwi być. K tomu pak trjebamy mócneho wjedni-
ka, kotryž by wšitke naše słowjanske splahi za tule myslič-
ku zahorił. Snano jónu tajkeho změjemy!

 Přikaza, zo k njemu mnicha přiwjedu. Tak so sta.
 „Kak mi wujasniš, zo ty našu słowjansku rěč wobknje-

žiš?“, prašeše so Miliduch.
 „Chcu Bohu słužić, a k tomu pytam płódnu pódu“,

wotmołwi mnich.
„Sym so prašał, hdźe sy našu rěč tak derje nawuknył“,

chcyše włodyka wědźeć.
„Wašu rěč tak derje znaju, dokelž sym ju wot swojeje

maćerje nawuknył“, wotmołwi młody mnich.
„Wuskušowar wón je!“ – „Wotrodźenc, kiž Frankam słu-

ži!“
„Daj jeho powěsnyć na šibjeńcu pódla toho brodača!“,

wołachu čłonojo družiny.
 Miliduch wědźeše, zo su mjez cuzymi wojakami mnozy,

kiž su słowjanskeje kreje. Běchu to přeradnicy, kotrymž ni-
maš wěrić.

 „Kak rěkaš?“, prašeše so mnicha Miliduch.
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„Wenedus. Tele mjeno sym dóstał, jako přiwzach křesćan-
sku wěru.“

„A w našej rěči?“
„Nimam druhe mjeno“, twjerdźeše młodźenc.
„A kak je će twoja mać mjenowała?“
 Młody prědar křesćanskeje wěry na tele prašenje njewot-

mołwi. Tłóčo w rukomaj železny křiž, hladaše k njebju.
Miliduch hładźeše z ruku swoje čorne włosy. Wobstej-

nosće wuwiwachu so trochu hinak, hač bě wočakował.
 „Pušćće mnicha, njech dźe, hdźež chce.“
 Poslednju próstwu mnicha Miliduch pak wotpokaza, zo

dari wšitkim jatym njepřećelam swobodu, a wotsali so
do lěhwa.

 Poča so ćmičkać. Wokoło wohnja zesydachu so čłonojo
družiny, włodykojo, lechojo a županojo. Zaklinčachu pěs-
nje a jimace zwuki tarakawy. Miliduch stupi so k wulkemu
wohnju, praji hdys a hdys něšto někotrym ze swojich swěr-
nych wojowarjow, chwaleše rjekowske zadźerženje w bitwje.
Potom sydny so k najwyšim rozkazowarjam splahow,  kot-
řiž wuradźowachu a hódnoćachu njedawnu bijeńcu, w ko-
trejž njebě přewjele woporow. Falowachu jenož třo: Semil
a dwaj bratraj ze Zahorja. W tołstej ćmje sy widźał běłe
wobwjazy ranjenych, kotrež kryjachu hłuboke błuzny
z boja.

 Jutře rano zahe so kóždy zaso domoj nawróći. Dźensa
su so skónčnje zhubili za horicontom posledni Frankojo.
Jich postupowanje přećiwo Lučanam, Pšowjanam a druhim
splaham na juhu zadźeržeć so njeporadźi. Głomačenjo,
kotrychž nawoda rěkaše Semil, přesćěhowachu Frankow,
ale wot toho wokomika, jako přińdźeštaj jeho synaj
do frankowskeje jatby, staštaj so tutaj z jich zwjazkarjemi.
Zbytk serbskeho wójska so někak komdźeše, tuž nańdźe
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na głomačanskim teritoriju jenož drobne skupinki fran-
kowskich wojakow.

 „Skónčnje će zetkam, luby Miliducho“, witaše swojeho
přećela z posměwkom Lipšćanski włodyka Žitnik. „Z tobu
mamy přeco wuspěch w boju. To bě woprawdźe wulkotna
myslička, nadpadnyć njepřećela z teje hłubokeje wudrěń-
cy. Hač doposledka njejsu tuči scyła ničo pytnyli.“

Žitnik přetorhny swoju narěč a napi so mjedowiny
z kožaneho měcha. Miliduch z lóštom do časće pječeneho
mjasa zakusny. Swojeho přećela Žitnika znaješe hižo dołho
a jara derje. Tuž bě sej wěsty, zo budźe Žitnik dale powě-
dać.

 „Snano njetrjebaš domoj jěć, přeprošuju će k sebi
do Lipska. Tam móžeš wotpočnyć“, rjekny přećelnje, a jeho
běłe zuby so jemu w erće swěćachu. Při tym dyri Miliducha
tak mócnje na chribjet, zo to jemu dych wotrazy.

 „Njech će Pjerun pochłosta, Žitniko! Štož njejsu Fran-
kojo zamóhli, to so nětko tebi poradźi.“ Tute słowa wupra-
ji Wojisław ze splaha Koledičanow, Žitnikowy zdaleny
přiwuzny. Wón nawjedowaše mały wotrjad, kotryž njeda
so wot Frankow zajeć. Njetraješe dołho a wón woči zańdźeli
a padny spicy z wulkeho kamjenja do zeleneje trawy.

 „Je to chrobły wojak a sprawny muž“, posudźi Miliduch
a pohladny druhim mužam mjezwoči, sedźacym wokoło
wohnja, „runje kaž wšitcy druzy z našich.“ Žitnik nygny
z hłowu, bě z tajkim měnjenjom přezjedny. Tež wón přisłu-
šeše głomačanskemu zwjazkej a mjerzaše so, zo njezamó
Semilej zašo na pomoc přińć. Prawa přičina jeho za-
komdźenja tehdom bě, zo čakaše na Miliducha. Běštaj
přećelej, woběmaj bě hižo wjace hač třiceći lět. Jeju cha-
rakter bě wšak rozdźělny. Žitnik bě zróstny, wysoki muž,
jeho mjezwočo přeradźowaše, zo je čłowjek kruteje wole,
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kiž so w jeničkim wokomiku rozsudźi. Miliduch bě wyši,
bě zwučeny bóle wo wšitkim přemyslować. Zhromadnje pak
běštaj na bitwišću njepřewinjomnaj. Wjednikaj, kotrajž nje-
měještaj runjeća. Miliduch zniči njepřećelow kaž mócna
žołma wulkeje wody a hnydom so zaso wróći do hłubokeho
rozmyslowanja.

 Zeznałoj běštaj so wonaj před lětami při wójnskej
wuprawje do Durinskeje. Žitnik bě tehdom přeprosył
Miliducha do swojeje twjerdźizny, hdźež so Miliduch prě-
ni króć zetka z Radmilu, swojej pozdźišej mandźelskej.

 „Měj wutrobny dźak za přeprošenje, ale nětko sy ty
na rjedźe. Slubju ći, zo přijědu k tebi na wopyt, ručež budźe
mi to móžno. Z cyłej swójbu přijědu, tuchwilu pak dyrbju
wróćo domoj. Radku a dźěći widźach posledni króć před
poslednim połnym měsačkom. Je tež nuzne při pólnym
dźěle popomhać, na łukach trawu syc.“

 W jeho słowach bě něšto styskniwe. Kedźbliwje słucha-
jo na přećelowe słowa nygaše Žitnik, zo rozumi.

 „Što wy měniće k zadźerženju wójwody Semila?“, wopra-
ša so Diwok, chrobły a njesmilny nawoda ze splaha Nižiča-
now, kiž mjeztym z ćmoweje nocy přińdźe a so k přećelomaj
přisydny. „Bjez jeho muži je nas jenož połojca. Frankojo
maja mjeztym nowych bojownikow.“

 „Što měješe po twojim zdaću činić?“, na to Žitnik.
„Wobaj jeho synaj staj w frankowskim zajeću. Njech jeju
sam wulki Pjerun škita, zo so bórze zaso k nanej wróći-
taj.“

 „Hdy by tónkróć sčasom druhim splaham znamjo dał,
bychu so Frankojo dawno w swojej kreji kupali. Wón pak
chcyše wšón dobytk za sebje. Haj, wón wohnjowe znamjo
zapali, tola hakle w tym wokomiku, jako zhoni, zo ličba
jeho ludźi na tajku syłu Frankow njedosaha. Bě wšitko skazył.
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Chcyše wšo jenož za sebje a nětko nima ničo. To je sej
zasłužił“, hóršeše so Diwok.

 „Njesudźmy jeho tak njenaprošnje“, doda měrnje
Žitnik.

 „By da ty tež tak činił, Miliducho?“, chcyše Diwok
wědźeć. Jeho mjezwočo bě krejčerwjene.

 „Čehodla so prašeš? To tola wotwisuje wot wobstej-
nosćow. Semil so žaneje bitwy njestróži. Njeje tola z bitwišća
ćeknył, ale zhubić dweju synow – to bě za njeho přewjele.
Lubuje jeju přewšo“, praji Miliduch. Wón přimny za kožany
měch z mjedowinu a so napi. „Smy nažel přepozdźe přišli.“

 „Obodrića wjesele šćowkachu“, wupraji ze złóstnym
posměwkom Diwok.

Wšitcy běchu zrudni, dokelž tole njebě prěni króć, zo
podpěrowachu Obodrića w bitwje Frankow a zo wojowa-
chu přećiwo swojej słowjanskej kreji.

 „Štó nas w přichodźe do boja powjedźe ?“, přida wło-
dyka, a jeho słowa skutkowachu kaž njepřijomny, zymny
dešćik. Frankojo hrožachu Semilej, zo njeměł serbske splahi
nawjedować, hewak jeho synaj…To bě woprawdźe wažne
prašenje: Štó budźe na čole zjednoćeneho wójska serbskich
splahow? Je jara nuzne noweho načolnika nanajspěšnišo
wuzwolić. Wójsko bjez nawodnika – to njesmě dołho trać.

 „To, štož bě Diwok prajił, je wěrno. Trjebamy sylneho
a mudreho muža, kiž by nas před nadpadami Frankow ški-
tał. Ja tajkeho muža derje znaju“, přizjewi so Žitnik.

 „Po mojim zdaću dyrbimy dočakać, hač budźe po-
sedźenje sejma“, praji Jawor ze splaha Łužičanow.

 „Čehodla? Smy tu nimale wšitcy. Faluja jenož Semil,
bratraj ze Zahorja a Želen ze splaha Lagošanow“, zna-
přećiwi Diwok.

 „Po mojim měnjenju“, pokročowaše Jawor, „dyrbja
při wobjednanju tajkeje naležnosće wšitcy přitomni być.
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Wosebje bratraj ze Zahorja. Frankojo w našim kraju doł-
ho njezwostanu. Spěšnje pokradnu, štož je jim hódź,
ale do našich hrodźišćow a do hłubokich lěsow sej njez-
wěrja. Bjezdwěla budu so bojeć, zo ludźo ze Semiloweje
družiny jich traš nadpadnu.“

 „Sy prajił, Žitniko, zo znaješ mjeno tajkeho muža, ko-
tryž by móhł naš nawoda być. Štó to je?“, prašeše so něch-
tó.

 „Wón tu mjez nami sedźi“, bě wotmołwa.
„Praj nó skónčnje, koho měniš. Snano sebje samoho?“

Někotři počachu so wótře smjeć.
 „Wězo sebje nic. Miliducha!“ bě Žitnikowa wotmołwa.
Wojowarjo, sedźacy kołowokoło wohnja, hladachu

kedźbliwje Miliduchej mjezwoči.
 Tón překwapjeny na Žitnika pohladny a potom praji

poněčim:
„Mjez nami je tójšto sprawnych, zmužitych muži, kmań-

šich hač sym to ja.
K nim słušeš ty, Žitniko, abo Wjelk, tež Golubač abo

Čiž zamóža naše splahi wjesć.“
 „Maš prawje, mjez nami su tež druzy wurjadni ludźo“,

přetorhny Žitnik jeho.
„Wójwoda wšak móže być jenož jenički z nich. Što mě-

niće, bratřa?“
 „Ja měnju“, praji šědźiwy Lutogněw, „zo je Miliduch ta

prawa wólba. Njebě ženje nikomu z nas ničo złeho sčinił,
ma dobru hłowu a w bitwach bywa přeco zmužity.“

 „Haj, tež my smy z tym přezjedni“, wotmołwichu wšit-
cy włodykojo. Wojisław, kotryž runje wotući, pak měješe
najwótřiši hłós. Hańbowaše so, zo je spał, jako so tale waž-
na wólba započa.

 „Semil njeby z tajkej wólbu přezjedny był. Njesměmy
zabyć, zo je dotal wón naš wójwoda“, zawoła njenadźicy
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Krut, włodyka Lowěnow. Jeho teritorij dótkaše so mjezy
mócnarstwa Frankow. Bě znate, zo ma Krut zwiski z Durin-
kami a Baworami.

 „Móžno, zo maš prawje, ale kaž widźiš, Semil tu nětko
mjez nami njeje a drje tež w přichodźe njebudźe“, zna-
přećiwi Lutogněw. „Sy snano přećiwo našemu měnjenju?“

 „Haj, to sym. Wójwodojo su přeco ze splaha Głomača-
now woleni byli, abo tež ze Serbišća. Ze splahow, kotrež su
žiwe na wuchodźe, njemějachmy ženje swojeho hłowneho
nawodu. To pak njeje to najwažniše. Miliduch pječa
do našich přibohow njewěri“, doda Krut.

 „Štož Głomačanow nastupa, da rěču tudy w jich mjenje
ja. Mój ze Semilom smój ze samsneje swójby. Tež Miliduch
ma wurjadnych prjedownikow. Jeho žona Radka pochadźa
z našeho splaha. Je wšak spodźiwne, zo rěčiš wo našich
pohanskich přibohach … Wěmy derje, zo wopytuje twój
dwór nimale wšědnje wjele křesćanow.“ Žitnikowe słowa
rězachu kaž wótry nóž. „Ja so samo dźiwam, zo tu mjez
nami sedźiš. Sy tola zwučeny za Frankami na konjach pěši
hić.“

 Krut hladaše z hidu Žitnikej do wočow. Wšitcy wočako-
wachu, zo so wón w najblišim wokomiku na Žitnika wali.
Mužojo běchu jara rozbudźeni a sćěhowachu napjeće, što
so dale stanje.

 „Maš snano hinaši, lěpši namjet? Sebje samoho wšak
njenamjetuj“, praji Žitnik. Kołowokoło zaklinča směch.
Krut čuješe so zranjeny a přimny za wótrym nožom, ko-
tryž na šěrokim kožanym rjemjenju wisaše.

 „Słuchajće, bratřa, njeswarće wjace“, prócowaše so sta-
ry Lutogněw wšitkich změrować. „Wadźić móžeće so
po wólbje. Štó z was njeje přezjedny z Miliduchom?“ Wjet-
šina přitomnych bywaše mjez sobu někak přiwuzna, tuž
móhła so rozkora stać wažny zadźěwk, samo bój, kotryž by
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přezjednosć serbskich splahow wohrozył. Zastupnicy spla-
how mjelčachu, byrnjež mjeno noweho wójwody za nich
jara wažne było.

„To rěka, zo nichtó z was njeje přećiwo tomu.“
Lutogněw hladaše kedźbliwje włodykam mjezwoči

a stany z wulkej dostojnosću.
 „Miliducho“, praji wón swjatočnje, „sy wuzwoleny jako

naš načolnik. W přichodźe nas wšitkich do boja powjedźeš,
budźeš škitać naše wobsydstwo a naše žiwjenje. Sy z tutej
wólbu přezjedny?“

 Woči wšitkich złožichu so na Miliducha. Tón rozhlad-
ny so dokoławokoło. Potom pomału stany a rjekny:

„Njejsym sej ženje myslił, zo mje za wójwodu woliće. Je
to waše přeće, tuž njemóžu waš rozsud wotpokazać. Mějće
mój dźak! Budu so prócować, zo njebych was přesłapił.“

 Po tutych słowach wšitcy zajuskachu. Kóždy chcyše
Miliduchej swoje zbožopřeće wuprajić, jeho wobjimać,
jemu ruku potłóčić abo jemu swoju swěru wuznać.

 Radosć włodykow měješe swoju přičinu w tym, zo běše
wobćežny nadawk – wólba wójwody – skónčnje nimo a zo
so poradźi rozkorje mjez serbskimi splahami so wuwinyć.

 Powěsć, zo bu Miliduch za wójwodu woleny, so spěšnje
rozšěri k druhim wohnjam, při kotrychž sedźachu bojow-
nicy. Ći tohorunja njesćerpnje wočakowachu, štó budźe
nowy wójwoda. Mužojo z Miliduchoweho splaha so wje-
selachu, zo je nowy wójwoda z jich kreje.

 Wójwoda běše mócny čłowjek, wón měješe prawo zwołać
sejm, bě zdobom sudnik, hłowny jeho nadawk pak bě ški-
tać swój lud a wjesć muži do bitwy. W tym času zaćahnychu
nimale kóžde lěto Frankojo do serbskeho kraja. Při tajkich
nadpadach zničichu tež žito na polach. Wójwoda bě
woprawdźe wusahowaca wosobina. Wón so njenaboji,
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wojować z frankowskim kralom, a to nic jenož z brónju
w rukomaj, ale tež z rozumom. To wšitcy wědźachu. Nowe
bě – kaž Krut praji –, zo pochadźa nowy wójwoda z jedneje
z wuchodnych župow serbskeho kraja.

 Rozmołwy při wohnju a znate serbske spěwy klinčachu
hač do pózdnjeje nocy.

Miliduch kročeše ze Žitnikom a někotrymi druhimi
po wójnskim lěhwje. Njerěčeše jenož z nawodami družinow,
ale tež z jednorymi bojownikami, naprašowaše so za jich
strowotu, za swójbnymi problemami. Hdys a hdys přilubi,
zo pomha změrować tych, kotřiž swarja, podźakowa so
za přeprošenje na wopyt, na swójbny swjedźeń abo
na hońtwu. Do swojeho stana wróći so hakle do switanja.
Před sparom hišće skrótka porěča z Božećechom, hłownym
měšnikom Čornoboha. Potom na łožu ležo zańdźeli woči
a wusny, mjeztym zo so měšnik sćicha modleše.

 Božećecha sej ludźo jara wažachu, tola někotři so jeho
bojachu. Měješe dołhe čorne włosy, jeho woči wšitko kołowo-
koło wobkedźbowaštej. Jeho mjezwočo bě wot słónca bru-
ne, deleka z hustej brodu wobrubjene. Wo jeho zmužitosći
sej ludźo husto powědachu, ale wón bě žiwy při drjewjanej
swjatnicy Čornoboha a žiwjenje splaha lědma wobwliwowa-
še. Ludźo so z nim zetkawachu zwjetša na wopornišću
a za čas wójnskich podawkow. Hłowny měšnik bywaše
wadźiwy, samotny čłowjek. Na druhim boku njebě mjez
wobydlerjemi wutrobnišeho zakitowarja serbskeho kraja,
serbskeho ludu, jeho starych nałožkow a přibohow hač
jeho.

 Cyłu nóc rozmyslowaše wón wo Miliduchu, wo tym, zo
bu młody frankowski prědar na swobodu pušćeny, wo času,
kotryž bórze přińdźe. W jeho ćěmnymaj wočomaj so błyska-
še.



18

 Najbóle so roznjemdri, jako zasłyša, zo bu frankowski
prědar na swobodu pušćeny. Strachowaše so tež, zo zabudźe
Miliduch w přichodźe wěru swojich prjedownikow. Wón
je drje nosył do swjatnicy dary kaž druzy, ale njedźiwajcy
toho so měšnikej zdaše, zo so Miliduch starych pohanskich
přibohow njeboji.

 Na njebju schadźachu zerja, nóc so hižo nachileše.
Miliduch chcyše so dźensa podać na daloki puć. Stołpy
módreho dyma podpěrachu njebjo, ludźo ležachu
při wohnišćach kaž mortwi wojacy na bitwišću. Tež
Miliduch wotpočowaše na zemi pod ćopłym kožuchom.
Pod hłowu měješe dorn trawy. Dychaše prawidłownje
a zdaše so, zo so w sparje šibale posměwa.

 Měšnik spominaše na čas swojeje młodosće. Swjatnica
Čornoboha běše wot Budyšina jenož poł dnja pěšeho pućo-
wanja zdalena. Nan a dźěd Miliducha ju husto wopyto-
waštaj. W tym času zezna Božećech hakle wšě te potajnstwa
pohanskich wobrjadow a prócowaše so wobknježić wšitko,
štož je k wěšćenju nuzne. Miliduch abo Milč (tak wón
doma, mjez swojimi bliskimi přiwuznymi rěkaše) přewodźe-
še tehdom nana a dźěda. Božećech a Miliduch běštaj wot
dźěćatstwa dobraj přećelej.

 Bě so dopomnił, zo je Milča tež něštokróć w Budyšinje
wopytał. Posledni raz to bě, jako jemu dźěd zemrě. Po nim
pomjenowachu tehdom srjedźišćo splaha a njedaloku
twjerdźiznu. Smjerć dźěda bě za Milča jara bolostna. Sta-
ry Budyš bě hólčeca wukubłał, a tón při tym wot starca wjele
nawukny.

 Dźěd dyrbješe hólcej nana narunać, dokelž bě tón cyły
čas na hońtwach abo na wojerskich wuprawach. Z jedneje
njebě so hižo mawróćił. Tež jeju powaha bě podobna.
Mjeztym zo česćachu sej ludźo na dźědu jara jeho mud-
rosć a zamóžnosć předwidźenja přichoda, wažachu sej
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na jeho wnuku jeho přećelny a čućiwy poćah k ludźom.
Runje z toho nasta jeho mjeno: Miliduch.

 Jako započa nawjedować cyłu župu, njenošachu jeho
mjeno jenož čłonojo jeho rodu. K Milčanam přidružichu
so tež zemjenjo a wjesnjanosća, nimo toho mali włodyko-
jo. Dźěd pomjenowa wjes (a pozdźiše město) Budyšin, jeho
wnuk pak poča twarić mócny splah.

 „Čehodla tu samlutki a trochu zrudźeny sedźiš? Stražu-
ješ snano?“ Žitnikowe słowa měšnikowe rozmyslowanje
přetorhnychu. Tón so k Žitnikej přiwobroći a měrnje wot-
mołwi:

 „Wěš ty, přemysluju wo Miliduchu.“
 „Snano so ći něšto na nim njespodoba?“, wopraša so

Žitnik a pohlada měšnikej mjezwoči. Božećech měješe
w cyłym splahu wažne městno, tež w cyłej šěrokej „swój-
bje“ sej jeho česćachu. W swjatnicy Čornoboha so zetkawa-
chu so Serbja z dalokeje wokoliny. Jeho wěšćenja sej bóle
wažachu hač wěšćenja Mojby ze Žitawskich skalinow abo
wěšćenja bliskeho Běłoboha, kotrehož drjewjana swjatnica
steješe trochu dale k juhu, na niskim chołmje. Njeměć po-
boku tutoho mócneho muža móhło Milčej njemało ze-
škodźeć.

 „Spodoba abo njespodoba so. Wšitko nam přichod
pokaza“, wotmołwi měšnik a stany. „Je najwyši čas dale
jěć.“

 „Tež ja póńdu k swojim hólcam, zawěsće njejsu hišće
wotućili. Mamy dźensa před sobu zhromadny čwak puća,
snano přińdźemy lóšo dale“, rjekny Žitnik a so wotsali.

 Lěhwo wotućeše ze spara. Na wulkej přestrjeni lěhwa
počachu so pohibować bojownicy, zawaleni do kožuchow.
Ći najspěšniši myjachu sej hižo njezwočo w zymnej wodźe
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njedalokeje rěčki, mjez nimi Miliduch. Jeho ruce a noze
běštej po dołhej nocy sprostnjene, nětko krej zaso w jeho
stawach prudźeše. Potom sej dołhe włosy sčesa a poda so
k swojej družinje.

 „Stawajće, hólcy! Wzmiće sej na puć nadosć cyroby
a njezabudźće tež jatym jědź sobu wzać. Wjedro změjemy
rjane, snano budźemy wječor zaso doma. Što chceš?“
Z tutym prašenjom wobroći so Miliduch na Weneda abo
Wěnka. Tele słowjanske mjeno su jemu čłonojo družiny dali.
We wočomaj wójwody poča so zaso błyskać.

 „Rady bych Arnulfa tak pohrjebał, kaž to křesćenjo čin-
ja.“

 „Měniš toho čerwjenobrodateho kadlu?“, chcyše wójwo-
da wědźeć a pohlada k tołstemu bukej, hdźež wisaše hišće
Frank z kožanym wlečwom wokoło šije.

 „Čiń, kaž chceš, sym přezjedny“, kiwny z ruku a postrowi
Wojisława, kotryž sej ducy mječ za rjemjeń powěsny.

 K Miliduchej přichadźachu tež druzy, kotřiž chcychu
so z nim a jeho družinu wutrobnje rozžohnować. Mjer-
wjeńca so poněčim rozpušći. Bojownicy wróćachu so
w małych skupinach z konjemi do swojich wsow a sydlišćow.

Słyšał sy wótre wołanje na konje, poslednje postrowy
přećelam a žorty.

Hłuboki, bjezkónčny pralěs srěbaše do sebje jedyn połk
bojownikow po druhim.

 Głomačenjo a Milčenjo pokročowachu w směrje do wu-
choda. Jich włodykojo jěchachu pódla nich a dawachu
po puću krótke přikazy a pokiwy pěšim bojownikam.

 Žitnik rjekny Miliduchej:  „Kaž ći hižo prajach, my dy-
rbjeli so husćišo wopytować. Našej swójbje měłoj so wob-
stajnišo zetkawać. Tutón čas je njewěsty. Frankojo nam
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hroža ze swojimi panochtami, nichtó z nas njewě, hdy nas
Morana z tutoho swěta wotwjedźe. Tež moje žony bychu
tebje a Radku zaso jónu widźeć chcyli.“

„Twoje žony su jara pilne, Žitniko, to je znate. Z čeledźu
wukonjeja wone wjele wužitneho dźěła. Twoje pola, bróž-
nje a skót so hladajcy powjetšuja.

Telko skotu, swini a žita nima drje nichtó druhi. A wjele
słužownych, přewjele.“

 „Haj, njemóžu skoržić“, wuzna Žitnik z posměwkom.
„Mój Lipsk je bohaty. Hdys a hdys přijědu ke mni zemjen-
jo a so prašeja, hač njejsym někajki kuzłar. Woni pječa ni-
maja telko wuspěcha. Najwjace starosćow načinja mi Korla,
měnju kejžora Korlu Wulkeho“, roznjemdri so Žitnik. „Lět-
sa steji na polach wjele žita, nimamy pak chwile je žnjeć
a wjazać. Njech jeho Pjerun wozmje!“

 Miliduch njebě ničo wotmołwił. Hladaše před sobu, jeho
woči běštaj kaž njepřitomnej. Połožiwši swoju prawicu jemu
na ramjo, wopraša so Žitnik: „Wo čim rozmysluješ?“

„Wo twojich słowach“, praji ze słabym hłosom Miliduch.
„A što měniš?“
„Sym wo frankowskim kejžoru wjele rozmyslował. Je to

njepřećel nas wšěch. Wón ma so za knježićela swěta, snano
za boha. A w bitwach přećiwo nam sćele wón do boja najhór-
šich złóstnikow. A tež tych prědarjow. Njebudźe dołho trać
a naš słowjanski kraj budźe z nimi połny“, skoržeše wójwoda.

 „Maš prawje, ale praj mi, kak je móžno, zo sy tomu prě-
darjej dał swobodu?“, wiješe Žitnik z hłowu. „Sy njewólnika
měć móhł, kotryž by nam wužitny był.“

„Na druhim boku dyrbimy nažel wuznać, zo wón, tón
frankowski kejžor, njeje tajki hłupy. Wón daloko doprědka
hlada. Pohladaj nož, kajke brónje jeho wojacy maja.
Na dobytym teritoriju přikazuje wón klóštry twarić, tež
kamjentne hrody a twjerdźizny. Na swojim kejžorskim
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dworje podpěruje wón wuměłcow, klinči tam hudźba.
Wšudźom widźiš luksus.“

 „Sy da w měsće Aachenje při nim był?“
„Ně, tam ženje njeběch, ale to njeje wažne. Překupcy a druzy

ludźo, kotřiž su Korlowe sydło wopytali, wo tym husto powě-
daja“, praji wójwoda. „Dyrbimy hišće wjele wot njeho wuknyć.“

 „Chceš snano za njeho witace wrota stajić dać, jeho pola
nas přećelnje powitać a prajić: Tu směš sej wšitko wzać,
knježićelo swěta: naše žony, našich njewólnikow, žito a wšu
cyrobu. To wšitko słuša tebi. Mi so zda, zo měješe Krut
prawje“, rjekny z hórkim hłosom Žitnik. Miliduch pohlad-
ny wokomik Žitnikej mjezwoči.

 „Njerozumju, čehodla ty wo tajkich wrotach rěčiš. Dyrbi-
my jenož wot Frankow nawuknyć to, štož by nam wužitne
było ? dobry mječ, rjana drasta, škleńčany bóńk, brónje. Nic
kupić, ale nawuknyć, kak so tajke wěcy zhotowjeja. Potom
bychmy sylniši byli a bychmy so lěpje wobarać zamóhli. Za tole
dyrbimy wjele woprować – hač na to jeničke: našu swobodu!“

 „Praj, kak ma so tole docpěć?“, chcyše Žitnik wědźeć.
Byrnjež swojeho přećela hižo wjele lět znał, poradźi so
Miliduchej jeho husto někak překwapić.

 „Mam we hłowje plan. Tón młody frankowski prědar je
mi pomhał tole wumyslić“, smějkotaše so Miliduch. Wu-
jasni přećelej nadrobnje, što chce w přichodźe činić. Po jeho
słowach Žitnik zadwělowa: „To so ći njezešlachći.“

 „Snano maš prawje, ale ja druhi puć njewidźu. Chcych
wo tym planje bjesadować z přichodnym wójwodu.
Tehdom pak hišće njewědźach, zo budu ja za wójwodu
wuzwoleny“, wuzna Miliduch. „Dyrbju te myslički zjed-
noćić kaž paćerki na našijnym rjećazku.“

 Před bojownikami, kiž so domoj wróćachu, wupře-
strěwaše so bjez kónca lěs. Mužojo so bórze zhubichu mjez
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wysokimi bukami. Za lěsom rozdźělichu so do dołheju ća-
how. Jedyn wotboči do Lipšćanskeho směra, tamny poda
so na wuchod k Budyšinej.

 Žitnik a Miliduch zastaštaj na kromje lěsa, dokelž při-
ńdźe čas rozžohnowanja.

„Nimam blišeho přećela hač tebje, Miliducho“, rjekny
Žitnik hnuty. „Chcu ći pomhać we wšěm nastupanju, nje-
zabudź, zo će w twojich planach podpěram. Njech da ći
Pjerun móc, zo by so ći wšitko poradźiło“, praji Žitnik
a wobja kruće Miliducha. Postrowiwši jeho posledni króć,
spěchaše na konju za swojimi wojakami.

 Tež Miliduch jěchaše spěšnje doprědka a bórze bě
na čole swojeje družiny. Hromadźe z nawodami splaha
pokročowaše na wuchod. Jako so w dalinje slěborny pas
Łobja zyboleše, njebě słónco hišće napoł puća swojeje wšěd-
neje njebjeskeje dróhi. Při rěce wšitcy zastachu. Zwjazane
 dołhe čwaki drjewa pomhachu pěšim wojakam na druhi
brjóh šěrokeje rěki přepłuwać, jězdni pak sedźachu na swo-
jich konjach a přeprěčichu Łobjo bjez wosebitych ćežow.

 Miliduch bě z konjom prěni na druhim brjohu. Sydny
so do zeleneje trawy a ze stwjelcom trawy w hubje wob-
kedźbowaše swojich ludźi. Kóždy derje wědźeše, što ma
činić. Bě słónčny dźeń. Miliduch wuwědomi sej rjanosć
přirody dokoławokoło. Konjace hrudźe přewinychu
z lochkosću žołmy Łobja, zróstni mužojo z dołhimi kijemi
w rukomaj wjedźechu te jednore łódźe ze stotkami pěšich
k brjohej na druhej stronje. Přibrjóh Łobja so rjenje zelen-
ješe. Na hałzach štomow spěwaše ptačina, módre njebjo
ze žehliwym bulom słónca steješe wysoko nad nimi.

 Wójwoda hladaše na napřećiwny brjóh, z kotrehož před
poł hodźinu na swojim konju přepłuwa. Nadobo so jemu
zdaše, zo wostaji tam cyłe swoje dotalne žiwjenje. Tu je rjana
přiroda, ptački fifola - a tam morjeni ludźo, krejčerwjene
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płomjenja, pójsnjeny brodaty Frank, njeznaty młody prě-
dar a jeho, Miliduchowa wólba za wójwodu. Zdaše so, zo
sta so tole wšitko w jeničkim krótkim wokomiku. Prašeše
so sebje samoho, kak bě to móžno, zo njebě sej prjedy wě-
domy toho bjezkónčneho horja ranjenych, zrudnych wo-
sudow wobydlerjow wotpalenych wsow. Přemało jeho
jimachu woči čwělowanych a mortwych, płač žonow
a wustróžane dźěćace mjezwoča.

 Čehodla? Tež jeho wabješe sława, nawrót z bitwow
z bohatym dobytkom, to, zo ludźo juskachu a wobdźiwachu
jeho zmužitosć. Ně, wón hižo tehdom we wutrobje čuješe,
zo tajke žiwjenje njeje te prawe. Chcyše być sławny, boha-
ty, mócny. Za tym tohorunja druzy žedźachu. Wón pak derje
wědźeše: Nětko sym wójwoda, wot mojich přikazow wotwi-
suje wosud druhich.

 Z napřećiwneho brjoha bližeše so łódź z wulkej skupi-
nu jatych. Prědku steješe frankowski prědar Wěnk abo
Wenedus. Bóh wě, kak jeho prawje mjenuja. W rukomaj
dźeržeše křiž, kiž měješe wokoło šije powěsnjeny. Miliduch
čakaše, doniž łódź njedopławi. Da prědarjej přikaz, zo by
hnydom k njemu přišoł.

 „Njemóžu wostajić swojich bratrow w njezbožu“, praji
křesćanski prědar.

 „Budźeš přełožować“, kazaše jemu z hrubym hłosom
Miliduch. Widźeše na Wěnkowym mjezwoču, zo so mło-
dy prědar jeho boji. Wójwoda zarěča wótřišo:

 „Wojacy kejžora Korle, słuchajće kedźbliwje, što wam
nětko zdźělu.“ Steješe před skupinu jatych, a mnich wójwo-
dowe słowa přełožowaše. „Sym so rozsudźił, wam wšitkim
miłosć wopokazać!“

 Prjedy hač móžeše Wěnk te słowa do cuzeje rěče přeło-
žić, so serbscy wojacy zadźiwachu a njemóžachu sej wujas-
nić wójwodowe zadźerženje. Za tajku ličbu zróstnych
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a wojowanja kmanych njewólnikow móhli tola wot překup-
cow z wuchoda njeličomne mnóstwo slěbra, brónjow, kon-
jaceho gratu a debjenkow za swoje žony měć. Njedźiwajcy
toho chce wójwoda jich pušćić. Frankojo tu stejachu bjez
swojich brónjow a nimale bjez kóždeje drasty. Jich brónje,
črije a drasta – to bě nětko dobytk za Serbow. „Chrystus
njeměješe na sebi wjace hač wy“, wusměšowachu křesćan-
skich Frankow serbscy bojownicy.

 „Prajće swojemu kejžorej, zo Serbja hižo dale wojować
nochcedźa. Nochcemy waš mětk, waše žiwjenje, ale nochce-
my tež zhubić te swoje. Njech so kejžor Korla njezwěri přećiwo
nam wojować, hewak so te waše wójsko wróći domoj tak kaž
wy nětko: bjez brónjow, bjez wobuća a bjez drasty.“

 „Tole trjechi w tym lěpšim padźe“, přispomni něchtó
ze serbskich bojownikow.

 „Chcemy z kejžorom Korlu w měrje žiwi być, kaž runo-
prawni partnerojo. Nětk dźiće a njeswarće. Budźće dźakow-
ni, zo njejsmy wam nosy a wuši wotrězali.“

 Miliduch pytny, zo wosta młody prědar tu stejo a hladaše
raz na łódź z jatymi Frankami, raz wójwodźe do wočow.

 „Tež tebi sym wězo miłosć wopokazał“, praji Miliduch.
„Směš z nimi woteńć.“

 Wěnk mjelčeše. Bě słyšeć, zo so jeći sobukřesćenjo
na njeho hněwaja. Wón bě tola jenički ze wšitkich, kotre-
hož Serbja njejsu přepytowali a njejsu jemu ničo wzali.
Z tym bě wón Frankam podhladny. Měnjachu, zo wón něšto
za chribjetom přećiwo nim čini.

 „Z kotreje swójby sy?“, prašeše so Miliduch dale, njewo-
čakawši na swoje prěnje prašenje wotmołwy.

 „Słušam do splaha Mojanow“, praji njerady Wěnk, ko-
tryž hladaše za łódźu z jatymi. Łódź běše hižo napoł rěki
a so pomału wotsalowaše. Wótre swarjenje bě njedźiwajcy
toho derje słyšeć.
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 „Sy snano syn włodyki Trocha? Toho ja znaju. Smój jónu
z mojim dźědom na jeho statoku při pućowanju nóclěh
dóstałoj. Běž ruče k nanej, njech wón wě, zo njejsy w bitwje
žiwjenje přisadźił.“

 „Bych rady tu pola tebje něšto tydźenjow wostał“, praji
Wěnk. Miliduch so při tutych słowach postróži.

„Čehodla?“
„Budźeš mje traš trjebać“, bě Wěnkowa wotmołwa. To

wójwodu překwapi. Plan, wo kotrymž rěčeše ze Žitnikom,
poča so zwoprawdźeć, wón pak na to njebě přihotowany.
Nadobo měješe zaćišć dotal njeznateje bojazliwosće a samo
česćownosće před někajkej wyšej mocu. Po krótkim času
so tutón zaćišć zaso zminy a wójwoda naby swoju prjedaw-
šu runowahu. Wobroći so k Wěnkej z namjetom:

 „Sym z tym přezjedny. Wožně je kóžda ruka trěbna, je-
lizo chceš nam woprawdźe pomhać.“ Hladajo kedźbliwje
na prědarjowe mjezwočo, widźeše w nim jenož křesćansku
pokornosć.

 „Dale!“, přikaza Miliduch swojej družinje a prócowaše
so zdobom zwěsćić, hač je wšitko w porjadku. Pěši a jězdni
počachu so pomałku hibać. Wójwoda jěchaše na čole swo-
jich ludźi a da so do směra na Budyšin.

 Jako běchu městu blisko? tón hoberski hród na nahłej
skale nad Sprjewju bě znazdala widźeć?, přidruži so
Miliduchej po prawym boku Božećech.

 „Wjeselu so, zo sy tu runje nětko“, praji wójwoda, zo by
sčasom zadźěwał měšnikowym prašenjam. „Prošu će, wu-
jasni našim ludźom, čehodla wopokazach frankowskim ja-
tym swoju miłosć.“

„Najprjedy wšak dyrbiš mi tónle swój rozsud rozłožić“,
wotmołwi pohanski měšnik. Miliduch bě na tajke zadźer-
ženje Božećecha zwučeny, tuž cyle měrnje znapřećiwi: „Bož-
ko, snano derje rozumiš, čehodla sym to sčinił. Mamy
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nadosć starosćow, zo bychmy na blidźe kóždy dźeń kusk
chlěba měli, zo njebychu dźiwje zwěrjata naše kruwy
a wowcy potorhali a zo njebychu nas njenadźicy ludźo na-
šeje kreje nadpadnyli.“

 „Maš prawje, po twojim měnjenju budźe za nas lěpje,
jelizo nas nadpadnu Frankojo“, wusměšowaše wójwodu
měšnik.

 „Měr z Frankami – to woznamjenja, zo bychmy w při-
chodźe jednu wulku starosć mjenje měli.“ Miliduchej ze-
zda so, zo wubudźeja jeho słowa w měšniku pozitiwny
wothłós. Pokročowaše tuž z wujasnjowanjom: „Jelizo by-
chmy frankowskich jatych z jich brónjemi a w drasće
na swobodu pušćili, móhł by kejžor Korla měnić, zo so
Frankow bojimy. Nimo toho bychu jeći po puću po słowjan-
skim teritoriju wjele škody načinić móhli. Z tym zo smy jim
zmóžnili woteńć domoj, ale bjez brónjow, črijow a drasty,
njepokazachmy jenož swoju móc a sylnosć, ale zdobom
dobru wolu, zo chcemy z nimi w měrje žiwi być“, wujasni
z posměwkom Miliduch. „Kejžor sej móže lochko zličić,
kelko pjenjez bychmy móhli za jeho wojakow dóstać.“

„Ty měniš, zo chce wón měr ze Słowjanami měć? Ně, naj-
radšo by sej cyły swět podćisnył a …“, znapřećiwi Božećech.

 „Mamy jemu kóždu přičinu nadpadnjenja našeho kraja
wzać“, praji měšnikej Miliduch. Trějo sej čoło, hladaše
Božećech mjelčicy doprědka, přez hłowu swojeho konja.

 „Po mojim zdaću bychu ći jeho wojacy w samych ko-
šlach a bosy móhli derje słužić jako wurěč za nadpad“, pra-
ji Božećech.

 „Nadźijam so, zo će bórze wopytam, tuž změjemoj skład-
nosć wo tym porěčeć. To nastupa tola nas wšitkich“, Mili-
duch rozmołwu zakónči.

 „Sy při mni přeco witany“, wotmołwi měšnik, kotryž
wójwodu wutrobnje lubowaše. Miliduch pytny w jeho
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słowach wosebity nutřkowny zynk a wědźeše, zo móžetaj
so dorěčeć.

 Wobydlerjo Budyšina zhonichu wot pósłow, zo so Miliduch
ze swojej družinu bliži.

 Witachu nětk wutrobnje noweho wójwodu serbskich
splahow, jich włodyku Miliducha. Tón sedźo na konju wšit-
kim na postrow kiwaše, z přećelnym posměwkom hladaše
na njeličomnu črjódu witacych a hdys a hdys na přećela
abo znateho zawoła. Tónle swjedźenski dźeń so zhromadźe-
nym hłuboko do pomjatka zary. Wšitcy začuwachu, zo nje-
bě na čole serbskeho luda ženje nichtó wjetši a dostojniši
stał.
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 MILIDUCHOWY WOTMYSŁ

 Bližeše so čas wysokeho njebja a hłubokich nocow.
Wodnjo w słónčnych pruhach ćěrješe cuni wětřik wóń lěs-
neho powětra a rano zahe posyčeneho syna. Burja honja-
chu swoje stadła na pastwu. Dźěći łójachu w Sprjewi ryby
a raki a te najwjetše z nich pokazowachu přihladowarjam.
Zemja wonješe za zrawjacymi płodami, chcyše wotedać tu-
tón swět najmłódšim potomnikam.

 Miliduch pozasta z někotrymi mužemi na kromje pola,
hdźež wysoke stwjelca pšeńcy rosćechu. Wón wza pšeńčnu
kłosu do dłónje a połoži zornjatka do erta. Bě spokojom.

 „Móžemy žnjeć, zorno je zrałe. Jelizo njebudźeja krupy
bić, budu lětsa žně jara dobre.“

 „Mamy wšak tudy najlěpšu pódu“, praji hordźe Budyš,
młódši wójwodowy kuzenk, kotryž dósta swoje mjeno wot
sławneho dźěda. „A młodeho skotu mamy lětsa wopraw-
dźe wjele – ćelata, jehnjata, žrěbjata. Škoda, zo je nam
mjedwjedź kruwu roztorhał. Ja pak jeho bórze popadnu
a skóncuju toho kosmača.“ Młodźenc běše zrosćeny kaž
dorosćeny muž, ale mjezwočo běše skoro hišće dźě-sćowske.
Pod nosom měješe hižo móličke wusy. Prócowaše so rěčeć
z hłubokim hłosom, ale bě to kusk směšne. Podarmo so pró-
cowaše runać so dorosćenemu, nazhonitemu mužej.

 „Ty so woprawdźe toho kosmača njebojiš? Z tymi, ko-
trež w lěsu rady měd lizaja, njejsu žorty. Husćišo stanje so
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njezbožo. Dopominam so hišće derje na někotre wopory,
na Mrzenu, Młynka, młodeho Wjerbu… Najlěpje je, tele
strašne zwěrjo njemjenować, hewak sej je čłowjek k sebi
přiwoła. Mudri ludźo tole derje wědźa, mjenuja jeho to-
hodla kosmača, brunača abo toho, kiž rady měd jě.“

 „My pak sej radu wěmy“, praji Miliduch, zasadźujo so
za pachoła. „Snano póńdźemoj jónu hromadźe na hońtwu.“

 „Pohladajće, tamle Radka dźe“, złoži kedźbnosć wšit-
kich do druheho směra Krch, kiž tež słušeše do wójwodo-
weho šěrokeho přiwuznistwa. „Jelizo derje widźu, da wona
něšto w rubišku njese.“

 „Ty jenož na jědź mysliš“, posměwkny so Worač, kotryž
měješe wudmo Kózlik abo Kózlacy róžk. „Pohladaj na sebje!
Maš hižo brjuch kaž hornc z Tornowa. Jelizo budźeš dale
telko jěsć, puknješ so hišće.“

 Worač dósta tele wudmo hižo w dźěćatstwje. Kozoł běše
jeho jónu na dworje na rohaj wzał, pozběhny jeho a košla
bě rózdrěta.

 „To će ničo njestara, Kózliko, ty mi jědź njedawaš“, wot-
mołwi Krch zranjeny.

 „Ničo za zło, ale dyrbiš na sebje bóle kedźbować. Nje-
dawno sym na twoju žonu Dražku hladał. Mi so zda, zo je
někajka sucha. Ty zawěsće doma wšitko zjěš a jej ničo
njezwostanje“, starosćeše so Worač.

 „Kazach Radce, zo nam něšto k jědźi přinjese, dokelž
budźemy dźensa dosć dołho wonka sedźeć a bjesadować“,
zdźěli wšitkim Miliduch a dźěše swojej žonje napřećo.

 „Skónčnje sym tu“, zaklinča miły hłós Radki. „Nadźijam
so, zo budźe wšitkim derje słodźeć!“, praji wona. Rozmołwa
so přetorhny. Najbóle so přitomnosć rjaneje žony wuskut-
kowa na młodym Budyšu. Jeho mjezwočo so začerwjeni,
čehoždla złoži woči k zemi. Druzy mužojo hladachu na rjanu
młodu žonu z lóštom. Jeničce Krch činješe to bjez zajima.



31

 Radka měješe dołhe brune włosy, jeje cunje wobličo bě
woprawdźe rjane.

 „Tole je woprawdźita hosćina, Miliducho“, praji z jima-
cym hłosom tołsty Krch, widźo na běłym rubišku mjaso,
twarožk, chlěb a wjele zeleniny.

 „Prošu, dajće sej słodźeć“, wupřa wšitkim Radka a pohladny
na swojeho muža. Byrnjež hromadźe žiwaj byłoj hižo něšto lět,
wotkrywaše Miliduch na swojej žonje přeco nowe dopokazy
njewšědneje rjanosće. Wobdźiwaše tež jeje wušiknosć
a nazhonitosć, z kotrejž wjedźeše domjacnosć a ratarstwo.

 „Ty sej ničo njewozmješ?“, wopraša so Radka jeho.
 „Wězo činju to z wulkim lóštom. Dźakuju so ći“, wot-

mołwi wójwoda a suny sej do huby kusk twarožka a chlěba.
Lubosć mjez nimaj bě wobstajna. Radka so derje dopomi-
naše na tón wokomik, jako bě so z nim prěni króć zetkała.
Bě jej dospołnje jasne, zo stanje so tutón šwižny wysoki
muž, zmužity a połny žiwjenskeje mocy, z jeje wosudom.
Kaž zakuzłana hladaše tehdom jemu do wočow, do wobliča,
wobrubjeneho z ćmowej brodu. Njebě nuzne z nim rěčeć,
myslički sapachu jemu z hłowy bjez jeničkeho słowa. Wona
samo wěrješe, zo ma wón zwisk k někotrym z pohanskich
přibohow, dokelž zamó tež přichodne podawki předwidźeć.
Nic připadnje su ludźo jeho na čoło wšitkich serbskich spla-
how wuzwolili, za wójwodu. Njeběštej to jenož jeho zmu-
žitosć a spěšny rozsud, ale tež jeho přećelny poćah
k jednorym ludźom. Miliduch! Tele mjeno woprawdźe derje
zwuraznja, kajki wón je.

 „Hdźe stej naju dźěsći?“, wopraša so wójwoda. Radka
bě w tych wokomikach hišće daloko wróćo, w dopomjen-
kach na młodosć a prěnju lubosć.

 „Władka je jej sobu wzała, zo by jimaj małe kóčki poka-
zała“, praji Radka. „A što čini Wěnk, tón frankowski prě-
dar?“, chcyše Miliduch wědźeć.
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„Dźensa rano poča nowy žłob za konje ze šmrěkoweho
drjewa dypać. Połojca je hižo hotowa.“

 „Je jara wušikny, to dyrbju wuznać“, doda z połnej hubu
Krch. Jeho wóčce w tučnym wobliču hladaštej na wójwodu.
„By wulka škoda była, tajkeho pilneho dźěłaćerja zhubić.“

 „Sym pytnyła, zo waša dźowka Ludka na njeho husto
z wulkim lóštom hlada“, kałny ze swojimi słowami Radka
Krcha. „A wona njeje jenička z našich holcow.“

 „Mi so zda, zo to njeje špatny čłowjek“, měnješe Worač.
„Je sej hižo dowěru mnohich zdobył. Z młodźinu ma hižo
dobre poćahi. Ja so za njeho zasadźuju, Miliducho.“

 „Tež ja měnju, zo je wón drje dobry čłowjek“, praji wójwo-
da pomałku a bě widźeć, zo ma swoje słowa derje rozmys-
lene. „Na druhim boku su wšak mjez nami ludźo, kotřiž
jeho rady njewidźa. Měšnik Božećech je mje samo warno-
wał.“ Miliduch rěčeše dale wo tym, zo tež někotři jeho při-
wuzni Wěnka rady nimaja, Čehodla? Wěnk njeje z jich
rodu, je zdaloka k nim přišoł a ma pječa wjele wšelakich
njedostatkow. Wažne je tež to, zo su jeho hromadźe
z frankowskimi wojakami zajeli. Snano jich najbóle roz-
njemdrja, zo prěduje wón wšudźe wěru do jeničkeho boha.
Lěpje je měć mjez nami sakskeho abo durinskeho jateho,
ale tónle pachoł je wotrodźenc!

 Miliduch bě hinašeho měnjenja. Wón začuwaše we
Wěnkowym zadźerženju něšto wutrobne, něšto nadobne.
Miliduch spózna, zo tón młody mnich chce, zo by so wšit-
kim lěpje šło. Jeho prědowanje wo jeničkim bohu – to je
jenož kónčk kłoka, kotryž je z mjechkeho drjewa dźěłany.

 „Ludźo so boja, zo k nam toho jich Chrystusa při-
wjedźe“, praji Krch.

 „Wón chce sej najprjedy zdobyć našu dowěru a wjace
časa“, měnješe młody Budyš. Přećiwo młodemu prědarjej
wón ničo njeměješe, jemu pak so njespodobaše, zo ma
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mnich wuspěch mjez młodymi žonami a holcami, zo so jeho
mjezwočo wšitkim lubješe.

 „Tu w Budyšinje je wjele rjanych a zajimawych ludźi,
mjez nimi su tež cuzy překupcy“, znapřećiwi Radka.

 Budyš mjerzaše so, zo ta rjana wójwodowa žona jeho
zańč nima, měnjo, zo je hišće dźěćo.

 „Bórze změjemy přiležnosć jeho lěpje zeznać“, skónči
Miliduch rozmołwu a poda so k swojemu domej.

 Nazajtra knježeše wot zažneho ranja w Budyšinje zaso
čiły wobchad. Pastyrjo honjachu skoćata na łuki, k rěčce
a do lěsow. Na dworach gagotachu husycy, běchu tež sły-
šeć kokoški a wótry hłós kapona. Nimale w kóždej chěžce
šćowkaše pos.

 Kruwy a konje přebywachu na pastwišćach hižo wot
nalěća. Wječor je do wobhrodźenja honjachu, zo njebychu
je wjelki abo mjedwjedźe skóncowali.

 Kóžde ranje klinčeše něhdźe wjesoły spěw. Holiča
spěwachu, dokelž so zaso nowy dźeń započa. Ludźo wo-
tućachu ze spara a dyrbjachu zaso zastarać sebje, dźěći
a skót. Najhórši njepřećel bě za nich hłód. Přičinow bě wje-
le: wójny, suche wjedro, chorosće, dołha zyma a – smjerć.
Jelizo bě nan w swójbje zemrěł, tradaše zwjetša cyła swójba
nuzu. Mać dyrbješe dźěći zastarować, a jědźe bě za nje hdys
a hdys přemało. Jelizo běštaj wobaj staršej zemrěłoj
při někajkim njezbožu, bywaše woprawdźe zlě. Dźěći za-
starowachu najbliši přiwuzni abo susodźa. Tež chori
a zbrašeni, kotřiž njemóžachu so sami zežiwić, z hłodom
tradachu. Jich wosud wotwisowaše wot sobuželneje wutro-
by druhich.

 Miliduch znaješe derje te struchłe stawiznički. Bywaše
jara čućiwy při njezbožu druhich a pytaše za móžnosću, jim
žiwjenje wulóžić. Hižo w swojej młodosći prošeše swojeho
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dźěda Budyša, zo by jemu z bróžnje měšk pšeńčnych zorn-
jatkow dał, zo by najchudšim pomhać móhł. Budyš tole
jenož njerady činješe. Jako nazhonity muž wědźeše, zo ženje
njewěš, kajke budu lěto po tym žně. Jelizo so njedešćuje,
budźe kóžde zornjatko trěbne.

 Miliduch steješe nětko při wrotach a kiwny na Wěnka,
kotryž bě so runje do jeho domu wróćił.

 „Derje, zo sy hižo tu. Wzmi sobu serpaj a póńdźemoj
na polo.

Dyrbimoj spěchać, dźensa budźe njeznjesliwa horcota!“
Wěnk pohladny k njebju. Na bjezkónčnej módrinje swěće-
še so hižo žehliwy słónčny bul słowjanskeho přiboha Swa-
roga. Přijomny, chłódźacy wětřik přeměni so bórze na horcu
helu.

 „Dźensa budźemy syc při puću do Lubija. Zorno je hižo
dospołnje zrałe a twjerde, tuž njemóžemy dlěje čakać. By
so z kłosow wuroniło“, posudźi mudry Miliduch.

„Radka, njech so čeledź hnydom přihotuje, zo póńdźe-
my na polo. Wzmi sobu bow zymneje wody, zo móhli so
žnjencarjo w horcoće napić. Ja pak konjacy zapřah wobsta-
ram“, doda Miliduch.

 Mjeztym zo so Radka a Wěnk spěšnje wotsalištaj, swoje
nadawki spjelnić, spřihotowa Miliduch wšón trěbny grat
a nimo toho sekeru z dołhim toporom, hlebiju a tykny
sej za kožany rjemjeń wótry tesak. Njetraješe dołho
a po kamjentnym puću jědźeše zapřah pomału k juhu.
Wójwoda wjedźeše woła, kiž drjewjany wóz ćehnješe,
na powjazu.

 „Tole sym sobu wzał dźiwich zwěrjatow dla“, wujasni
Miliduch pokazujo tesak a hlebiju.

 „Kak so ći pola nas spodoba?“, prašeše so wójwoda
Wěnka.
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 „Čuju so tu derje, kaž doma pola nana“, wotmołwi mło-
dy mnich.

 Mjez kamjenjemi wuhlada na wokomik wćipnu kohlicu.
 „Kohlicy su jara wužitne, dokelž łója myše. Tež kóčki

a paskulicy“, rjekny mnich.
 „Maš prawje“, přihłosowaše Miliduch.
 Po krótkim mjelčenju Wěnk pokročowaše:
 „Chcu ći wujasnić, čehodla sym při tebi.“
 Wójwoda so zwjeseli, zo započa Wěnk sam wo tym rě-

čeć. Njewobdźiwaše jenož jeho wušiknosć, ale tež jeho ro-
zumnosć. Škoda, zo wón k jich splahej njesłuša. Tajcy ludźo
su trěbni w kóždej wjesce a w Budyšinje, hdźež so najwaž-
niše naležnosće splaha wobjednawaja, ćim bóle.

 „Ja přińdźech za tobu, wójwoda, dokelž da mi wótc bi-
skop nadawk, mjez twojimi ludźimi ewangelij šěrić. Tež wo
tebi je rěčał, wo tym, kajki mudry nawoda sy a kak dostojn-
je a čestnje so zadźeržiš. Dźakowano Bohu bě wón mój puć
k tebi skrótšił.“

 „Kak mi wujasniš, zo sy hromadźe z frankowskimi wo-
jakami k nam přišoł?“, chcyše Miliduch dale wědźeć.

 „W měsće Fuldźe su so wojacy na kemšach wobdźělili
a dźěchu dale do serbskeho kraja. Tuž so jim přidružich,
dokelž mějach samsny puć“, rozłoži Wěnk. Miliduch nje-
měješe přičiny, jeho słowam njewěrić.

 „Sy so móhł z njewólnikom stać, kóždy włodyka swo-
jich jatych na swobodu njepušći. Sy był w bitwje jaty.“

 „Dyrbju wuznać, zo spušćach so na Boha… a na tebje.“
 „Tole mi snano dokładnišo wujasni“, požada Miliduch

a zasta.
 „Kaž běch ći hižo prajił, sy znaty tež pola swojich nje-

přećelow“, wotmołwi Wěnk.
 „Što chce wótc biskop wote mnje?“, prašeše so wójwo-

da njesćerpnje.
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 „Sćele mje k tebi, zo bych će spytał za křesćansku wěru
zdobyć.“

 „Čehodla njejsy mi to hnydom prajił?“
 „Dokelž njebě k tomu přihódneje składnosće.“
 „Měniš?“, zasmja so wójwoda sucho. „Njejsy prěni z tych

prědarjow, kotřiž su do našeho słowjanskeho kraja ćahnyli.
Kak mi wujasniš, zo je će waš biskop ke mni pósłał a nic
k Jaworej abo Semilej?“

 „To ja njewěm, njebě mi ničo nadrobnišo rozłožił“, wuz-
na Wěnk.

 Miliduch kročeše z nachilenej hłowu dale. Ta běše poł-
na napřećiwnych mysličkow. Za jeho chribjetom bě widźeć
jedna z wěžow Budyskich měšćanskich murjow. Šěroki ka-
mjentny puć so nětko přeměni na wusku šćežku, kiž wjedźe-
še na kromu wulkeho pola, kotrež wšitkim słušeše a kotrež
mjenowachu „občinu“. Tu započachu žnjeć.

 Žiwjenje w Budyšinje rozeznawaše so porno žiwjenju
w serbskich wjeskach we wokolinje. Zwisowaše to z měst-
nom, hdźež so město wupřestrěwaše. Bě to křižowanišćo
pućow, kotrež wjedźechu z juha do sewjera, ale tež z wu-
choda na zapad. Překupcy zbliska a zdaloka tu wikowachu
z najwšelakorišimi tworami.

 A w měsće mějachu nóclěh zawěsćeny. Po puću  w ćmo-
wych lěsach hrožeše jim husto strach, zo rubježnicy jich
wozy nadpadnu a jim drohe twory zebjeru. Tu w měsće
nad Sprjewju pak čujachu so wěsći.

 Wójwoda so hdys a hdys poda do wokoliny města
a nańdźe zwjetša nóclěh w drjewjanej chěžce wjesnjanow,
hdźež so zajimawa rozmołwa hač do połnocy wjedźeše.

 Wón dźiwaše na to, zo so wěstota w jeho kraju skrući.
Měješe wobrónjenu družinu, zestajanu z najzmužićišich
młodych muži. Při nim wuknjechu, kak maja so přećiwo
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rubježnikam wobarać a do tarče kłoki z prokom třěleć. Tež
na hóńtwu z nimi jězdźeše. Zdobom přewodźachu jeho
na wažne jednanja k druhim splaham. Škitachu tež žiwjen-
je Miliducha, ale to njebě zwjetša trjeba, přetož wójwoda
měješe ze susodami jara přećelske poćahi. Zemjenjo, kmje-
ćojo a lechojo wotedawachu dawki, kotrež sej wójwoda ža-
daše. Dawki běchu te samsne, kajkež běše před lětami stary
Budyš postajił. Miliduch njebě je po swojim wuzwolenju
zwyšił.

 Wosebitu starosć wěnowaše Miliduch hrodej, to rěka
tomu dźělej města, kotryž bě z  murjemi wobdaty. Tam byd-
leše wjetšina wobydlerjow. Tam so tež chowachu składy žita,
sele a druhich cyrobiznow. Njefalowaše studnja z čistej pit-
nej wodu. W času, hdyž so njepřećel městu bližeše, buchu
wočinjene ćežke dubowe wrota a ludźo z wokoliny smědźa-
chu so tež za spušćomnymi murjemi chować.

 Wosrjedź murjow steješe wulka drjewjana chěža, w ko-
trejž wotměwachu so wuradźowanja hłownych nawodni-
kow splaha. Běchu tu tež hosćiny a we wulkej rumnosći
chowachu so sudobja a měchi muki, hrocha a mjedu. Puć
zwjazowaše něhdźe dwaceći drjewjanych twarjenjow
a wjedźeše dale hač k hłownemu zastupej do hrodźišća
nad Sprjewju.

 Pola, pastwišća a łuki běchu zhromadne wobsydstwo.
Zahrody a skoćata słušachu swójbam.

 Zakład kóždeje chěže běchu tołste koliki, třěchi buchu
ze słomu kryte, sćěny běchu z prućikow splećene. Nutřka
bě wohnišćo, na kotrymž žony wšědnje jědź za cyłu swój-
bu warjachu.

 Miliduch rozhladowaše so po krajinje. Žnjencarjo po-
čachu syc dołhe stwjelca z kłosami a žony wjazachu žito
do snopow. Wójwoda přiwoła hdys a hdys wjesele pilnym
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žnjencarjam, postrowi jich wutrobnje a woni z posměwkom
wotmołwjachu. Z lóštom nuchaše wójwoda zrałe žitne kłosy
a potom z wótrym serpom wotsykny pšeńcu za prěni snop.
Na tónle wokomik wšitcy njesćerpnje čakachu. Na to so
dźesatki serpow zakusowachu do wulkeho pola, stwjelca
padachu na zemju a hibićiwe žony wjazachu wušiknje
powrjestła.

 Wěnk a čeledź kročeštej za wójwodu, a njebě nichtó,
štóž njeby pilnje pomhał.

Tež Radka wjazaše snopy, dźěći pytachu za brukami
a zběrachu do korbika zybolace so kamuški.

 Polo bě połne Budyšanow.
 Wuhladawši Wěnka, z kajkej zahoritosću wón při žnjach

pomha, jeho Miliduch chwaleše: „Widźu, zo so dźěła nje-
bojiš. Njejsym wočakował, zo sy tajki pilny.“

Wěnk pozběhny hłowu, a běše widźeć, zo na wójwodowe
słowa rady słucha.

 „Póńdu tež na druhe pola pohladać“, praji Miliduch a zawjaza
sej krućišo rjemješkaj na swojich črijach. Radka z dźěsćomaj sedźe-
še hižo pod starym dubom a poča wobjedować.

 „Praj mi, Radka“, wobroći so k njej Wěnk, „čehodla
wójwoda sam na polu dźěła hromadźe z druhimi? Wón ma
tola nadosć čeledźe.“ Radka zwjaza sej rubiško, stłóči
do njeho swoje rjane włosy a poswari na dźěsći. Hakle po-
tom Wěnkej wotmołwi:

 „Wón lubuje dźěło na polu. Prjedy bywaše tam wot ran-
ja do wječora, ale nětko, hdyž kejžor Korla nam hrozy, nima
hižo chwile. Dyrbi z  druhimi włodykami wuradźować,
husto je po puću a praji jim, što je nuzne. Wot toho časa,
jako jeho za wójwodu wuzwolichu, je nimale kóždy dźeń
něhdźe druhdźe. Doma jeho jenož zrědka widźu“, skorže-
še Radka. Hladaše do směra, hdźež steješe Miliduch, roz-
mołwjacy so z wysokim mužom.
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 „Nětko rěči runje z Kózlikom. Tón poprawom rěka
Worač“, wujasni Radka a pokročowaše: „Wón słuša do naše-
je swójby. Je to kuzenk, syn Milčoweho wuja. Je jara na-
zhonity ratar. Milč husto jenož z nim a ze starym Krchom
wuradźuje, štož pola nastupa. Widźu, zo tež ty rady na polu
dźěłaš, sy zawěsće doma nanej pomhał“, praji Radka, po-
hladnywši ze swojimaj rjanymaj wočomaj na Wěnka.

 „Sym tež z nanom na wiki jězdźił“, wuzna Wěnk, wob-
kuzłany wot rjanosće wójwodoweje žony. „Druhdy samo
do Rězna na skótne wiki. Mamy wulki statok, wjele polow,
łukow a pastwišćow.“

 Młody mnich rěčeše ze zahoritosću, Radka so jemu zda-
še ta najrjeńša žónska, kotruž bě w žiwjenju zetkał.

 „Čehodla njejsy doma na nanowych polach wostał?“
 „Mam staršich bratrow, ći su nanowe pola namrěli“,

wotmołwi Wěnk.
 „Sy so sam rozsudźił z prědarjom być?“, prašeše so Rad-

ka. Zběhny při tym pisany kamušk, kiž na zemi ležeše.
Wěnk wza karan z wodu a so napi. Hakle potom wotmołwi:

 „Mój nan chcyše, zo derje čitać a pisać nawuknu. Praje-
še, zo mam dobru hłowu.“

 Radka pytny, zo mnich we sebi něšto chowa, něšto, před
čimž by najradšo ćeknył, abo zo za něčim podarmo pyta.
Młoda žona prócowaše so zrozumić, wo čim wón přemys-
luje a z čim so bědźi.

 Miliduch so wróći a pohonjowaše wšitkich zaso do dźěła.
Radka stany, wotstroni z ruku móličke srjódki chlěba
ze swojeje suknje a wza zaso powrjestło do rukow.

Bližeše so wječor. Žnjencarjo wróćachu so domoj, na polu
nětko stražowachu jenož snopy z wonjatymi kłosami.
Po dróze k městu pohibowachu so wozy, kopate połne žita.
Nazajtra snano přiwjezu zbytk. Pozdźišo budu z kłosow w
bróžni zorno młóćić, z nim so měchi napjelnja.
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 Miliduch dźěše hromadźe z druhimi domoj. Ćopły wě-
třik wusuši pót a njeseše znazdala přijomnu wóń chój-
noweho lěsa a kćějatych łukow. Bě słyšeć wołanje pastyrjow,
kotřiž ze stadłom domoj kročachu.

 Ludźo čujachu přijomnosć we wutrobje, nad złotymi
polemi žita žołmješe so wonjaty powětr.

 Něchtó zaspěwa staru pěseń, druzy so přidružichu
a dodaloka bě słyšeć tónle chór hłosow, jimacych a čistych
kaž woda Sprjewje.

 Zyba je k ratarjej přilećała:

 Sy zabył na polu pšeńčny snop.

 Hospodar ptačkej wujasnjuje:

 Bliži so zyma, budźe hłód.

 Někotři wjesnjenjo počachu so spěwajo wobjimować
a rejwać z jedneje strony na druhu. Tež Miliduch wobja
Radku a čućiweho, hnuteho Wěnka.

 W cyłym kraju knježeše njeskónčny měr, hłuboki kaž
rěka bjez brjohow. Wěnk sej z ruku woči wótrje. Čuješe,
kak dobywa so jemu do wutroby dotal njeznate začuće. W
klóštrje su so modlili a rěčeli wo wulkej Božej lubosći, su
wo njej w bibliji čitali, słuchachu na prědowanja, ale snadź
njezbywaše jeje wulkosće dla městno za tu powšitkownu
mału, čłowjesku lubosć. Nětko dźe poboku čłowjeka, ko-
tryž njeznaje Bože słowo, jeho ruka wobjima jeho wokoło
šije, a při tym začuwa wjace lubosće a bliskosće z druhimi
hač prjedy. Nadobo póčnje dwělować na tym, štož bě wuk-
nył. Bóle hač swědčenje wo Chrystusu skutkuje lubosć
Zbóžnika nětko na njeho z wutroby tychle njewěriwych,
pohanow. Wěnk čuješe, zo dóstawa jeho křesćanska wěra
nowy, woprawdźity wobsah. Tón pak jemu podawaja ći,
kotrymž dyrbješe jón podawać sam.
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Wjesnjenjo njemóžachu dodnić, z kotrymi žiwjenskimi
problemami so młody mnich zaběra. Woni běchu strowi,
nimale bjez kóždeje drasty na ćěle, čujachu so zbožowni,
přetož přiroda kołowokoło nich bě rjana. Wjezechu domoj
z pola nadosć žita, tuž mějachu swój přichod zawěsćeny.
Čehodla su trěbne te hłupe prašenja nastupajo wěčnosć?
Přijimachu dźakownje, štož jim wosud přinjese. Tući ludźo
su bjez starosćow žiwi kaž ptački njebja, rozmyslowaše
Wěnk wo Chrystusowych słowach. Tute ptački wšak su
pilne, woraja pódu, syja a žněja.

 Wěnkowe rozmyslowanje bu nadobo přetorhnjene. Za-
słyša přijomny hłós młodeho spěwarja:

Słónco hižo njeswěći

 nad našimi polemi.

 Dźeń so bórze skónči,

 wutroba mje boli…

 Někotři so jemu přidružichu mócnje spěwajo, druzy
připosłuchachu hłosej młodźenca, kiž skerje kaž hólčec
wupadaše. Wěnk začu kusk tyšnosće we wutrobje. Bě hnu-
ty nic jenož rjanosće tutoho spěwa dla, ale melodija jemu
napomni jeho młode lěta. Wón njebě wo wjele starši hač
tutón spěwar, ale wobdźiwaše tu swobodu a bjezstarostne
žiwjenje. Nažel njebě wón ničo tajke dožiwił. Wot ranja
do wječora studowaše, modleše so a zaso studowaše. Čita-
še zežołtnjene strony Stareho a Noweho zakonja, čwělowa-
še swoje młode ćěło husto z postom, štož bě za młodeho
mnicha samozrozumliwa winowatosć, zo bychu jeho du-
chowne kmanosće přiběrali. Jako cyrkwinscy wučency
zhonichu, zo su přichodni mniša hižo swoju bywšu čłowjes-
ku bujnosć wotpołožili a poskaja bjez kóždeho spjećowanja
na jich přikazy, počachu młodźencow přihotować na měšnisku
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a misionarsku słužbu. Mniša wuknjechu, kak njewěriwych
přeswědčić, zo je křesćanska wěra najlěpša.

 Mjeztym zo knježeše w Fuldaskim klóštrje duch za-
łožićela rjadu swjateho Benedikta, bywaše w zadźeržen-
ju surowych wojakow, kotřiž ćehnjechu do serbskeje
zemje a mějachu w klóštrje jenož krótku přestawku,
přemało zbóžnosće. Tući njesmilni bojownicy mějachu
nadawk, z namocu zašćěpić „mjenjehódnym“ pohanam
křesćansku wěru. Čwělowanje a smjerć běštej jich rjem-
jesło.

 Hłowne hesło rjadu „Ora et labora !“ (Modli so a dźěłaj!)
pomhaše Wěnkej – wosebje na spočatku jeho přebywanja
w klóštrje – wolóžić začuće samoty daloko preč wot najbli-
šich přiwuznych. Wěnk zajimowaše so za stawizny a filo-
zofiju, měješe wobdźiwanja hódny rukopis a pomhaše wot-
pisować „Cyrkwinske stawizny jendźelskeho ludu“. Bě tež
wurjadny prědar, tuž sta so z pomocnikom abta, kiž nadar-
jeneho młodeho serbskeho mnicha podpěrowaše. Jako so
sta z měšnikom, dósta druhe mjeno a wažny nadawk: šěrić
křesćansku wěru mjez Słowjanami.

 „Sćelu tam tebje, dokelž wěm, zo derje wobknježiš jich
rěč. Potajkim budu woni tebi bóle wěrić hač cuzbnikam.
Njezabudź, zo sy po křćiznach dospołnje nowy čłowjek.
Zamóžeš přewinyć wšitke zadźěwki. Jelizo budźe ći wo-
prawdźe ćežko, spušćej so na Boha“, dawaše abt při rozžoh-
nowanju mnichej radu.

„Sy zawěsće hižo mučny, to njech za dźensa dosaha“,
přetorhny Wěnkowe dopomnjenja Miliduch, kotryž jeho
dołho wobkedźbowaše. „Ćěło je mučne, ale duch so wjese-
li“, praji wójwoda.

Mnich na njeho spěšnje pohlada a praji: „To je sada
z křesćanskeje biblije.“
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 „Měniš, zo sy prěni prědar tu pola nas?“, rjekny Miliduch.
„Njezačuwaš snano, zo su tule na polach nam bohojo bliže
hač w twojich knihach?“

 Wěnkej njebě přijomne, kak hłuboko wójwoda jemu
do wutroby widźi.

 „Ja wěm, zo móže wučba jara wužitna być. Dyrbi pak
žiwjenje podpěrać, ludźom pomhać.“

 Nadobo womjelkny. Bě wjace prajił, hač chcyše.
 Wón hižo za tón krótki čas wědźeše, zo bywa Wěnk prě-

ni do dźěła a posledni k blidu z jědźu. Tak to tola dobri
hospodarjo činja. Najlěpše pruwowanje wšak bywaja njewo-
čakowane ćeže, tehdom so spóznaje, kotre woprawdźite
wotpohlady čłowjek ma.

 Miliduch so zradowa, widźo na horiconće jemu tak der-
je znatu siluetu Budyšina. Před murjemi bě wulka přestr-
jeń z chěžkami a brězowym lěskom. Tu so wotměwachu
wiki. Stejachu tu zapřahi a konje so pasechu na zelenej
trawje.

Překupcy pokazowachu swoje twory: za muži nože, se-
kery a mječe, za žony płat a złoćane debjenki do włosow
a rjane pjeršćenje.

 Słónco so runje chowaše a w słónčnych pruhach
błyšćachu so slěborne debjenki a brónje. Tež skupina
z Miliduchom na čole pozasta a poča sej twory na wikach
wobhladować. Najbóle zajimowaše so wójwoda za dołhe
wótre mječe, přiwjezene z wukraja. Ně, tajku kajkosć serb-
scy kowarjo hišće njedocpěwachu. Židowski překupc
z wuchoda so před Miliduchom pokłoni. Wzawši sej jedyn
z mječow wopraša so:

 „Kelko płaći tónle mječ?“
 „Daj, štož maš: kožu, pjenjezy, konja, sel, měd, wósk“, praji

překupc a zdźěli wójwodźe: „Jelizo so woprawdźe zajimuješ,
da mam hišće někotre druhe mječe, su tež jara dobre a wótre.“
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 „Jedyn mi dosaha.“ A wójwoda jón wupruwowa.
 „W přichodźe hižo njesměm mječe předawać“, pokro-

čowaše Žid.
„Čehodla nic?“, chcyše wójwoda wědźeć.
„Kejžor Korla zakazuje wuwožowanje brónjow na wuchod.

Dyrbimy přez Erfurt abo Magdeburg jěć“, wuzna židowski
překupc.

 „A tam was budu přepytować, něwěrno?“, zrozumi
Miliduch nowy zakoń.

 Byrnjež ćopło było, začuwaše wón nadobo zymne dó-
tknjenje.

 „Je so ći něšto stało?“, prašeše so překupc.
 „Ně, ničo njeje“, spyta wójwoda njepřijomne začuće

wottřasć. „Přińdź ke mni domoj a ja ći tón mječ derje za-
płaću. Budźeš zawěsće spokojom.“

 „Mam jenož tón jedyn sobu wzać?“, chcyše tamny wědźeć.
„Kelko jich maš? Pjeć? Wzmi wšitke sobu“, wotmołwi

jemu Miliduch.
 Mjeztym zo so Žid hłuboko pokłoni, dźěše wójwoda

k wrotam w měšćanskich murjach.
 Radka pytny, zo njeje něšto w porjadku, tuž so man-

dźelskeho wopraša, što bě so stało.
 „Frankojo so zaso do Serbow hotuja. Kejžor zakazuje

předawać brónje na wuchod“, wujasni Miliduch.
 „Tuž dyrbimy sej je sami zhotowjeć!“, wupraji Radka jeho

mysličku.
 Wójwoda so posměwkny, byrnjež to jara wažny problem

był.
 „To njeje tak jednore. Dokonjamy drje brónje kować, ale te

frankowske nimaja runjeća. Woni maja lěpše železo, njezho-
towjeja z njeho jenož mječe, ale tež druhi wójnski grat.“

 „Njewěrju, zo naši rjemjeslnicy njejsu kmani zhotowjeć
samsne wudźěłki. Pohladaj na Wšemira“, praji Radka.
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Wysoki zróstny muž z čornej brodu wočini runje durje
do rumnosće. Měješe dołhe nječesane włosy a mjezwočo
dźiwjeho muža.

 „Kak so ći dźe?“, zarěča na njeho wójwoda. „Železa maš
dosć?“

 „Nažel jenož jara mało. Wčera su mi něšto přiwjezli,
ale to njedosaha“, wotmołwi hoberski kowar.

 „Žid je mi runje zdźělił, zo frankowski kejžor přikazuje,
zo njesmědźa so jich brónje k nam do serbskeho kraja pře-
dawać“, praji Miliduch.

 „Tuž sej te frankowske brónje dyrbimy sami wzać. Budźe
to za nas wulka lěpšina – njetrjebamy za nje ničo płaćić!“
smějkotaše so kowar, kiž so zaso swojemu dźěłu přiwob-
roći.

 „Nětko wěš, čehodla nimamy swoje brónje lěpše, hač je
Frankojo maja. Mamy mało rudy, kotraž so na železo škrě-
je. Mječ z teje hubjeneje rudy so lochko w boju zlemi. Tež
dobri, wušikni kowarjo nam pobrachuja“, praji zrudnje
Miliduch. „Wšemir – tón je mjez nimi wuwzaće. Dyrbimy
w přichodźe hišće wjele wot nich wuknyć. Najprjedy wu-
jednamy z nimi měr, přeprosymy jich rjemjeslnikow k nam
a nawopak pósćelemy našich k nim.“

 „Kak chceš tole docpěć? Měniš snano, zo woni nam
pomhaja?“, dwělowaše Radka.

 „Po mojim zdaću budu nam pomhać, ale dyrbimy waž-
ne wuměnjenje spjelnić“, wotmołwi Miliduch.

 „Kotre?“, prašeše so z bojazliwym hłosom Radka.
 „Dyrbimy jich jeničkeho, křesćanskeho Boha přiwzać.“
 „Nadźijam so, zo ty sam tole nochceš. Sy da hižo zabył,

kajke njezbožo je nam přinjesł? Njetrjebaš z Frankami wo-
jować, dokelž tuteje myslički dla će twoji ludźo kaž přerad-
nika skóncuja. Wosebje Božećech by přećiwo tebi stał. Wón
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čaka jenož na tajku přiležnosć“, rozhori so žona. „Sy wo
tym hižo z někim rěčał?“

 „Jenož ze Žitnikom“, wotmołwi wójwoda.
 „Tón je spušćomny, budźe mjelčeć“, měnješe Radka.
 Miliduch zasta a wšón roznjemdrjeny praji :
 „Ja wězo wěm, kajke ćeže su z tym zwjazane. Nažel nima-

my druheje móžnosće. Kejžor chce pohanow k swojej wěrje
do Chrystusa wobroćić. Chce sej podćisnyć wšitke druhe spla-
hi a ludy. Ja pak nochcu, zo skónčimy tak, kaž su Saksojo
skónčili. Frankowscy knježa jich do dźěła na swojich polach
nuzuja, tež w bitwach swoju krej dyrbja za Frankow rozliwać.
Jelizo chce nam Korla nanuzować swojeho jeničkeho boha,
čehodla mamy so tomu zasakle wobarać? Mjeztym budźemy
dale na swojich honach dźěłać a wuknyć wot Frankow to, štož
woni lěpje znaja a štož budźe nam wužitne.“

 „Koho chceš pósłać k frankowskemu kejžorej?“, praše-
še so Radka.

 „Toho samsneho, kotrehož je k nam pósłał. Wěnka“, bě
wotmołwa.

 „To so ći njemóže poradźić. Zabudź tule mysličku“, pra-
ji Radka.

 Miliduch jenož hłuboko zdychny a praji ze słabym hłosom:
 „Měnju, zo dyrbjeli to znajmjeńša spytać.“
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 WĚNKOWA MISIJA

 W bróžnjach młóćachu wšudźom lětuše žito. Zorno,
kotrež chcychu nalěto wusyć, chowachu we wuzběhanych
jamach.

 Pšeńcy a rožki bě narostło w tutym lěće přewjele. Wšit-
ke sudobja běchu hižo połne a bě nuzne wulke měchi zho-
towić.

 „Lětsa zawěsće njebudźemy hłód tradać“, wjeselachu so
wšitcy. „Jenož te bitwy a wójny – to je horjo, njezbožo.“
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 Miliduch wědźeše, zo je wotnětka zamołwity za přichod
serbskich splahow. Dyrbješe tomu zadźěwać, zo jeho ludźo
na bitwišćach mrěja. Tón, štóž na polach dźěła a žito a skót
plahuje, nochce płuh z mječom zaměnić.

 Wón so derje dopominaše na słowa swojeho mudreho
dźěda: „Z brónjemi polo njezworaš.“ Wo tym by chcył
z čłonami swojeje družiny rěčeć. Snano jeho zrozumja.
Najwjetši zadźěwk budźe bjezdwěla Božećech, tón w swo-
jej zasakłosći přećiwo Frankam njepopušći. By to – po jeho
měnjenju – přerada na mócnym přibohu Čornobohu była.

 Najprjedy bych měł z Wěnkom porěčeć, rozmyslowaše
Miliduch. Je tu mjez nami hižo dlěje žiwy, je rozumny
a ludźo jeho zwjetša lubuja. Bjez dźiwa! Wón słuša k nam.
Je słowjanskeho pochada, rěči derje našu maćernu rěč, jeho
jazyk je hibićiwiši hač žónski.

 Miliduch njemóže jemu ničo wumjetować. Přeco rěči
Wěnk wo měrje a lubosći. Ludźo jemu rady připosłuchaja,
wosebje młodźina a žony. Ze swojim zadźerženjom hotuje
wón jim puć k zwoprawdźenju jeho wotpohladow.

 Wójwoda stany a hladaše po jstwě. Žona a dźěsći hišće
spachu. Miliduch wočini durje. Na wysokim njebju swěća-
chu so jasne hwěžki. Wróći so do jstwy. Starši synk spaše
jenož w ćeńkej košli, poslešćo bě na špundowanje padnyło.
Nan swoje dźěćo z poslešćom zawodźě a wopušći dom.

 Měješe hłowu połnu nawalnych myslow. Wěnkowe sło-
wa wo měrje so ludźom spodobaja. Rjenje by było,
ze železnych mječow a druhich zahubnych brónjow płuhi
zhotowjeć. Wšitke te rjekowske skutki na bitwišću njepłaća
wjace hač hornčk žitnych zornjatkow. Čehodla so ludźo
dadźa našćuwać přećiwo druhim a su zwólniwi jich w boju
morić? Kak ma sej wón tole wšitko wujasnić?

 Nadobo zjewi so před nim ćmowa postawa. Bě to
Miliduchowy kuzenk Worač.
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 „Ty tež njemóžeš spać?“, wopraša so wójwody.
 „Njemóžu. A čehodla dundaš ty po hrodźišću?“
 „Je wšitko w porjadku?“, chcyše Worač wědźeć.
 Snano by najjednorišo było, přez Worača swoje plany

mjez čłonami splaha rozšěrić. Zawěsće by to lěpje było hač
zwołać zhromadnu přiradu splaha a wo wšitkim dołho
wuradźować.

 Mužej dóńdźeštaj k hłownym wrotam. Z drjewjaneje
wěže hladachu zasparni stražnicy.

 „Na tutym boku dyrbi so murja zwyšić. Z wozami při-
wjezemy wulke kamjenje, tež smołu dyrbimy přihotować“,
přemyslowaše Miliduch.

 „Wočakuješ snano nadpad njepřećelow?“, wopraša so
Worač.

 „Nětko nic, ani dźensa ani jutře, ale móžno za lěto abo
za dwě“, wotmołwi wójwoda. „Dyrbimy zahajić jednanja
z kejžorom Korlu. Předstaj sej, wón chce zakazać předawan-
je brónjow. Dyrbimy z Frankami jednać, njemóžemy dlěje
čakać. Wěnk móhł nam při tym wjele pomhać, wón derje
wě, kak z Frankami rěčeć. Jich rěč wón wobknježi“, rozłoži
Miliduch.

 Worač pak njebě z jeho słowami přezjedny a znapřećiwi:
 „Wostajmy Korlu na pokoj, nas ničo njestara, što wón

chce. Raduju so wězo, zo su ludźo tebje za wójwodu wuzwo-
lili, ale čehodla mamy so hišće bóle starosćić? Tež bjez toho
mamy přewjele starosćow.“

 „Sym sej wěsty, zo chce sej kejžor nas wšitkich podćis-
nyć. Najprjedy jedyn splah, potom druhi a třeći. Wón bě
Awarow přewinył, potom Saksow a měni nětko, zo budźe
bórze cyły swět jemu k nohomaj ležeć. Zda so, zo njezamó-
že jeho wójsko ničo a nichtó při jeho postupowanju
do wuchoda zadźeržeć“, wuzna Miliduch.
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 „Hakle nětkle će rozumju. Ty chceš so z kejžorom wo
tym dojednać, kajku dań my budźemy płaćić. Tež druhe
splahi jemu płaća – Obodrića a Luticojo. Smy bohaty splah,
móžemy sej kupić měr, tež kejžora Korlu“, praji Worač.

 „Nimaš prawje, kejžor njecha z nami w měrje žiwy być,
ale nad nami knježić. Žedźi za wjele mocu, zo móhł sej wšón
swět podćisnyć, žnjeć hišće wjace sławy.“

 „Tuž praj, wo čim chceš so z nim dojednać“, roznjemdri
so njenadźicy Worač. „Maš snano wot kejžora někajku taj-
nu powěsć, kotruž bě z Wěnkom tebi pósłał?“

 Wójwoda wusłyša we Woračowym hłosu tukanje.
Wopraša so tohodla bratrowca:

 „Čehodla měniš, zo so wón na to hotuje, naše splahi
nadpadnyć?“

 Worač zabórbota něšto njezrozumliwe. Potom wot-
mołwi: „Móžno, zo so jemu njespodobaja naše poćahi
z Durinkami.“ Po dołhim přemyslowanju přida: „Ty chceš
snano, zo cyły naš serbski splah křesćansku wěru přiwoz-
mje?“ Poča so wótře smjeć.

 „Wo tym móžemy na spočatku jenož jednać, to njetrje-
ba być za nas ničo zwjazowace. Njech do našeho kraja při-
ńdu prědarjo, njech wo nowej wěrje zhonimy wjace. Z tym
dobudźemy wjace časa a móhli so lěpje na přichodny bój
přihotować – abo na nowu wěru, abo přećiwo njej. Nima-
my třećeje wólby, jelizo chcemy swobodni wostać.“

 „Sy zabył, zo mamy tola hišće druhu wólbu? Wojować
přećiwo Frankam!“

 „Korla je wo wjele sylniši hač naše wójsko“, wujasnjo-
waše wójwoda sćerpnje kaž nan swojemu synej. Wón ma
wjace wojakow a móže zničić a wotpalić wšón słowjanski
kraj. Něšto lět budźemy so snano spjećować, ale što budźe
z nami pozdźišo? Korla wotpali naše drjewjane wjeski. Ko-
hož z mječom njezniči, tón zemrěje z hłodom. Na sewjeru
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maja swoje sydlišća Obodrića a Lutycojo. Woni so nažel
derje dopominaja na to, zo smy přećiwo nim wojowali hro-
madźe z Frankami. Na juhu su Češa, ći nam snano pomha-
ja.“

 Poča switać, nóc bě nimo. Při rozžohnowanju bě Woračej
prajił, zo su jeho myslički wo jednanju z Frankami hišće
njehotowe, zo dyrbi wo tym z druhimi wuradźować.

 Doma lehny so do łoža, přitłóči žonu k sebi a stłóči
mjezwočo do jeje rjanych, dołhich, wonjatych włosow.
Miliduch ju něžnje pomajka, zańdźeli woči a bórze wusny.

 Słónco bě hižo dosć wysoko, jako Miliduch ze słódkeho
spara wotući. Hladaše na wjerch rumnosće, drjewjane sćě-
ny wonjachu za smołu. W kuće stwy paleše so woheń.
Miliduchej přińdźe do hłowy dopomnjenka na smjerć dźě-
da Budyša. Starc ležeše tehdom na chójnowym drjewje, jeho
mjezwočo bě běłe, kaž z marmora wudypane.

 Stanywši z łoža, prócowaše so wójwoda zrudnu dopomn-
jenku zaćěrić. Radka přihotowaše snědań za wšitkich, won-
ka swěćeše hižo słónco. Dźěsći podaštej so k njedalokej rěčce.

 Miliduch wobja Radku, połoži swojej ruce na jeje mje-
chkej nadrje a chcyše ju wokošić.

„Kedźbu, dźěsći móhłoj so wróćić. Myslach, zo budźeš
dźensa cyły dźeń spać. Druzy su hižo wotešli“, praji žona.

 Hakle nětko so wójwoda dopomni, zo bě mužam slu-
bił, sobu zběrać spalene drjewo, dokelž chcedźa nowe polo
załožić. Ličba ludźi přiběraše a přestrjeń polow bě hižo
přemała.

 „Daj mi něšto k jědźi, chcu hnydom druhim z drjewom
pomhać. Te nowe polo tam horjeka budźe wulke, rune
a dosć šěroke.“

 Radka staji na blido wulku šklu wusmuža a połoži
k tomu drjewjanu łžicu.
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 „Wuj Brězan je će tež pytał. Prašeše so, hač sy hižo wo-
tućił.“

Wójwoda přesta jěsć. Brězan bě bratr jeho maćerje
a Miliduch sej jeho česćeše kaž druheho nana. Wuj njemě-
ješe dźěći. Jelizo wuj za nim pyta, da to rěka, zo je so něšto
wažne stało.

 „Što je chcył?“, prašeše so wójwoda žony.
 „Njeje mi ničo rjekł, ale widźo, zo hišće spiš, nochcyše

će budźić. Čehodla wjace njejěš?“
 Miliduch sej swoju žonu jara wažeše, dokelž běše jara

cunja a swoje začuća njepokazowaše kaž druhe žónske.
Někotre z nich swoje lubosćinske zadźerženje přehnawa-
chu. Mnohim mužam so tole spodobaše, ale Miliduchej
bě wo wjele přijomnišo, bywaše-li Radka zdźeržliwa. Wón
derje wědźeše, zo njetrjeba so woprawdźita lubosć tak zja-
wnje před druhimi pokazować. Někotre žony so nadźija-
chu, zo so Miliduch swojeje Radki přesyći, ju wostaji a zo
sej druhu nańdźe. To pak so ženje njesta.

 „Póńdu“, praji Miliduch, jako zjě poslednju łžicu wus-
muža. Wobleče so wowči kožuch a wza sekeru sobu.
Do měška połoži kusk twaroha, chlěb a jabłuka. Wokoši
žonu a wobja swojeju synow, kotrajž běštaj runje wotwon-
ka přiběžałoj. Potom poda so k njedalokej chěžce, w ko-
trejž wuj Brězan bydleše.

 „Bě na trjebjenišćo wotešoł kaž druzy mužojo“, praji
Miliduchej mała holčka, kiž bě w pódlanskej chěžce doma.

 Wójwoda so wobroći a kročeše po wjesce, w kotrejž bě-
chu jenož žony a dźěći zwostali, k wočinjenym wrotam.

 Štóžkuli so k Budyskemu hrodej bližeše, móhł sej mys-
lić, zo zběha so tutón hač do njebja. K tomule začuću při-
nošowaše nahły puć, kotryž k njemu wjedźeše. Murje
zdachu so dwójce tak wysoke, hač wone woprawdźe
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běchu. Kónčkojte tołste drjewjane koliki tónle zaćišć hišće
zesylnjachu. Hród steješe na wysokej skalinje. Přistup bě
móžny jeničce z južneje strony. Deleka pod skału wiješe so
rěka Sprjewja, kotraž bě sej pod hrodom wuryła hłuboku
dolinu. Doł ćehnješe so dodaloka po woběmaj bokomaj –
zdaše so, zo na tym městnje wjedźe někajka wažna namjez-
na linija. To znjemóžni nadpad ze sewjera. Na južnej stronje
škitaše hród wysoki hlinjany nasyp. Po nim chodźachu
stražnicy, kotřiž wobkedźbowachu cyłu wokolinu z drjewja-
neje wěže nad zachodom do hrodu. Wo wšěm, štož so jim
podhladne zdaše, wozjewjachu hnydom do hrodu.

 „Je něšto nowe?“ zawoła wójwoda, jako docpě hrodowe
wrota.

 „Ničo, jenož někotre kruwy su swoje stadło wopušćili.
Kruwar, kiž měješe je hladać, je spał. Nětko wotročk
za kruwami pyta.“

 Miliduch nygny, a stražnicy wobkedźbowachu dale, što
so we wokolinje hrodu čini. Wójwoda přeńdźe hrodowe
wrota a móst a docpě chěžki pod murju. Tu bydlachu čło-
nojo jeho družiny, njedaloko wottud stejachu chěžki horn-
čerjow, kowarjow, tkalcow a dalšich rjemjeslnikow. Pódla
bě torhošćo. Miliduch dźěše dale přez brězowy lěsk, pře-
skoči wusku rěčku a steješe bórze na kromje wulkeho spa-
lenišća. Tu dźěłaše něhdźe dwaceći muži. Z wulkeho dźěla
spaleneje přestrjenje běchu hižo čorne zdónki a hałzy što-
mow wotstronjene. Powostanki hałzow palachu so na wul-
kej hromadźe, kruchi čorneho drjewa pak kormjachu wulke
płomjenja při swjedźenjach splaha, kotrež wotměwachu so
třikróć wob lěto.

 W nalěću zapalowachu wulke wohenje, zo bychu te po-
wětr wot złych mocow čisćili.

Spočatk lěća wotměwaše so woblubowany swjedźeń, wot
Serbow „Kupalo“ mjenowany. Holcy kupachu so we wodźe
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z hojacymi zelemi, wšitcy wjesele rejwachu, jědźe a napojow
bě nadosć a na swětlinach w lěsu młodźina póćmje nowe-
mu žiwjenju spočatk dawaše. Nazymu zaso palachu so
wohenje, ke kotrymž přichadźachu pječa duše zemrětych
prjedownikow, zo bychu so w tym zymnym času wohrěwa-
li. Ludźo woprowachu přiboham zwěrjata, kotrež w płom-
jenjach a w stołpje dyma přiboham w njebju sćelechu.
Zrudobu nad tym, zo so lěto kónči, přewinje nadźija, zo so
zaso bórze nalětnje słónco do kraja wróći z wónju kwětkow
a ćoplišim wjedrom.

Jenož někotři mužojo pytnychu, zo bě k spalenišću při-
šoł wójwoda Miliduch.

Přećelnje jeho postrowichu a dźěłachu dale. Skradźu
hladaše wójwoda jim mjezwoči. Na čeledźi njepytny ničo
njezwučene, mjezwoča někotrych jeho přiwuznych měja-
chu pak we wočomaj błyskot, kajkiž ma dźiwina, ručež
dobytwu čuje.

 Wójwoda zasta wosrjedź wulkeje přestrjenje spalenišća.
Pytaše za Woračom, ale tón tu njebě. Nadeńdźe tu stareho
Brězana, kotryž nošeše na hromady spalene čorne hałzy.
Miliduch přimny wulki čwak drjewa a dźěše z nim w směr-
je k wujej. Ćisny drjewo na hromadu a praji:

„Sy mje pytał, něwěrno? Chcyše mi ty něšto wažne zdźě-
lić?“

„Pozdźišo ći wo tym wjace praju“, wotmołwi Brězan
a hromadźe z Miliduchom poda so za drjewom.

 „Hotuja so přećiwo tebi“, rjekny Brězan, hdyž běštaj
wobaj daloko dosć wot druhich muži. „Rano wopytowaše
Kózlik wšitkich a rozprawješe kóždemu, zo chceš wšón naš
splah Frankam wudać. Ja jemu hnydom wumjetowach, zo
je sej wšitko jeno wumyslił“, wupraji spěšnje, zo by wójwo-
da widźał, zo steji kruće na jeho stronje, „zo njebě twój
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wotpohlad derje zrozumił“. Miliduch na zakryte prašenje
ničo njewotmołwi.

  „Hdźe je Worač nětkle?“
 „Njewěm. Su bjeze mnje wuradźowali, widźo, zo

Kózlikowym słowam njewěrju. Dźěch hnydom k tebi do-
moj, ale sy hišće spał. Radka mi praješe, zo sy cyłu nóc
wonka był.“

 A ja sej myslach, zo njebě wotućiła, zo njeje wědźała, zo
sym wotešoł. Na Miliduchowym mjezwoču zjewi so po-
směwk: Radka jeho samo w nocy stražuje kaž małe dźěćo.

 „Wutrobny dźak, zo sy mje před druhimi škitał. Wězo
sym tole na druhe wašnje měnił. Přichodny króć mje wu-
budź, zo njeby hižo přepozdźe było. Njewěš woprawdźe,
hdźe Worač nětko je?“, chcyše Miliduch wědźeć.

 „Jenož Pjerun wě, hdźe je tón wotjěchał“, bě Brězanowa
wotmołwa.

 Wójwoda přemyslowaše wo Woračowym zadźerženju.
Je snano Worač k druhim włodykam šoł? Njebychu jeho
słowam wěrili. Byrnjež njejsu přeco ze mnu přezjedni,
přećiwo mi njebychu šli. Snano je Božećecha wopytał. Je-
ničce tón je Miliduchej ze swojej mocu runy.

 Čehodla njejsu swójbni čakali, doniž jim sam wšitko wo
poćahach z Frankami njewujasni?

 „Čehodla wšitko tak spěšnje činiš? K tomu moje mocy
hižo njedosahaja“, skoržeše wuj Brězan a začerwjeni so.
„Honja će snano šeršenje? Hač do wječora mamy hišće časa
dosć“, pokoješe wójwodu starc.

 „Powotpočni kusk, wujo. Budu sam drjewo na hromadu
ćahać. Nochcu, zo mi něchtó wumjetuje, zo maš při našim
dźěle tak spěšnje kaž zajac běhać.“ Žortne přispomnjenje
pak njeměješe wočakowany wothłós. Bě widźeć, zo samo
Brězan na Miliduchu dwěluje. Pytny, zo so Miliduch
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prócuje někajki nutřkowny bój přewinyć, kotryž wón, wuj
Brězan, njerozumi. Wójwoda pak jemu hižo ničo njewu-
jasnjowaše. Dźěłaštaj njepiknywši ani słowčka.

 Hakle wječor, hdyž po dźěle sedźachu za blidom, bě-
chu słyšeć zaso žorty a pryzle. Krch sydny so pódla Mili-
ducha, přimny jeho za ruku a so wopraša:

„Miliducho, hdy chceš ludźi k wuradźowanju zwołać?“
„K wuradźowanju?“, zwospjetowa bjez zajima Milč.

„Praj mi, hdźe je Worač.“ Womjelknywši hladachu wšitcy
na wójwodu. Skónčnje stany Lichanjec. Na jeho čole błys-
kotachu so krjepjele potu.

 „Bratr bě wotjěł wuradźować“, praji.
 „Wo čim so wuradźuje?“, chcyše wójwoda wědźeć.
 „Wo twojich wotpohladach z Frankami.“
 „Je snano k Čornobohej jěchał?“, kiwny Miliduch z ruku

w směrje do juha.
„Myslach, zo budźemy wo tym najprjedy tu jednać.“
 Nichtó njewotmołwi. Wažachu dźě sej Miliduchowe

zasłužby wo swójbu a ród. Někotři začuwachu swoju
winu…

 „Jelizo maće zajim, móžemy so dźensa wječor zetkać
w mojej chěži.“

 Jako wójwoda tole wupraji, zjewi so w dalinje na dróze
z Lubija ćmowy dypk, kiž so pomału pohibowaše. Widźeć
běchu tři wosoby na konjach, kotrež so w směrje na Budyšin
bližachu. Srjedźa jěchaše Worač, po bokomaj wotročkaj,
kotrajž jeho přewodźeštaj.

 „Wěsće derje, zo njejsym ženje bjez was ničo rozsudźił“,
poča Miliduch, jako so wšitcy we wulkej stwě jeho domu
zhromadźichu, natwarjeneho z dołhich, tołstych zdónkow
hišće za čas dźěda Budyša. W najwjetšej rumnosći wotmě-
wachu so zhromadźizny a swjedźenje.
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 Ličba čłonow rodu přiběraše, tuž bě nuzne, na hrodźišću
nowe a nowe chěžki twarić. Nětko bě wulka chěža wobsyd-
stwo Miliducha a jeho swójby hač na wonu rumnosć
za wažne wuradźowanja. Wuradźowachu jenož dorosćeni
mužojo. Žony a dźěći so na tajkich zhromadźiznach wob-
dźěleć njemóžachu. Radka bě z dźěsćomaj na wopyt wo-
tešła, přitomny njebě Wěnk, kotryž dósta wot wójwody
wažny nadawk a měješe so hakle přichodny dźeń wróćić.

 „Njeje za mnje lochko wam wšitko rozjasnić. Woračej
sym hižo prajił, zo mam te wěčne, bjezkónčne boje hižo
syte. Smy runje lětuše žito domchowali a mamy zorna
za sebje a naše dźěći nadosć. Njetrjebamy so tuž bližaceje
so zymy bojeć. Tež skotu mamy wjace hač loni.

 Dosaha wšak jenički nadpad Frankow na naš kraj
a wšitko by so jara pohubjeńšiło.

Zo njeby so tole stało, dyrbimy tomu zadźěwać. Móžno,
zo Božećech tole lěpje rozumi hač ja“, praji Miliduch hla-
dajo na Worača. „Po mojim zdaću njeje rozsudźace, hač
nam pomha tón abo tamny bóh. Kotry je ze wšitkich naj-
mócniši? Je to Pjerun, Weles abo Čornobóh? Abo Baba,
wo kotrejž Šemek husto powěda? Abo přibóh Mojba
ze Žitawy? Nimo toho woprujemy štomam, ducham rěkow
a rěčkow a tež přiboham, kotrež naše chěže před złymi
mocami škitaja. Što so stanje, jelizo změjemy hišće dalše-
ho, noweho boha? Ničo. Nichtó njepraji, zo chcemy so sta-
rych přibohow, namrětych wot našich prjedownikow,
wzdać.“

 Miliduch skónči swoju narěč, a w rumnosći knježeše
dołho ćišina. Kóždy z muži přemyslowaše wo wójwo-
dowych słowach. Haj, tych přibohow je woprawdźe přewje-
le. Někotre wěcy su wšak jara wužitne: wěšćenja, hojace
žórła, kuzłanje za dobre žně, za strowotu ludźi a skotu. To
bě derje za našich wótcow, tež nam budźe to dale wužitne.
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Te wopory starym boham su dosć drohe. Wěmy, kelko wot
nas trjeba Čornobóh. Tón nowy bóh pomha ludźom dar-
motnje. Wěnk je wo tym husto powědał.

 „Praj nam, wójwoda, kajki zwisk ma z tym Wěnk. Nje-
bě to připadnje wón, kotryž je će k tajkim słowam pohnuł?“,
wopraša so Kožnak. Wójwoda hnydom njewotmołwi, bě
widźeć, zo wo tym rozmysluje.

 „Wuznaju, zo mje k tutym mysličkam dowjedźe, jako bě
mje prosył, wonemu čerwjenobrodačej swobodu dać. Jeli-
zo nam prěduje wo měrje a lubosći, čehodla njemóhł prě-
dować to samsne Frankam? Někotři z nas móhli jeho při tym
přewodźeć.“

 „Měniš snano, zo mamy hač ke kejžorej Korli hić?“, pra-
šeše so něchtó.

 „Wón pojědźe na frankowski teritorij samlutki. My
budźemy čakać na statoku jeho nana. Wón je Serb z našeje
kreje“, wujasni wójwoda.

 „A što činimy, jelizo Wěnk wot Frankow wróćo njepři-
ńdźe?“, chcyše wědźeć dalši.

 „W tajkim padźe dyrbimy so prašeć, što bě so stało.“
 „Kak zhonimy, čehodla tam wosta?“, zawoła wótře Kož-

nak.
 „Jelizo so jenož zakomdźi a wróći, da sam nam rozłoži,

što bě so pola Frankow stało“, měnješe wójwoda. „Jelizo
wróćo njepřińdźe, budźe to rěkać, zo Korla z nami jednać
nochce a zo přećelske zwiski z nami Słowjanami wotpoka-
zuje.“

 Nadobo wobroći so na Worača: „Što je ći Božećech pra-
jił?“

„Božećech nas warnuje, zo nimamy so swojich přibohow
wotrjec!“

„Haj, z tym smy přezjedni, wo tym smy tu hižo rěčeli.
A što je dale prajił?“
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 Worač mjelčeše. Bě to jeho myslička, k Božećechej jěć.
Miliduch wšak wědźeše, zo je jeho starosć wo přichod spla-
ha kruće zwjazana ze žedźbu, być mócny a sławny.

 „Je tež wo tym rěčał, zo, jelizo našich přibohow wopušći-
my, tón frankowski bóh tych našich spóžrje“, pokročowaše
Worač.

 „A nimo toho?“
 „Maš jeho na swjedźenju dušow wopytać“, praji Worač.
 „Sym přezjedny“, nygny wójwoda. „Jutře pojědźeš hišće

jónu k Božećechej a powěs, štož sy tu słyšał. Wzmi sej wóz
a dweju abo třoch ludźi. Na njón dajće wopory
za Čornoboha, njech je wóz kopaty połny. Praj Božkej, zo
sej jeho Čornoboha jara česćimy, dokelž smy pod jeho chor-
hoju w bojach husto dobyli. Sće z tym přezjedni?“

 „Haj“, wotmołwichu wšitcy, „to je tež naše měnjenje.“
Tole Miliducha zradowa. Hačkuli njejsu so tući mužojo
jasnje wuprajili, zo so jim wójwodowy wotpohlad spodo-
ba, bě widźeć, zo su nětko na jeho stronje. To bě jara waž-
ny rozsud, přetož Božećech bě jeho najhłowniši nutřkowny
njepřećel. Nětko bě móžno nadrobnišo wujasnić, kak móhł
Wěnk při jednanju z kejžorom pomhać.

Milč přikaza, zo přinjesu zakis, chlěb a mjaso z dźiwiny.
Bu dorěčane, zo njebudu Wěnkowi přewodnicy pola
Wěnkoweho nana Trocha ze splaha Mojanow čakać, ale zo
wopytaja druhich serbskich włodykow, kotrychž sydlišća
mjezuja z frankowskim teritorijom. Pósłojo dóstachu na-
dawk, jich na sejm přeprosyć, kotryž wotměje drje so
w nalěću přichodneho lěta. Wozmu sobu tež dary
za włodykow a starostow, kotřiž tam bydla. Po puću budu
wobkedźbować, što so w tym namjeznym kraju čini, wo-
sebje za frankowskej mjezu.

 „Štó budźe na čole pósłow? By najlěpje było, jelizo ty
jich nawjeduješ“, namjetowaše stary Brězan. To wšak
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wuwoła razne znapřećiwjenje. Dźěl muži bě z tym přezjed-
ny, dokelž by wójwoda z tym pokazał, zo je jednanje
z kejžorom za Serbow jara wažne. Tule mysličku podpěro-
waše předewšěm Worač. Wón so nadźiješe, zo móhło so
Miliduchej po puću něšto stać a zo jeho, Worača, po jeho
smjerći za włodyku wuzwola.

 Druzy z Kožnakom na čole prajachu, zo Miliduch nje-
měł wuprawu nawjedować, dokelž by jeho smjerć jednotu
serbskeje zemje wohrozyła. Wočakuje so, zo tež Češa
a bratraj ze Zahorja přijědu. Njedawno so jim poradźi fran-
kowski nadpad přewinyć, tuž dyrbja so dorěčeć, što měli
činić, jelizo so tajki nadpad wospjetuje.

 „Nimamy snano prawje?“, wobroći so na wójwodu Kož-
nak.

„Wšitcy maće prawje. Dyrbimy jednać tu a tež tam. Mamy
přeprosyć włodykow na nalětni sejm a zhonić, hač móže-
my so na nich spušćeć, hač je to prawda, wo čimž woni tak
wótře powědaja. Wosebje nas dyrbja zajimować podawki
na frankowskej mjezy.“

 „Praj, što namjetuješ?“, prašeše so njenadźicy Worač.
Jeho zadźerženje bě Miliduchej podhladne a wón bě sej
wěsty, zo njeje wo swojim zetkanju z Božećechom wšitko
prajił.

 „Zestajamy skupinu pósłow. Tón, kiž budźe ju nawje-
dować, změje prawa, kajkež ja mam. Njewobrotny čłowjek
móže načinić wjace škody hač wužitka. Chcu, zo by nawje-
dował wuprawu ke kejžorej ty, wujo“, wobroći so
ke Kožnakej. „Njejsy drje hižo najmłódši, ale mocow maš
hišće dosć.“

 Sedźo w křesle, pohlada Miliduch na kuzenka Worača
a praji:

„Bych tebje pósłał k Frankam, Woračo, dokelž rady
po swěće pućuješ, ale dyrbiš pólne dźěło dohladować. Hišće
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tři połne měsački a do našeho kraja zaćehnje zyma. Kóžda
ruka budźe tu jara trěbna.“

 Běše widźeć, zo čuje so Worač zranjeny. Swarjeć pak
njepoča.

 Worač bě dobry hospodar. Sonješe wo tym, zo sej na-
twari wulki dwór, Milč jemu da dźesać abo pjatnaće wot-
ročkow. Wón budźe sam swój knjez, kotryž njetrjeba
na druhich poskać.

 Dopomni so, zo běše Božećech, kiž na jeho słowa kedźb-
liwje słuchaše, jeho dowjedł k starej wjerje, kotraž w małej
chěžce njedaloko swjatnicy bydli.

Ta stara žona ćisny do horceje wody sušene hojace zela,
hladaše do płomjenjow a potom praji: „Dyrbiš hišće čakać.
Jónu přińdźe čas, hdyž budźeš z Budyskich murjow hladać.“

 Woračej bě jasne: Wona z tym měnješe, zo budźe wón
jónu serbski włodyka. Podarmo so wjery prašeše, hdy tón
čas přińdźe, wjera jenož wotmołwi: „Donačakaš so.“

 „Wzmi sobu swojeho Budyša“, praji wójwoda Kožnakej,
„njech hólc wuknje a wopyta druhi kraj. Ći młodźi so dyr-
bja na swój přichod derje přihotować. Nětko pak dyrbimy
so dorěčeć, kotru powěsć ma Wěnk kejžorej donjesć.“
Mužojo zesydachu so kołowokoło wójwody, jeničce Worač
a dwaj mužej běchu wotešli.

 „Kak sće so dojednali? Što budźe dale z Wěnkom?“,
wopraša so na druhi dźeń rano ze zajimom Radka. Wosud
toho rjaneho a přećelneho młodeho muža ju zajimowaše
a druhe Budyske žony tež.

 „Z Wěnkom? Chcemy jeho pósłać ke kejžorej, zo by
spytał z nim měr mjez Frankami a Serbami wujednać. Sym
sej wěsty, zo je wón tón najkmańši, kiž móhł tajki nadawk
spjelnić. Wšitcy běchu z tym přezjedni. Přećiwo tomu bě
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jeničce Worač, ale hłowa mje tohodla njeboli. Wón dósta
nadawk, dary do swjatnicy Čornoboha Božećechej dowjezć.
Štož Wěnka nastupa, tón prěduje a rysuje we hłowach ludźi
wobraz lěpšeho swěta. To so jemu woprawdźe radźi, wón
je zdźěłany, móže pisać a čitać – a rěčeć. Wjele ludźi měni,
zo tón lěpši swět tu hižo je. Nažel nic pola nas, ale pola
Frankow. Přiznawam, zo maja něšto woprawdźe lěpšeho
hač my, ale w něčimžkuli zaso nic. Njesměmy zabyć Sak-
sow. Před krótkim časom da kejžor Korla zamordować wjele
jich najkmańšich nawodow. A dźensa? Wšitcy poskaja
na Frankow, dokelž so boja. Widukind tež. Tón so kejžora
tak boji, zo radšo dźe ze swojimi ludźimi do krawneje bitwy,
hač zo by so spjećował. Ta njezapomnita rězańca, při kotrejž
bu telko kreje přelateje, budźe Saksow w myslach na přeco
přesćěhować.“

 „Ale što maja Saksojo činić? Korlowe wójsko je njeli-
čomne a nichtó je njepřewinje. Što by ty činił po tajkich
nazhonjenjach?“, prašeše so Radka.

 „Prócuju so činić wšitko, zo bych wójnu z kejžorom wot
nas wotwobroćił. Potajkim pósćelemy do Frankow Wěnka
z poskitkom měra mjez nami a frankowskim kejžorom.“

 Radka sydny so bliže k swojemu mužej, zo by zhoniła:
„Wo čim sće so ze swójbu dorěčeli? Kotry namjet maće

za Korlu?“
 „Wěnk ma kejžorej prajić, zo damy so w blišim přichodźe

wukřćić. Z tym wšak wšitcy z našeho splaha njejsu wězo
přezjedni. Je nuzne, zo bychmy wjace wědźeli wo tym
nowym křesćanskim bohu. Njech kejžor Korla jako knje-
žićel křesćanow z nami podpisa zrěčenje wo tym, zo nje-
budźemy wjace mjez sobu wojować. Z tym so wězo
přetorhnje njepřećelstwo tež z našeje strony. Njech k nam
pósćele hišće druhich prědarjow, tajkich kaž Wěnka. Taj-
kich rady powitamy.“
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 „A jeli njebudźe nichtó tu nowu wěru přijimać chcyć?
Znaješ našich měšnikow.“

 „Toho so njeboju. To budźe wot wliwa křesćanskich prě-
darjow wotwisować, nic wote mnje.“

 „A što budźeš ty činić? Daš so wukřćić?“, prašeše so
Radka nimale šeptajo.

Wona bu kubłana k bojazliwosći před pohanskimi při-
bohami. „Naši přibohojo nas zawěsće pochłostaja.“

 Miliduch zetrě z ruku srjódki chlěba z blida a pohladny
z posměwkom na swoju mandźelsku.

 „Jelizo budźe trjeba, dam so tež ja wukřćić. Njetrjeba-
my chwatać. Budźemy mudriši, hdyž so Wěnk wot kejžora
wróći.“

 „To so derje njeskónči“, wotmołwi Radka, a na jeje
mjezwoču bě widźeć zrudoba.

 „Boju so wo tebje a wo dźěsći. By měł radšo na polach
dźěłać, njech synaj wot tebje wuknjetaj, što je prawe a što
nic – na wšitko druhe zabudź. Na polach mamy žita nado-
sć, tež naši rjemjeslnicy su kmani, lěto wob lěto rodźi so
wjace dźěći. W tym je naša najwjetša móc. Njeje nuzne za-
běrać so z njewěstymi wěcami.“

Dołho hladaše Miliduch do jeje rjaneho wobliča.
 „To wšak njewotwisuje jenož wote mnje. Ta móc njeje je-

nož naša, je tež w druhich splahach a ludach. Jelizo spytamy
přećiwo njej hić, da wona nas zlemi. Jelizo budźe nam wětr
do chribjeta duć, móhli spěšnišo postupować. Dopomniš so
hišće, kak smój před wjele lětami z wichorom běžałoj?“

 Tehdom běštaj hakle krótki čas po kwasu. Prócowaštaj
so před druhimi ludźimi so chować a lubowaštaj so w lěsu,
na łuce, wšudźom.

 Při jednym tajkim wulěće poča njenadźicy wichor
howrić. Přimnyštaj so za ruku a wichor za chribjetom jimaj
pomhaše spěšnišo do Budyšina doběžeć. Zaskakowaštaj



64

wjesele a měještaj wopojace začuće, zo znošujetaj so kaž
ptačkaj.

 Radka nadobo stany a zary jemu porsty do włosow. Při-
tłóči jeho kruće k sebi. Wón bě jeje swět, muž, kajkiž ma
być, nic jenož jeje lubušk, ale tež nan jeju dźěsći.

 „Čiń, štož je po twojim měnjenju nuzne“, praji ze sylzami
we wočomaj.

„Njejsy dźě jenož nan, ale tež wójwoda wšitkich serb-
skich splahow. Njesłušeš jeničce mi, ale wšemu krajej. Bych
wězo chcyła će měć jenož za sebje a za naju synow, ale wěm,
zo to móžno njeje. Lubuju će horco, tohodla nochcyła će
zhubić.“

 Radka wokoši muža do włosow, wotwobroći so a wuńdźe
spěšnje z durjemi.

 Miliduch sedźeše něšto wokomikow bjez pohiba. Roz-
myslowaše wo słowach swojeje žony. Bě w nich zdobom
wjele lubosće a bolosće. Ma wšitko to, štož chce zwo-
prawdźić, zmysł? Swět jeho Radki je zrozumliwy, dokelž je
wobmjezowany na jeju swójbu.

We hłowje zabłyskny jemu njejapcy myslička, wšitko tu
wostajić, wzać jenož žonu a dźěsći, tež to najnuzniše sobu,
a woteńć tam, hdźež jeho žana zła ruka, nic serbska a tež
nic frankowska, njenamaka. Je tajkeho městna na swěće?
Přemyslowaše dołho a nadobo widźeše před sobu kaž wosnje
krajinu při brjohomaj rěki Nysy, zwotkel jeho mać pochadźe-
še. Na sewjeru ćehnje so bjezkónčny pralěs, wokoło rěki su
pola, hdźež pšeńcu plahuja, a łuki. Ludźi je tam jara mało
a dróhow a pućow hišće mjenje. W Budyšinje by knježił
Worač, kotryž so hižo njemóže donačakać. Wuzwola sej loch-
ko noweho wójwodu, tych je w Serbach přewjele…

 Nadobo zasłyša wótry křik. Wočini chěžne durje
a najebać zrudne myslički dyrbješe so smjeć. Čehodla?
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Błazn Čula běše časć pječeneho mjasa spakosćił a čeledź
smaleše za nim. Čula rjeješe, spyta do jedneje z chěžkow
twochnyć. Mjaso dźeržeše kruće w rukomaj a tłóčeše je
k hrudźi. Ale woni jeho popadnychu, mjaso jemu wotew-
zachu a hišće dósta wot nich puki. Ležeše na zemi a płakaše.

 Miliduch sydny so do předchěže. Hladaše sobuželnje
na Čulu. Tón pomałku stany a wotsalowaše so kaž bity pos.
Wójwoda zrozumi: Hdyž chce čłowjek něšto měć, dyrbi sej
to wzać a derje škitać. Tohodla su ludźo hromadźe žiwi.
Hewak so wšitko kónči kaž z Čulu. To ničo njepomha, byr-
njež by hač na druhi kónc swěta šoł. Wšudźom jeho na-
deńdu. Wšitko jemu wotewozmu abo jeho samo skóncuja.

 Miliduchowe mjezwočo wupadaše w tym wokomiku kaž
do hładkeje skory buka wurězbarjene. Měješe nadobo jara
njepřijomne začuće, zo na zemi před wrotami njeležeše
Čula, ale wón sam.

 Dźěše wróćo do jstwy. Hłowa bě horca, měješe snano
zymicu. Wumy sej wobličo w zymnej wodźe a lehny so
na mjedwjedźacy kožuch. Čuješe ćělnu słabosć, njemóžeše
ani myslić. Měješe lódzymne wobličo. Poněčim so jeho duch
zhraba, a jeho kruta wola pomhaše jemu wšitko přewinyć.

 Črjóda ludźi bližeše so Budyšinej. Hižo znazdala spóz-
na stražnik na muri prědarja Wěnka a tych, kotřiž běchu
jeho k Frankam přewodźeli. Njesechu pjeć wulkich hlinja-
nych horncow z Tornowa ke kisanju. Wójwoda sam bě sej
tele sudobja skazał. Bórze so zaso sejm wotměje a bjez mja-
sa dźiwiny, pječwa a kisanych napitkow to njeńdźe.
Nasyćić wšitkich wobdźělnikow sejma njebě lochko. Kóždy
włodyka sobu swoju družinu přiwjedźe. Jědź a napoj dyrbi so
potajkim dołho dočasa zawěsćić. Byrnjež Budyšin bohate
město był, přiwjezu načolnicy splahow bjezdwěla tež něšto,
snano starostojo z wokolnych wjeskow tohorunja pomhaja.
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 Nimale wšitcy dźěchu jich powitać – młodźina a stari
ludźo, čeledź a swobodni burja, kóždy chcyše widźeć tón
dźiw. A te wulke horncy z Tornowa, to bě woprawdźity dźiw.
Dźakowano jich dobrej hlinje a wosebje wušiknosći rjemje-
slnikow znajachu wudźěłki Tornowskich hornčerjow hač
při Łobju a wokoło Wódry. Městni serbscy hornčerjo zho-
towjachu tež wulkotne twory, ale we wulkosći horncow a we
wulkim wuběru njemějachu ći z Tornowa runjeća. Wćipni
hladachu ludźo do tych hoberskich sudobjow, klepachu wo
hlinjane horncy a při tym tele njezwučene wudźěłki jara
chwalachu. Tornowske twory wšak njeběchu tunje. Za jedyn
hornc dyrbjachu zajimcy dać rólu doma tkaneho płatu.
Wěnk bě jara spokojom, dokelž so jemu a jeho skupinje
poradźi wšitko porjadnje do Budyšina dowjezć.

 Jako pohladny Miliduchej mjezwoči, zrozumi zrazom,
zo bě so tu něšto stało.

 „Budź strowjeny, wójwoda!“
 „Wjeselu so, zo sće zaso wróćo. Widźu, zo horncy njejsu

ani tróšku wobškodźene. Běch wćipny, kak tole zmištru-
jeće“, praji Miliduch.

„Tež my njejsmy tu lěnjeho pasli. Te polo při puću do Lubija
je mjeztym zrunane, nětko na nas čaka hišće te druhe polo
za tej wudrěńcu. Bórze chcemy syć nazymske žito a hakle
potom móžemy so schować do dźěrow kaž mjedwjedźe
a cyłu zymu spać.“

 Tajki plapotawy Miliduch zwjetša njebywaše. Zawěsće
wón wote mnje něšto chce, zjědźe Wěnkej do myslow.

 „Wotpočni a po tym přińdź ke mni“, praji Wěnkej wój-
woda. „Chcu so će něšto prašeć.“

 „Přińdu rady k tebi“, wotmołwi Wěnk a so złaha pokło-
ni. Poda so dale ke chěžce stareho Krcha, hdźež bydleše
wot swojeho přichada do Budyšina. Bě tu witany hósć, ni-
male čłon swójby. Wosebje Krchowa dźowka Ludka jeho
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rady widźeše. Krch jeju lubosći njezadźěwa. Wědźeše dźě,
zo pochadźa Wěnk z dobreje swójby a zo da jemu nan bo-
hate wěno.

 Što drje móhł sej wójwoda wote mnje žadać?, rozmyslo-
waše młody mnich wo Miliduchowych słowach. Pytny, zo
bě jeho hłós twjerdy a zo je zhubił swoju prjedawšu mje-
chkosć. Je snano kejžor nowu wójnsku wuprawu přihoto-
wał? To njeje móžno. Bitwu z Čechami bě lětsa přěhrał,
a bórze započnje so zyma. Někotrych ludźi bě Wěnk hižo
za křesćansku wěru zdobył ? Ludku a dweju młodźen-
cow, kotrajž běštaj jeho do Tornowa přewodźałoj. Křćiz-
na dotal njeběchu. To njebě sej Wěnk zwěrił. Wón čakaše
na přihódnu składnosć, zo by wójwodu wo přilubjenje
k tomu prosył. Abt by so bjezdwěla roznjemdrił, pytnyw-
ši, zo čaka Wěnk na dowolnosć pohanskeho barbara.
Miliduch wšak njeje barbar, bě jeho do swojeho domu
pušćił, dawa jemu wšědnje k jědźi a jeho škita. Je nuzne
z nim kedźbliwje jednać. Swjaty ewangelij wěry a lubosće
a pohanska wěra matej podobny zakład. Nimatej pak jas-
ne mjezy. Snano wójwoda pozdźišo wšitko zrozumi.

 Někotrym nawodam splaha sym kaž ćerń we wočomaj.
Jedyn z nich je Worač. Tón Miliducha njelubuje, ale so jeho
boji. Tuž škara přećiwo njemu. Móžno, zo je to hłowna
přičina, čehodla wójwoda jeho k sebi woła. Wěnk přińdźe
do swojeje stwički a poča so modlić: „Knježe, pomhaj mi
namakać prawy puć, po kotrymž mam dale hić. K tebi zbě-
ham swoju dušu.“

 Miliduch njebě so tón dźeń z Wěnkom zetkał. Jěchaše
do Lubija, zo by tam zrjadował wažne naležnosće po zemrě-
tym tamnym włodyce. Nětko dyrbja tam noweho wuzwolić.
Bě znate, zo kóždy z nawodow, kotřiž buchu namjetowani,
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nima jenož přiwisnikow, ale tež swojich njepřećelow. Dale
dyrbjał Miliduch rozsudźić, kak měł so paduch skotu po-
chłostać.

 Jako so skónčnje domoj wróći, přińdźe k njemu hólčec,
kotryž Wěnkej praji:

 „Milč će hižo wočakuje.“ Wěnk dźěše hromadźe z hólcom
do chěže wójwody. Před durjemi Wěnk zasta, wočini to-
bołu a da hólcej rězbowanu drjewjanu pišćałku.

 „To je myto za twoju słužbu“, wujasni Wěnk. Sčesa so
a zastupi njewěsće do rumnosće. Wójwoda sedźeše runje
znapřeća duri za wulkim blidom.

 „Začiń durje a pój bliže ke mni. Sydń so, Radka ći něšto
k jědźi přinjese.“

Na sćěnach rumnosće swěćachu so łučwa. W kuće pječe-
še so mjaso. Bě to dźiwina. Jeje wóń napjelnješe cyłu chě-
žu. Radka staji na blido twarožk, čwak ćmoweho chlěba
a hornčk mloka. Mjaso njeje hišće dopječene“, zamołwješe
so Radka. Wěnk so podźakowa za słódnu jědź, pokřižowa
so a da sej słodźeć. Miliduch čakaše, doniž so Wěnk njena-
jě. Hakle potom poča:

 „Smy wuradźowali. Njeje z tobu nichtó rěčał?“
 „Ně, dotal nic. Wo čim?“, chcyše Wěnk wědźeć.
 „Chcemy pósłać k Frankam wuprawu. Mam za tebje

wažny nadawk, lěpje prajene – próstwu.“
 „Próstwu? Za mnje? Ty, wójwoda wšitkich serbskich spla-

how?“, wiješe Wěnk z hłowu. „Z čim móhł tebi wužitny być?“
 „Poskaj derje. Sy mi njedawno prajił, zo bě će k nam

waš biskop pósłał, něwěrno?“
 „Haj, lěpje prajene abt po přikazni biskopa. Njerozum-

ju, čehodla wo tym nětko rěčiš?“
 „Twoja wěra, křesćanska wěra, je k nam w prawym čas

přišła“, přetorhny Wěnka Miliduch. Wujasni skrótka mni-
chej wobsah poselstwa, kotrež měješe přepodać kejžorej.



69

„Jelizo budźe kejžor Korla ze zrěčenjom wo měrje mjez
Frankami a Słowjanami přezjedny, budu ja prěni, kiž two-
ju wěru přiwozmje. Znaješ mje hižo derje a tuž wěš, zo nje-
trjebawši njerěču.“

 Wěnk nochcyše swojimaj wušomaj wěrić. Tajke zrěčen-
je njemóže kejžor tola wotpokazać. Derje pak so dopomi-
naše, zo bě abt sam jim husto wujasnjował, zo je krutosć
pohanam napřećo w znamjenju křiža při šěrjenju Chrystu-
soweje wěry nuzna.

 „Pohanjo su jara zatwjerdźeni hrěšnicy a jeno čwěla
a horjo móžetej jich k pokornosći a k žedźbje za Bohom
pohnuć. Wšitke te wójny dyrbja być; njejsym měr přinjesł,
ale mječ“, wospjetowaše husto abt Chrystusowe słowa.

 Wójwodowy namjet bě za Wěnka jara wažny. Wón mě-
ješe nadawk, biskopej zdźělić, z kajkim wuspěchom so jemu
radźi, šěrić křesćansku wěru mjez Serbami. To pak rěkaše,
zo měješe Budyšin na něšto dnjow wopušćić.

 Přemyslowaše wo tym, kak to sčinić, zo njeby podhlad-
ny był. Jelizo woteńdźe bjez jeničkeho słowa, budźe
za njeho puć do města na přeco zaraćeny. Ludki dla tole
nochcyše. Tež Worač a někotři druzy bychu měli dopokaz,
zo běše k nim ze złym wotpohladom přišoł.

 „Cyła ta wěc z wuprawu je zwjazana z tym, zo nam
budźeš falować. Maš tu přećelow, tež někotrym młodym
wutrobam njejsy wšojedny. Najbóle pak će budźe podar-
mo pytać jedna rjana holca ze susodstwa.“

 Wěnkowe mjezwočo so začerwjeni, chcyše něšto wujas-
nić, ale wójwoda so šibale zasmja a połožiwši jemu ruku
na ramjo, doda : „Chcych tebi hišće prajić, zo njetrjebaš so
w Fuldźe dołho komdźić a to dyrbiš so nanajspěšnišo
wróćić.
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Ručež budźe kejžorowa wotmołwa znata, podaj so
na dompuć, do Budyšina. Je to za nas jara wažne.“

 „Mam kejžorej list napisać?“, prašeše so Wěnk.
 „To njeje nuzne. Lěpje budźe, jelizo jemu wšitko ertnje

wujasniš.“
 „Hdy mamy so na puć přihotować?“, chcyše mnich

wědźeć.
 „Jutře. Dyrbiće so wróćić, prjedy hač přińdźe prěni

sněh“, zakónči wójwoda rozmołwu.
 Wěnk sukny z ramjenomaj, štož rěkaše, zo je z tym pře-

zjedny.
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 BOŽEĆECHOWE WĚŠĆENJE

 Nazajtra připołdnju wobstupi wulka ličba Budyšanow
mału skupinu, kotraž poda so z poselstwom k Frankam.
Na konjach sedźeše Kožnak, jeho syn Budyš a Wěnk. Tomu
dari konja wójwoda sam. Wokoło steješe wobrónjena če-
ledź. Přez ramjo wisachu jim proki, kóždy měješe při sebi
tež tójšto kłokow. Za rjemjeń běchu stykane nože a sekery.

 Kožnak rozžohnowa so z mandźelskej a dźěćimi. Młódši
hólcy zawisćiwje hladachu na swojeho najstaršeho bratra
Budyša, kotryž bě čłon wuprawy. Ručež wotrostu, budu
tež woni na konja móc. Budyš sedźeše hordźe w sedle
a wobkedźbowaše dźěći, hač z česćownosću na njeho hla-
daja.

Wěnk bě jara zrěčniwy, měješe dobru naladu a rozmoł-
wješe so z přećelemi. Jeho rěč bě połna pryzlow. Tu přistupi
k njemu Ludka. Jeje dołhe włosy njeběchu zady zwjazane,
jenož prědku měješe dwě slěbornej sponce.

Měješe stupnje z čerwjenymi debjenkami. Na rjenje py-
šenym pasu zybolachu so złoćane kneflki. Nad pasom zbě-
haštej so młodej nadrje. Njewjesta za kejžora! Ludka
prócowaše so, zo by so Wěnkej nanajlěpje spodobała, zo
njeby na nju zabył a so bórze wróćił.

 „Wzmi sej tónle měšk z kuzłarskimi zelemi, njech će
w cuzbje před chorosćemi a smjerću škitaja. Sym jón wot
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stareje wjery dóstała. Měšk ženje njewotpołož, hewak kuzło
wuwostanje. Wěnk nachili posłušnje hłowu a holca natyk-
ny jemu na šiju měšk z ćeńkim rjemješkom. Jako začuwa-
še blisku wóń holiča, jemu wutroba mócnje ćepješe.
Najradšo by z konjaceho chribjeta zeskočił a ju wobjał.
Wšitke te znajomosće, kotrež bě za dołhe lěta studijow
do so srěbał, běchu nětko, w tymle wokomiku bjez kóžde-
je hódnoty. Nic zdźěłany mnich, ale młody zalubowany
muž hladaše na Ludku. Na abtowy přikaz, zo měł so před
lubosćinskimi zawjedźenjemi na kedźbu brać, bě dospołn-
je zabył.

 „Wróć so bórze“, šeptny jemu do wucha. Wěnk po-
majkny cunjo jeje mjezwočo.

 „Wróću so tak spěšnje kaž móžno“, rjekny jej Wěnk
a z wočomaj połnymaj lubosće so w sedle zruna.

 Ludźo womjelknychu. Miliduch steješe před swojej
wulkej drjewjanej chěžu. Wón je sej swój dołhi kabat zabył
zapinyć, tuž bě widźeć jeho kosmata hrudź.

 Pohladny na Ludku a na Wěnka. Wěnk bě wobličo
wotwobroćił. Bě sej přał, zo so hižo nanajspěšnišo na dołhi
puć podadźa. Kak so zadźeržeć, hdyž su w cyłym ćěle hłu-
boke začuća runja wichorej mócne, wo tym njebě w kni-
hach ženje čitał.

 Wójwoda přiwobróći so Kožnakej:
 „Přeju ći, wujo, zo so wšitko poradźi. Pola kóždeho sta-

rosty w tym namjeznym kraju wostaj powěsć, hdźe so dale
podaš. Jelizo so něšto stanje, žadajće sej, zo mi powěsć wo
tym posrědkuja.“

 „Ja wěm, njejsym prěni króć po puću.“ Wón derje zna-
ješe stary słowjanski nałožk, zo hosći přewodźachu z jedneje
wjeski do druheje a jelizo so něšto sta, hosćićel skućićelow
po zakonju pochłosta.
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 Miliduch so znowa wobroći k Wěnkej. Posměwk na jeho
mjezwoču so zhubi.

„Nětko mysli jenož na swój wažny nadawk. Njeboj so,
twoju Ludku budu derje škitać. A...“ Njedokónči sadu,
přetož kedźbnosć wšitkich putaše w tym wokomiku škrě-
kawa, kotraž lětaše nad třěchami chěžkow sem a tam, hač
so skónčnje za wysokej murju zhubi.

 Znamjo! Hubjene to znamjo! Što ma tole rěkać? Wus-
tróženi hladachu ludźo jedyn na druheho. Što ma so stać?
Woči někotrych złožichu so na chěžku stareje wjery, druzy
pytachu wójwodowe mjezwočo. Tón pak da z ruku pokiw,
zo ma so wuprawa na puć podać. Skupina dojěcha k tołstym
dubowym wrotam. Wrota so wočinichu a kołowokoło bě-
chu słyšeć wótre hłosy młodźiny a trochu zrudne wołanje
holcow a žonow.

 Wujěchachu z města, a bórze so cyła skupina za prěnjej
křiwicu z wočow zhubi. Jenož něhdźe pjeć pachołow dźě-
še hač na kromu lěsa. Wottam jich Kožnak do Budyšina
raznje wróćo pósła.

 Miny so wjele dnjow. Pola běchu hižo zworane, zorno
wusyte, skót paseše so na poslednich blečkach zeleneje
trawy. Mužojo porjedźachu pólny grat. Wšitko, štož bě so
wobškodźiło, bu zaso ponowjene. Z prućikow plećechu
wušikne, hibićiwe ruki nowe korbiki. Do započatka zymy
tež třěchi někotrych chěžkow porjedźachu.

 Drje najwjace dźěła měješe w tym času kowar Wšemir.
Kowaše ze žehliweho železa płuhi, sekery, motyki, serpy
a kosy, w zymje pak za Budyšanki slěborne, samo złote
našijne rjećazki, pjeršćenje a nawušnicy. Kóždy so dźiwa-
še, zo zamóže tónle hoberski kowar zhotowjeć tajke móličke
a wulkotne debjenki. Jako sej žony te rjanosće wobhlado-
wachu, chcychu je wone měć a nošachu Wšemirej druhe
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wužitne wěcy, kotrež kowar na torhošću předawaše. Z njeho
sta so bohaty čłowjek.

 Wón wosta nježenjeny, byrnjež sej wjele holcow přało,
tajkeho muža za mandźelskeho měć. Tež wučomnikow
měješe wjele. Najwjetše Wšemirowe wjeselo bě – třěleć
z prokom. Bě woprawdźe wurjadny třělc a sta so z čłonom
wójwodoweje družiny.

 Do Budyšina je přišoł před něšto lětami z dalokeje kupy
Rujany. Hdyž wuda Miliduch někajki wosebje kruty při-
kaz, praješe kowar: „Kóžde železo trjeba woheń a hamor!
Hewak wone zerzawi a so zezhibuje.“

 Jelizo něchtó skoržeše na wójwodowy přikaz, so Wše-
mir hdys a hdys za kruće pochłostaneho zasadźi.

Tuchwilu w swojej kowarni njeběše. Přewodźeše runje
pósłancow z druhich splahow, kotřiž běchu Budyšin wo-
pytali. Wšitcy bjez wuwzaća su z juha přijěli.

Nawodow splaha Głomačanow, Lemuzow a někotrych
druhich nawjedowaše włodyka Lučanow.

Miliduch bě wšitkich wutrobnje powitał, a hosćina
za nich bě jara bohata. Jako so přećelna bjesada rozwi,
přewostaji hosći swojim přiwuznym a sam poča wuradźo-
wać z lučanskim włodyku. Tón bě hišće młody, jenož něš-
to starši hač Wěnk. Rěkaše Włastisław. Wójwodowy
łahodny hłós so wokomiknje přeměni, jako poča lučan-
ski hósć powědać. Rěčeše pomałku, jasnje, při tym do-
kładnje wšo rozmysliwši – je zahorjeny přichodny
wójwoda.

 „Kotre najnowše powěsće maš wo Frankach?“
 „Nažel hubjene. Hotuja so hižo zaso do słowjanskeho

kraja. Mój nan praji, zo drje woni bórze zaso k nam zaćah-
nu. Přichodne lěto, snano hižo na swjedźeń Kupala. Kej-
žor je zawěsće jara njesćerpny, chce bjezdwěla swoju lětušu
poražku Čechow nanajspěšnišo zabyć.“
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Miliduch bě samsneho měnjenja. Hladaše na młodeho
włodyku, tola w myslach wróćeše so k frankowskej
wuprawje. Byrnjež kejžor Korla přećiwo Zahorjanam ně-
kotre dołhe ćahi swojich wojakow pósłał– jedyn dźěše
po brjohach Łobja, druhi ze zapada –, njebě tehdom do-
był. Ludźo a skót chowachu so we wokolnych lěsach a w
hrodźišćach z krutej murju, hdźež je zakitowaše wobrónje-
na wobsadka. Serbscy wojacy pak Frankow nadpadowa-
chu a su jim njemało škody načinili, z tołstymi štomami
zaraćichu dróhi a šćežki. Serbske kłoki pak skóncowachu
wjele frankowskich bojownikow. Krajina pomhaše Serbam,
bě nawopak wulki zadźěwk njepřećelam. Běchu tam hłu-
boke doliny, dźiwje rěki a rěčki, tymjenišća, njepřistupne
pralěsy.

 Wučerpani, mučni a zesłabjeni spytachu Frankojo wob-
dać hrodźišćo Kanina w kraju Pšowjanow, ale bjez wuspě-
cha. Dyrbjachu so wróćić. Nuzowachu Zahorjanow, zo jim
kóžde lěto płaća wysoke dawki – 500 hriwnow slěbra a 120
tučnych wołow, ale nichtó do toho njewěrješe, zo woni tele
dyrbizny woprawdźe spjelnja. Roznjemdrjeny kejžor chcyše
načolnikow swojeho wójska po tajkim njewuspěchu wot-
prawić dać.

 „Čehodla so směješ?“, prašeše so Włastisław. Jeho nan
njemóžeše chorosće dla sam přijěć, tuž přikaza synej, njech
Miliducha na kóždy pad přeswědči, zo Lučanam ze swojim
wójskom pomha, jelizo Frankojo jich splah nadpadnu. Jeho
splah bě wólbu Miliducha za najwyšeho nawodu Serbow
podpěrował.

 „Sym snano něšto wopačne rjekł?“, chcyše Włastisław
wědźeć.

 „Ně, dopomnich so jenož, kak je Korla pola was puki
dóstał“, změrowa młodeho włodyku wójwoda. „Na nalět-
nim wuradźowanju sejma sej wšitko dorěčimy. Praj swojemu
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nanej, zo so jemu za podpěru swojeje wólby a za te dary
wutrobnje dźakuju a zo jemu přeju bórzomne wustrowjen-
je. Nětko pak so powjeselmy. Smy tu na swěće jenož jónu
žiwi a čuju so dźensa wulkotnje.“

 „Ja so hižo wjeselu, zo budu tebi poboku wojować“,
wuzna Włastisław. Wójwoda jeho ze swojim zadźerženjom
zahori a wubudźi w nim mysličku, zo w přichodźe zawěsće
nad kejžorom dobudu. „Jelizo budźes ty w bitwje na našim
čole, budu njepřećeljo bjezdwěla ćěkać.“

 „Njebudźe to tak lochko, kaž snano měniš“, skludźi
młodźenca Miliduch.

 „Po mojim měnjenju budźemy hišće nuzowani wjace-
króć wojować. Najhórše pak wězo su bitwy mjez splahami
samsneje kreje. Mjez Čechami a wami, Lučanami, su hižo
dołho njedobre zwiski. Najskerje chceš mi wo tym tež něš-
to powědać“, praji wójwoda a zběhny dłóń, zo njeby hósć
dale rěčał. „Wo tym porěčimoj pozdźišo.“

 Miliduch zběhny pokal z winom a z knjejskim hłosom
wupřa wšitkim strowotu a wuspěch. Hosćo přeća z hłosom
wospjetowachu. Hosćina traješe hač do zažneho ranja.

 Prjedy hač hosćo wotjědźechu, bu wšitko dorěčane.
Dóstachu bohate dary sobu na puć, Radka pak jim da něš-
to za jich žony. Hosćo chwalachu rjanosć Miliduchoweje
žony a jeje cunje zadźerženje. Najdróši dar bě tesak z běłeho
wocla za Włastisławoweho nana, zhotowjeny wot wušikne-
ho kowarja Wšemira.

Na přimadle bě mjezwočo Baby, jeničkeje žony mjez
rujanskimi přibohami.

Wšitko bu rjenje wudebjene ze złoćanymi a mjedźanymi
nitkami. Włastisław a čłonojo jeho družiny wobhladowa-
chu sej z wulkim lóštom tón wulkotny dar a traješe dosć
dołho, hač so tesak zaso k włodyce wróći. W mjenje swojeho
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nana so wójwodźe nanajwutrobnišo podźakowa. Potom so
před nim hłuboko pokłoni a šwikny so do sedła. Jako zběh-
ny ruku, zo so z Miliduchom rozžohnuje, wołachu z wrotow
hrodźišća:

 „Mamy tu nowych hosći!“
 Bórze so we wrotach pokaza skupina něhdźe dwaceći

muži. Na jich čole jěchaše starši muž na rjanym běłym kon-
ju. Jeho drasta, złoćany konjacy grat a tež jeho zadźerženje
přeradźachu, zo je wón wuznamny čłowjek. Bě to čěski
wójwoda Křesomysl. Postrowi so z Miliduchom, přećelnje
so posměwkny na druhich hosći, ale k Włastisławej
a dru-him čłonam lučanskeje družiny steješe z chribjetom.
Włastisław na tajke skřiwdźenje njewotmołwi.

 Pódla Křesomysla steješe njeznaty muž Miliduchoweje
staroby.

 „Tole je Wladan, włodyka Zličanow“, wujasni Křesomysl.
 „Ty maš swoje sydło na Kouřimje, něwěrno?“, wopraša

so wójwoda ze zajimom.
 „Tak je“, wotmołwi Wladan. Njebě tak zróstny kaž Miliduch,

njedźiwajcy toho bě widźeć, zo je to rozsudny a mócny čłow-
jek. Dobry přećel, ale zawěsće jara zły njepřećel, měnješe wo
nim Miliduch a wobja čěskeho hosća.

 „Tajcy wurjadni hosćo do Budyšina jenož porědko při-
jědu. Dowolće, zo so najprjedy rozžohnuju z hosćimi naše-
je serbskeje kreje. Hnydom so wróću. Mjeztym so sydńće
za blida a móžeće so po dołhim puću wočerstwić.“ Da zna-
mjo Radce a jednomu z čłonow swojeje družiny, kazajo ji-
maj, zo bychu hosćom słódnu jědź a napoj dali.

 Přewodźeše Lučanow hač k wrotam a hišće jónu přilubi
Włastisławej, zo dojedna z Čechami měr. Sami pak njech
so wzdadźa kóždeježkuli zwady a bitwičkow.

 Wróći so do swojeje chěže. Z wočinjenymi durjemi
widźeše, kak Křesomysl rěči z jeho žonu Radku. Pódla
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sedźeše zličanski włodyka, kotrehož z Čechami njewjaza-
chu jenož mjeza mjez splahomaj, ale tež krejne, přiwuznis-
ke styki.

 Miliduch čuješe so nětko měrniši. Boješe so, zo zetkan-
je Křesomysla ze synom lučanskeho włodyki traš cyłe jed-
nanje wohrozy. To so na zbožo njesta. Z posměwkom
zastupi z durjemi a wobdźěli so z hosćimi na přećelnej roz-
mołwje.

Čěscy hosćo chwalachu najprjedy stadła skotu, kotrež
na pastwišćach po puću widźachu, a rěčachu tež wo wob-
dźiwajomnych serbskich hrodźišćach. Wójwoda zaso chwa-
leše Čechow a Zličanow, kotřiž su derje znaći daloko
za čěskej mjezu.

Křesomysl skoržeše, zo jeho syn Neklan njerady z mječom
w rukomaj wojuje, rěčeše wo njelubych zwiskach z Lučanami,
a njewuwostaji, kajke njepřijomne ćeže ma ze splahom juž-
nočěskich Doudlebow. Wadźeńcow mjez tutymi splahami
bě nadosć a Češa njejsu při tym kóždy króć dobyli. Stajnje
so wospjetuje to samsne, praji sej Miliduch: Słowjanske
splahi njejsu jednotne, wšudźom knježi rozkora a mnozy
prócuja so podćisnyć tych druhich z namocu, z brónjemi
w rukomaj. Włodykojo njejsu kmani so dorěčeć a měr mjez
sobu dojednać. Tuta rozkora je wulka lěpšina za Frankow.

Narěč čěskeho nawodnika putaše kedźbnosć wšitkich.
Křesomysl přispomni, zo pochadźa jeho pradźěd Přemysl
z lemuskeje, to rěka serbskeje swójby. Tuž su Serbja a Češa
ludźo samsneje kreje, tež jich rěč je jara bliska. Miliduch
ze zajimom słuchaše na čěsku rěč z erta Křesomysla, kotraž
klinči kaž pišćałka na kćějatych łukach a hnydom so wu-
žórla do swojeje dźiwjeje rjanosće. Při rozmołwje błyšćeštej
so zeleno-brunej woči čěskeho wójwody, kotryž so husto
spušćeše na swědčenje zličanskeho włodyki. Miliduch při-
runowaše Křesomysla z Włastisławom. Syn lučanskeho
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włodyki bě wutrobny, njehladajo na swoju młodosć jara
rozumny. Křesomysl rěčeše lochko, bě wurjadny rěčnik,
jeho słowa zlětowachu z erta kaž sokoł, kiž pada dele
k zemi, ale njejapcy so zaso zběhnje a swoje křidła wupře-
strje.

 Skónčnje běchu na rjedźe prašenja, kotrychž dla su
hosćo k Miliduchej poprawom přijěli.

 „To, zo kejžor Korla zakazuje předawanje frankowskich
brónjow do słowjanskich kónčin, rěka bjezdwěla, zo wón
zaso něšto přećiwo nam přihotuje.

Wón nadpadnje nas drje ze sewjera. Zda so, zo je wěsty,
zo jemu w bitwach z nami zaso Głomačenjo pomhaja, do-
kelž ma jateju synow wójwody Semila. Sym sej nimale wěs-
ty, zo pósćele kejžor k Semilej někotrych pósłow“, praji
Křesomysl.

 „Ale Semil hižo njesteji na čole Głomačanow. Nětko tam
knježi włodyka Žitnik“, praji kowar Wšemir, kotryž sedźe-
še pódla Miliducha a njebě dotal při rozmołwje ničo prajił.

 „Dyrbimy spěšnje jednać. Semila wězo tyši wosud jeho
synow, ale móhł by nam za našim chribjetom škodźeć. Ma
hišće nadosć swojich wojakow.“

 „Toho njetrjebaš so bojeć. Móžemy so hnydom dojed-
nać“, praji Křesomysl, nawoda wulkeho splaha Čechow.

 „Dyrbimy sej mjez sobu pomhać. Jelizo frankowske
wójsko přińdźe z našeje strony, dyrbiće nam pomhać wy.
Jelizo přińdu ze zapada, budu ja was ze swojimi wojakami
podpěrować“, měnješe Miliduch.

 „To je sprawny namjet. Kelko wojakow budźeće trje-
bać?“, prašeše so čěski wójwoda.

 „Tři wotdźěle pěšich a wotdźěl jězdnych.“
 „My tohorunja telko“, bě Wladan přezjedny.
 „To njeje wšitko, dyrbimy so dojednać, što za pomoc

dóstanjemy“, chcyše Křesomysl wědźeć.
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 „Njewěm, wo čim rěčiš, wójwoda! Dyrbimy sej tola po-
mhać. Štož sej w bitwje dobudźeće, budźe wšitko waše“,
wujasnjowaše sćerpnje Miliduch.

 „Chcu slub, zo mi Lučenjo wróća te stadła skotu, kotrež
běchu nam wotehnali k sebi, na swoje pastwišća. A tež na-
runanje čeledźe, kotruž nam w bijeńcy skóncowachu. Dyr-
bja někajku pokutu płaćić“, wobstawaše Křesomysl
na swojim.

 „Chcu ći slubić, zo z Lučanami wšitko wobjednam
na našim nalětnim sejmje. Nětkole ći móžemy dać znajm-
jeńša najlěpše kruwy z našich stadłow. Ja sam je wupytam
a twojim ludźom přepodam“, praji měrnje serbski wójwo-
da.

 „Haj, z tym sym wězo přezjedny.“ A Křesomysl pokro-
čowaše: „Je tu hišće něšto, štož ja Lučanam njepřeju.“

 „Što ma to być?“, posměwkny so Miliduch.
 „Tebje, Miliducho, tajkeho wójwodu woni sej njezasłu-

ža“, běše wotmołwa.

Swjedźeń dušow swjećeše so krótko do přichada zymy.
W tym času so mortwi kaž sćin wróćachu na swět a pytachu
městno, hdźež bychu so zhrěć móhli. Tuž so na hórkach
palachu wulke wohenje, zo bychu so mortwi prjedownicy
tam zhrěli a zo njebychu žiwych wopytali abo so na nich
wjećili. Ludźo spominachu na bliskich přiwuznych, na jich
rjekowske skutki a jim k česći spěwachu, jědźachu a pijachu.
Tajke swjedźenje wotměwachu so we wšitkich słowjanskich
krajach. Tež Milčenjo kóžde lěto palachu tajke wohenje w
Budyšinje, Lubiju, Žitawje a w městačku Gradźe. Tež před
swjatnicu mócneho Čornoboha sapachu k njebju wysoke
płomjenja.

 Miliduch njezaby, što bě jemu Worač zdźělił. Ma pječa
k najwyšemu měšnikej Božećechej přińć. Tuta powěsć jeho
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njezwjeseli, wšako wědźeše, zo njemóže so tomule njepři-
jomnemu zetkanju wuwinyć. Jeho wěšćenja přijimowachu
Serbja kaž woprawdźitu wolu přiboha Čornoboha a čłonam
splaha Milčanow běchu wězo te wažniše hač přikazy wójwo-
dy Miliducha.

Na puć k Božećechej dyrbješe so podać tež z druheje přiči-
ny: Trěbna běše jeho podpěra na nalětnim sejmje. Bě nuzne,
zo njeby mjez wójwodu a najwyšim měšnikom rozkora wudy-
riła. Wójwoda bě najwyši wjednik wosebje za čas wójnow.
Pokaza wšak so, zo zamóže sejm rjadować naležnosće splaha
jenož poněčim. Při konfliktach z Frankami mějachu so nuz-
ne wěcy jara spěšnje rozsudźić, čakać na sejm by jara hubjenje
było. Ale stare zwučenosće přeměnić, to njeje ženje lochko.

 Štóž znaje dróhu z Budyšina do Lubija, wě, zo je tuta
runa a dobra.

Mjeztym zo chodźachu ludźo druhdźe po wuskich šćež-
kach, po kotrychž móžachu kročić jenož jedyn nakładźeny
kóń abo dwaj mužej, tu – po Lubijskej dróze – jězdźachu
wšědnje stotki wozow. Dróha bu potajkim došěroka wu-
teptana wot čłowjeskich a zwěrjacych nohow. Na někotrych
městnach ćečeše přez dróhu rěčka, ale pilne ruki Milčanow
tole bjez ćežow zwuporjedźachu. Na tajke městna składźe-
chu snopy prućikow.

 Miliduch njebě ženje ličił, kelko króć je tutu šěroku
dróhu wužiwał. W dźěćatstwje pućowaše někotre razy
do Lubija z nanom a dźědom, pozdźišo jěchaše złahodźić
wšelaku zwadu a změrować kmjećow a zemjanow. Tež
na wopyt k swojemu młódšemu bratrej, kiž sta so z włodyku
w Žitawje, po tutym puću jěchaše. Znajmjeńša jónu wob
lěto dyrbješe wopytać swjatnicu Čornoboha a přinjesć sobu
dary a skoćo k woprowanju.

 Tež dźensa chcyše wopytać Čornobohowu swjatnicu
a zdobom z měšnikom Božećechom porěčeć. Wójwodu
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přewodźeše mała skupina, mjez nimi tež kowar Wšemir.
Po puću Miliduch rozmyslowaše, wo čim z Božećechom porě-
či. Bě sej wěsty, zo chce najwyši měšnik jeho a wšitkich druhich
nuzować, zo so wróći k starym přiboham. To bě kwakla, kotraž
bě dotal skludźiła kóždeho Serba, kiž so zwěri dwělować. Tući
měšnicy mějachu samsnu móc tež mjez Čechami, Polanami,
Weletami a Obodritami, kotřiž běchu w bitwach zwjazkarjo
frankowskeho kejžora.

 Jako hólčec a pozdźišo jako młody muž pućowaše
Miliduch z dźědom po šěrokim teritoriju mnohich słowjan-
skich splahow. Běchu tam wšelakore nałožki, tež mjena při-
bohow běchu rozdźělne. Prašeše so tohodla dźěda, čehodla
sej někotre splahi wysoko česća Swaroga, druhe zaso
Čornoboha. Dźěd Budyš na jeho prašenja zwjetša njewot-
mołwješe. Hdys a hdys spyta pachołej sćerpnje wujasnić,
w čim to tči.

 „Tole ludźo njemóža sami rozsudźić. Wšo swjate smy
wot našich wótcow namrěli a ći zaso wot swojich prjedow-
nikow. Jónu wšak přińdźe čas – a móžno, zo njeje jara zda-
leny – hdyž naši přibohojo zemru.“

„Změjemy nowych přibohow, přetož čłowjek njezamó-
že sam wo wšitkim rozsudźować. Wón trjeba w swojim
žiwjenju přibohow kaž wodu, powětr abo cyrobu. My
słušamy jim a woni nam“, rozłožowaše wnukej stary
Budyš.

 „Praj mi, dźědo, kak móže so stać, zo bohojo zemru?“
Budyš mjelčeše, hladajo trochu zrudnje na njeho.

 „Po mojim zdaću woni zemru hromadźe z nami, hólče.
My jich škitamy a češćujemy, kaž by to naša krej była. A štóž
nima we sebi krej, tón njemóže žiwy być.“

 Miliduch dźědowe słowa tehdom lědma zrozumi. Tasa-
še samo z porstami po swojim ćěle, hač připadnje njenańdźe
dopokaz, zo w nim někajki přibóh přebywa.
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 Dźensa hižo dźědowe słowa lěpje rozumi. Ludźo so
wobaraja nowych bohow přijimować, dokelž měnja, zo
bychu z nimi tež kusk swojeho žiwjenja zhubili.

Bychu přestali swojich prjedownikow rozumić a bychu
tež swój přichod zhubili.

 „Mój dźěd je mi husto powědał, zo mamy swojich bo-
how w kreji. Hdyž w štomach měza hižo njećeče, štom
wuschnje a drjewopušćerjo jón powala. Štom zahinje. Jeli-
zo nam tón nowy frankowski bóh tych našich přibohow
spóžrje, njezhubimy to swoju słowjansku zańdźenosć
a njestanjemy so potom z Frankami?“, wupraji wójwoda
wótře swoje mysle. Hladaše při tym na Wšemira. Tón wob-
dźěleše so na wšitkich wuradźowanjach, tuž derje wědźeše,
kak wažnu a njelochku naležnosć dyrbi Miliduch rozsudźić.

 „Snano budźe to jenož nowa młoda hałžka na starym
pjenku“, praji kowar.

 Tute słowa so na wójwodowym mjezwoču wuskutkowa-
chu, na wobliču zjewi so posměwk:

 „Derje sy to prajił, Wšemko“, chwaleše Miliduch. „Nowa
hałžka! Ći naši stari přibohojo su tohorunja kaž hałzy. Samo
byrnjež bychu te stare wotemrěli, wšitko druhe nam tola
zwostanje: zemja, rěč, ludźo. Sušicy – nimale kóždy štom
je ma a tola rosće dale.“

 Puć wjedźeše nětko dale do dweju směrow. Doprawa
do lěsa a dale hač k swjatnicy Čornoboha. Dolěwa pokro-
čowaše k Lubijskemu hrodźišću, kotrež bě znazdala hižo
widźeć. Zběhaše so nad krajinu kaž pastyr ze swojim wowčim
stadłom. Miliduch čuješe, zo budźe zetkanje z Božećechom
jara njepřijomne.

 Bližeše so připołdnjo. Miliduch da přikaz, zo so wšitcy
z konjow zesydaja. „Nětko móžemy wotpočnyć a so najěsć“,
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praji wójwoda. Konje pasechu so na połsuchej trawje, mužo-
jo z połnym žołdkom rozprawjachu wo žonach, wo jich dob-
rych a hubjenych kajkosćach. Wězo su tež wo Frankach
rěčeli. Počachu powědać wo zmužitosći rjekow, žedźenje
za bitwami bě pola wšitkich wulke. Miliduch ze zajimom
připosłuchaše. Serbscy pacholjo! Z lóštom powědaja wo
bitwach a nichtó na to njemysli, zo so snano runje wón
z bitwy hižo ženje njenawróći. Jelizo w bitwje njepadnu
a zestarja, da budźe jich hłowna myslička potom, kak žito
na polach nanajlěpje wusyć a domchować, kak sej strowo-
tu wobchować a kóždu nóc ze swojej žonu spać.

 „Hólcy, dyrbimy dale. Hewak wróćimy so přepozdźe
domoj, hakle póćmje“, praji Miliduch.

 Cyła skupina wojakow ćehnješe dale w směrje k swjatnicy
Čornoboha. Wšitcy běchu hotowi žiwjenje wójwody zaki-
tować.

 „Witaj, Miliducho, hižo sym počał dwělować, zo dźensa
ke mni přijědźeš. Posledni króć sy před lětom ty był.“
Božećech wobja Miliducha, a tón sydny so na jedyn z dweju
wulkich kamjenjow, pokryteju z kožu. Tu smědźachu sy-
dać jenož najwuznamnišej wosobinje splaha – wójwoda
Miliduch a najwyši měšnik Božećech. Puć přez hłuboki lěs
bě połny šerjenjow, w kóždym štomje su widźeli bytosće,
kotrež móhli jim škodźeć. W tymjenišćach widźachu rejwa-
ce błudnički, mjez starymi štomami stejachu kaž wójsko
mócneho přiboha wulke ćmowe kamjenje. Jako dojědźe-
chu na wjeršk hory, widźachu zaso módre njebjo a słónco,
kotrež jenož jara mało hrěješe. Bě tam natwarjena wysoka
drjewjana murja z tołstych kónčkatych kolikow. Z wrotami
su nutř dojěli a wuhladachu mału łuku, kotraž słužeše jako
wopornišćo. K njemu wjedźechu schodźenki. Tu, na tutym
swjatym městnje, wukonješe měšnik prastare wobrjady, tu
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wotměwachu so smjertne chłostanja. Jenož měšnik a ći,
kotřiž čakachu na smjerć, smědźachu na tule swjatu łuku.
Wosrjedź łuki zběhaše so skupina starych dubow, tak mje-
nowany swjaty haj, kiž słušeše Čornobohu. Tu běchu roz-
brojene małe postawy přibohow, wurězbowanych
z mjechkeho a twjerdeho drjewa, tu stejachu drjewjane šklě
z woporami. Čornobóh njeměješe swjatnicu, kotraž by kaž
křesćanska cyrkej wupadała. Jeho sydło bě tónle swjaty
dubowy haj.

 „Sy přiwjezł rjane dary“, chwaleše Božećech Miliducha.
„Zawěsće spožči nam mócny Čornobóh zbožo w bitwach.“

 Mnozy nawodnicy – mjez nimi wjesnjanosća z wokol-
nych wsow ze swojimi synami – Miliducha wutrobnje
postrowichu. Potom přimny Božećech ze swojimi pomoc-
nikami subobja ze žiwidłami, a stajichu je k drjewjanym
postawam přibohow, najdrohotniše dary pak połožichu runje
do swjateho haja. Kłonjachu so a prošachu Čornoboha, zo
by zachował strowotu wójwody Miliducha a wšitkich čło-
now splaha, płódnosć polow a stadła. Po woprowanju po-
čachu so wšitcy wjeselić, spěwachu a juskachu. Na wohenju
pječeše so słódne mjaso, z kožanych měchow liješe so zakis.
Klinčachu zwuki huslow a tarakawow. Na zemi na wulkim
płaće bu přihotowane wočerstwjenje za wšitkich: pječwo,
sad a zelenina. Miliduch sedźo hladaše na tón dopokaz
žiwjenskeje mocy. Mjeztym da Božećech Miliduchej po-
kiw, zo by z nim šoł. Wójwoda stany a sćěhowaše měšnika
do jeho bydlenja.

„Tu budźe to za naju rozmołwu lěpje“, praji Božećech
a połoži na blido pokal ze zakisom.

 „Što chceš ze mnu wobjednać?“, prašeše so wójwoda.
 „Zawěsće wěš, zo běše Worač při mni. Njeje wo tebi derje

rěčał.“



86

 „Wěm“, wotmołwi Miliduch.
 „Mje překwapja, zo wo tym takle rěčiš“, praji měšnik.
 „Ja so dźiwam, Božko, zo nimaš ke mni dowěru. Znaje-

moj so hižo wjele lět, smój přećelej – čehodla budźemoj
přećiwo sebi brónje kować? Nětko, hdyž su mje za swojeho
wójwodu wuzwolili, mamoj k sebi snano hišće bliže. Wěm
tola, zo naš najwyši bóh je mócny Čornobóh a zo sy ty jeho
hłowny měšnik. Hižo z tuteje přičiny dyrbimoj přećelej
wostać, dokelž knježimoj nad serbskim ludom zhromadn-
je.“

Božećech měnješe pomałku swoje wobličo, bě widźeć,
zo słowam Miliducha wěri. Potom wšak so dopomni, če-
hodla je k sebi wójwodu přeprosył, a poča wótřišo:

 „To, štož prajiš, klinči derje, ale su to nažel jenož słowa.
Kak mam sej wujasnić, zo sy Čornobohu wopor přiwjezł,
ale w Budyšinje hotuješ něšto z jeho njepřećelemi, křesćana-
mi? Ja sym jako měšnik zastupjer wšeho, štož je nam Ser-
bam swjate: našich prjedownikow, starych přibohow
a nałožkow. Ty snano njewěriš, zo je Čornobóh sylny dosć,
zo by toho noweho, křesćanskeho boha wuhnał tam, zwot-
kel bě přišoł?“

 Poslednje słowa Božećech hižo zarjeji. Miliduch jemu
ničo njewotmołwi. Hladaše so, zo njeby so tale rozmołwa
bywšeju přećelow změniła do njepřećelstwa.

 „Maš prawo, snano samo winowatosć, Čornoboha zaki-
tować. Na druhim boku sej njejsym wěsty, hač je ći Worač
wšitke moje mysle derje rozłožił. Smój wobaj dorosćenaj,
Božko. Snano njeměniš, zo sym tak hłupy, zo chcu sej
pod sobu hałzu wotrězać, na kotrejž sedźu. Haj, sym
z Woračom wo wšěm wutrobnje rěčał, ale njewědźach, zo
wón hnydom k tebi poběhnje a ći wšitko zdźěli. Chcych
tež z mnohimi druhimi wuradźować a hakle potom tebje
k sebi přeprosyć.“
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 „Wo čim chceš to wuradźować?“, wołaše Božećech roz-
njemdrjeny. Wón suny swoju brodu doprědka a w jeho
wočomaj wotbłyšćowaše so hněw. Lěpšeho měšnika njemó-
že Čornobóh měć, praji sebi Miliduch widźo jeho mjezwo-
čo.

 „Po mojim zdaću je trěbne wo tym rozmyslować, što je
wažniše: zachować ród abo tradać kwaklu, samo smjerć.“

 „Wo čim rěčiš?“, směješe so pohanski měšnik. „Ženje
njeběchmy sylniši dyžli nětko. Tež dźakowano tebi.“

 „Dźakujo so ći za wuznaće, Božko. Měnju wšak, zo so
ći to jenož zda. Na zapadźe nimamy hižo telko podpěry
kaž za čas našich dźědow. Mnozy z našich nětko z Frankami
sobu činja. Tež tón jich posoł, křesćanski prědar Wěnk, je
z našeje kreje a słuži Frankam.“

 „Jich posoł, prajiš? Ja sej myslach, zo je wón twój posoł.
Maš dźě nětk druheho boha – abo nic?“, znapřećiwi Božećech.

 „Jich posoł abo mój. To je wšojedne“, wotmołwi wójwo-
da. „Kejžor Korla ma wotpohlad, wšón swět wobknježić.
Jelizo to njeńdźe z brónjemi a wójskom, pyta druhe móž-
nosće. Chce so wusměrić na nas, nawodow pohanskich
słowjanskich splahow, a prócuje so nas k jeho, křesćanskej
wěrje wobroćić a na tajke wašnje našu zemju, naš teritorij
dobyć. Ja, Božko, njeměnju, zo maja bohojo wulku móc.
My jich dźensa česćimy, dokelž wěmy, zo naši dźědojo run-
je tak činjachu. Wěmy tež, zo jich naši ludźo trjebaja. A tón
jich frankowski bóh? Wěr mi, Božko, zo sej jeho wo ničo
bóle nječesću hač tych našich, hač Čornoboha. Wobeju,
toho našeho a toho frankowskeho. Wobstejitaj z čłowjeskeje
bojazliwosće, ze starych přiwěrkow, z hłuposće a surowosće.

A wězo z toho, zo su cyłe generacije na to zwučene.
Ale mi njeje wšojedne, kotru rěč ja rěču – hač swoju,

maćernu abo cuzu. Naša je mjechka, nam jara bliska –
kaž te naše hona a pola. Chcemy z polow žito domcho-
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wać, swoje stadła plahować, derje so najěsć – a za to smy
swojim boham dźakowni. To je wšitko. Kejžor pak žedźi
za nowymi mjezami a chce natwarić hoberske mócnarstwo.
Sym dołho wo tym rozmyslował. Jelizo by sej Korla naše
splahi podćisnył, bychmy sebje samych zhubili. Bychu
nam bjezdwěla chcyli nanuzować swoje žiwjenske wašnje
a swoju rěč. Bychmy zhubili swoje słowjanske korjenje
a nowe njebychmy našli. Ženje njebudźemy jim runi, budu
na nas kaž na mjen-jehódnych hladać. Bychmy dyrbjeli
za swojich frankowskich knjezow dźěłać a na bitwišćach
za nich mrěć.“

Božećech kedźbliwje słuchaše na tule Miliduchowu narěč
a potom so wopraša: „Ty so kejžora Korle bojiš?“

 „Božko, sy muž, kotrehož sej jara wažu. Wěm, zo sy
w bojach z Frankami jara zmužity a sy hižo wjele našich
njepřećelow zničił. Lubuješ tak kaž ja našu zemju a naš lud.
Prošu će, zo na mnje derje poskaš. Móžno, zo na tele waš-
nje dźensa posledni króć rěčimoj.“

Wójwoda přetorhny na chwilku swoje słowa. Běše sej
wutrobnje přał, zo by so jemu poradźiło Božećecha wo
swojich wotpohladach přeswědčić.

 „Słucham kedźbliwje...“
 „Korla wusměrja so nětk na wuchod, na naše słowjan-

ske kraje. Najprjedy bě pobił Awarow, potom skóncowa
Saksam wšitkich nawodow. Lětsa so wobroći přećiwo na-
šim bratram ze Zahorja a po nich budu naše splahi na rjedźe.
Bě hižo přihotował hoberske wójsko a zakaza, zo so fran-
kowske brónje na wuchod, k nam, předawaja.“

 To hłowne njeje dotal Božećechej prajił. Boješe so, zo
jeho wotpohlad měšnik njezrozumi. Skónčnje so tola roz-
sudźi wšitko wujasnić:

 „Hłowna přičina Korlowych nadpadow přećiwo Słowjanam
je naše pohanstwo.“ Jako pohladny Božećechej mjezwoči,
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pytny, zo so měšnikej tute słowa njespodobaja. Tuž spyta
spěšnje swoje měnjenje rozłožić:

 „Njetrjebamy so frankowskeho boha dla swojich starych
přibohow a nałožkow wzdać. Njeje to samo móžno.
Z našimi bohami smy cyłe lětstotki žiwi byli. Korla je pak
sylniši hač my. Wón móhł nas w přichodźe přewinyć, chce
nas ze swojimi nadpadami dospołnje wosłabić. Zhubjamy
žito na polach, kotrež njemóžemy bojow dla domchować,
naše stadła so pomjeńšuja a w bitwach mrěja naši najlěpši
mužojo. Tohodla sym pósłał ke kejžorej Wěnka. Haj,
wuznaju, zo njese sobu poselstwo, zo budźe naš kraj wo-
činjeny prědarjam jich křesćanskeje wěry. Wězo při wěstych
wuměnjenjach. A štož jich boha nastupa – změjemy-li jed-
noho wjace abo mjenje, to njeje tak wažne … Hižo dźensa
česćimy z nich wulku ličbu!“

„Njejsy nažel myslił na naše dźěći“, praji Božećech rozn-
jemdrjeny, ale bě widźeć, zo bě zhubił swoju prjedawšu
wěstotu. „Sy rěčał wo Wěnku. Wón je rodźeny Serb, ale čuje
so hižo nětko jako Frank. Jeho křesćanski bóh je, Milidu-
cho, wšudźom, nochce sej z druhimi dźělić, chce wšitko
jenož za sebje. We Wěnku rosće jědojty hrib – kaž to
na štomach bywa, kotryž na so bjerje čłowjesku podobu.
Ja wěm, zo su naši pohanscy přibohojo njedospołni“, praji
měšnik, „ale su nam bliscy a přećelni w času radosće
a zrudoby. Móžemy so jich dótkać, widźimy jich rězbowa-
ne postawy w chěžkach, jako rano stawamy a wječor do łoža
dźemy. Nam su to naše zepěry w njewěstym swěće. Nimo
toho dawaja ludźom tež mjezy, kotrež woni nimaja překro-
čić. To njesměš zabyć. Ja sym přeco stał na stronje našich
włodykow a chcu tohorunja tebi pomhać. Jeli pak přiwoz-
mjemy noweho boha, njebudu ludźo na mnje poskać,
ale na Wěnka a jeho knjezow. Woni budu přikazować tež
tebi a jelizo njebudźeš jim po woli, će woni wuhnaja.
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Njedowol, Miliducho, zo přińdu tući prědarjo k nam,
do słowjanskeho kraja. Hišće njeje přepozdźe. Naša zemja
je hišće sylna dosć a kejžor njebudźe wěčnje žiwy.“ Božeće-
chowe mjezwočo bě čerwjene, wón hižo njerěčeše, ale křičeše.

 Wójwoda dołho mjelčeše. Wón sedźeše a rozmyslowaše
wo měšnikowych słowach. Potom pohladny měšnikej
do wočow.

 „Haj, dyrbju wuznać, zo maš prawje, ale ja druhi wupuć
njewidźu. Dyrbimy so nažel přiměrić nowym wobstej-
nosćam. Hewak nas Frankojo zniča. Dyrbimoj našich ludźi
k žiwjenju wjesć, nic k smjerći.“

 „Snano njewěš, što wo našim přichodźe praji Čornobóh“,
wotmołwi měšnik a pohladny na Miliducha z hidu.

 „Praj mi te słowa“, kazaše měšnikej Miliduch.
 „Čornobóh, do kotrehož ty njewěriš, nam wšitkim zdźě-

luje: Dokelž njejsy słuchał na moje rady, budźe so na při-
chodnym swjedźenju duchow palić woheń tež za tebje.“

 Miliduch so začerwjeni. Słowa wo bliskej smjerći – to je
woprawdźe zrudźaca powěsć, ćim bóle, dokelž je ju wuprajił
hłowny měšnik.

 „Štož ma so stać, so stanje. Snadź budźemoj so při tym
wohenju wobaj wohrěwać. Njejsy sej to, štož ma so stać,
wumyslił? Nadźijam so znajmjeńša, zo njezemru wot kło-
ka, kiž bu wutřěleny za mojim chribjetom. Měj so derje!“,
rozžohnowa so Miliduch.

 Wón wočini durje. Wonka bě słyšeć wótry křik, někajke
lózystwo.

 Bě słónčne popołdnjo, na łuce so ludźo wjesele zabawja-
chu. Miliduch postrowi Wšemira a ćisny mjez přitomnych
horšć slěbornych pjenježkow. Potom šwikny so na konja
a zhubi so ze swojej družinu w ćěmnym lěsu.
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 WUPRAWA

 Traješe dołhich dźesać dnjow, prjedy hač steješe Wěnk
před abtom klóštra w Fuldźe. Kóń, kotryž bě jemu wójwo-
da darił, běše woprawdźe wulkotny a słužeše młodemu
mnichej bjezporočnje.

 Skupina jěchaše najprjedy po puću, po kotrymž Wěnk
přińdźe do Budyšina, jako bu wot Miliduchowych woja-
kow zajaty. Dwaj dnjej přebywaše wón na wopyće pola
swojeju staršeju. Bu wutrobnje wot cyłeje swójby powita-
ny. Potom wón čłonow wuprawy wopušći a poda so
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z pohončomaj na puć do Fuldy. Hakle wječor docpě swój
cil – znaty Fuldaski klóšter.

Bě hižo ćma a wón widźeše jeničce kontury twarjenjow.
Hdys a hdys bě słyšeć wołanje stražnikow. Měješe zaćišć,
zo su to wšitko jenož nócne šerjenja. Mjeztym zo bě wonka
hižo ćicho, knježeše w klóštrje čiły wobchad. W rumnosćach
bě jenož mało swětła. Njebě tuž móžno čitać abo pisać,
wšudźom we wjelbowanych rumnosćach klinčachu cyrkwin-
ske spěwy, łaćonske basnje abo rozmołwy wo Swjatym pism-
je. Wěnk tu bě zaso Wenedus mjenowany, a abt, kiž so runje
modleše, modlitwy spěšnje přetorhny a powita swojeho
lubeho młodeho přećela wutrobnje.

 „Raduju so jara, zo je će Bóh Knjez zachował stroweho
a zo sy ke mni přišoł“, wuzna abt.

 Wěnk klečeše před nim, hłowu pokornje skłonjenu.
 „Stań“, praji přećelnje abt, „a pój za mnu.“
 Jako zastupištaj do jstwy, namołwi abt młodeho mni-

cha, so posydnyć.
Hnydom Wěnka poprosy, zo by rozprawjał:
 „Sym jara wćipny, kotre powěsće mi njeseš.“ Wěnk poča

wopisować swoje dožiwjenja. Powědaše wo tym, kak bě-
chu jeho zajeli, wo tym, zo docpě, zo serbski načolnik wšit-
kich frankowskich jatych pušći na swobodu, wo tym, kak
poča w Budyšinje skutkować a šěrić křesćansku wěru. Abt
kedźbliweje słuchaše a hdys a hdys so něšto wopraša. Jako
rěčeše Wěnk wo wójwodźe Miliduchu, so abtowe wobličo
přeměni. Chcyše kóžde słowčko derje słyšeć a wjele zhonić
hłownje wo Miliduchowym žiwjenju.

 „Ty prajiš, zo chce serbski wójwoda křćeny być?“
 „Wón njeje přećiwo našej wěrje do jednoho boha,

ale ma wěste wuměnjenja. Chce, zo bychmy nowych
křesćanskich prědarjow do Serbow wupósłali“, wujasnjo-
waše Wěnk.
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 „Nětko dźi do kuchnje, njech ći tam něšto k jědźi
dadźa. Spać móžeš tu, přetož twoja komorka je hižo wob-
sadźena. Sy wjele dobreho wuskutkował, hólče. W njebje-
sach maš swoje myto zawěsćene. Sy mje woprawdźe jara
zwjeselił. Z nikim druhim pak njetrjebaš wo tym rěčeć.“

 Po tutych słowach da abt Wěnkej pokiw, zo by z rumnos-
će wotešoł. Sydny so za blido a poča spěšnje z husacym
pjerjom na pergament pisać.

 Na jednorym powyšenym trónje, ke kotremuž wjedźeše
pjeć kamjentnych schodźenkow, sedźeše muž srjedźneje
staroby. Na kulojtej hłowje ze šědźiwymi włosami, kotrež
běchu nad ramjenjomaj rune třihane, wiješe so złote na-
čołko. Na prawym ramjenju błyšćeše so złota sponka, kotraž
dźeržeše rjanu drastu. Bě wudebjena z drohokamjenjemi.
Tež pjeršćenje na rukomaj zybolachu so kaž woheń. W pa-
lasće bě kralowska kapała zaměstnjena, poswjećena maćeri
Božej. Kołowokoło klinčachu psalmy.

 „Naš knježe, přišoł je wótc Theodulf“, zdźěli kejžorej
jeho adjutant a pokaza z lěwicu k zachodej do kapały. Kej-
žor njeběše najlěpšeje nalady, powotwobroći so a da pokiw
biskopej, zo by bliže přišoł. Dušepastyr, kiž steješe dotal
při sćěnje, přistupi k trónej.

 „Kak pokročuje natwar cyrkwje w Germigny?“, bě sły-
šeć kejžorowy hłós, kiž zdaše so jara słaby.

 Biskop so posměwkny a wotmołwi: „ Bórze budźe cyłe
twarjenje dokónčene. Sym sej wěsty, zo hižo klětu. Nje-
budźe drje tak rjane kaž tuta kralowska kapała“, praji
a zjědźe z ruku kołowokoło z mozaikami wudebjeneje pře-
strjenje. „Měnju pak, zo to za nadawk dosaha, kotremuž
budźe jónu słužić. Ja pak sym přišoł z dospołnje druheje
přičiny.“

 „Słucham.“
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 „Runje bě ke mni přijěchał abt Rugier z Fuldaskeho
klóštra. Snano so na jeho mjeno dopomniš.“

 „Haj, wěm“, nygny kejžor. „Su snano někajke ćeže
z nowej cyrkwju? Sym słyšał, zo mnicham přewjele dźěła
nadawa, tež poddanojo skorža.“

 „Twarjenje, w kotrymž budu powostanki swjateho Bo-
nifaca zaměstnjene, zasłuži sej woporniwosć. Po mojim
zdaću je w tychle skóržbach wjele lěnjoty a wurěčow. Dźěło
při natwarje cyrkwje so dliji“, rjekny biskop.

 „Praj skónčnje, što maš na wutrobje“, kazaše jemu kej-
žor Korla.

 „Chcu z tobu rěčeć wo Miliduchu, najwyšim nawodźe
serbskich splahow“, pokročowaše biskop.

 „Tak? Kotre powěsće sy mi přinjesł?“ Kejžorowej woči
běštej połnej zajima.

 „Nic jenož powěsće, ale abt bě mi překwapjacu nowin-
ku zdźělił“, juskaše biskop a stupi bliže k najwyšemu móc-
narjej.

 „Tuž skónčnje rěč, što wěš noweho“, kazaše Korla
njesćerpnje a so wot Theodulfa trochu wotwobroći. Njeze-
stupi z tróna, dokelž njemóžeše zabyć na bamžowu lesć
při składnosći Korloweho krónowanja. Přichodny kejžor
chcyše sej krónu knježićela wšitkich křesćanow sam na hłowu
stajić, ale tón překlepany měšnik wza tehdom tu złotu kej-
žorsku krónu a staji ju sam Korli na hłowu. To měješe być
dopokaz, zo přijimuje kejžor wšu swoju móc z rukow Křižo-
waneho a zo je jeho naslědnikam na přeco podstajeny.

 Byrnjež Korla cyrkej podpěrał a ju w swojim mócnar-
stwje pomhał šěrić, nochcyše so wot biskopow w žanym
nastupanju wobmjezować dać. Namjetowaše bycancskej
princesnje, zo so stanje jeho žona, zo by tón překlepany
muž z Roma – to rěka bamž – widźał, štó je tu na zemi prě-
ni ze wšitkich.
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 „Miliduch chce so wukřćić dać!“, bě ta njewočakowana
nowinka. To bě samo kejžorej přewjele.

 „To powědaj mi nadrobnišo“, přikaza kejžor. Biskop
čuješe so trochu zjebany, dokelž wočakowaše, zo Korla jeho
za tutu najnowšu powěsć wotpowědnje mytuje. Tych nad-
padow serbskich bojownikow do frankowskeho kraja bě
hižo nadosć a lětuša njewuspěšna wuprawa do Čech bě
za Korlu skerje zrudny podawk.

 „Naš mnich Wenedus je so njedawno wróćił wot najwy-
šeho nawodnika Serbow“, pokročowaše biskop a hladaše
kedźbliwje, kak so na kejžorowym mjezwoču te nowostki
wuskutkuja. Dotal bywachu frankowske pospyty podćis-
njenja Słowjanow njewuspěšne.

 „Miliduch chce z tobu podpisać zrěčenje wo tym, zo
njebudu Frankojo a Serbja w přichodźe hižo ženje wjace
mjez sobu wojować“, wupraji biskop Theodulf hłownu
mysličku.

 „To je wšitko? Sy něšto wo křćeńcy zarěčał“, njebě kej-
žor spokojom pohladnywši na biskopa kaž na swojeho nje-
přećela. Haj, ta lětuša wuprawa – to woprawdźe njebě
dobyće, to ma so w blišim přichodźe změnić.

 „Po słowach twojeho słužownika Weneda…“
 „Wón mi snano někajku powěsć pósćele“, přetorhny bi-

skopa kejžor.
 „Haj, serbski wójwoda njemóže tola pisać ani čitać“,

wujasni biskop. Kejžorej so zdaše, jako by w jeho hłosu
tróšku wusměšowanja pytnył. Tón tež njemóže pisać
a čitanje bě za njeho njepřewinjomny zadźěwk.

 „Čehodla njebě to napisał za njeho tón młody mnich?“,
znapřećiwi kejžor. Běše widźeć, zo wo tym hižo dale rěčeć
nochcyše.

 „Serbski wójwoda Miliduch prócuje so našu křesćansku
wěru zrozumić. Měni, zo je to tón hłowny zadźěwk mjez
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słowjanskimi pohanami a twojim mócnarstwom. Chce ći
zdźělić, zo při twojim lubjenju trajneho měra njebudźe
přećiwo tomu, zo pućuja naši křesćanscy prědarjo
po serbskej zemi a wšudźom Bože słowo šěrja. Jelizo dóńdźe
mjez wamaj k tajkemu zrěčenju, da so wón wukřćić. W nim
změja Serbja swój přikład“, wujasnjowaše sćerpnje kejžo-
rej biskop Theodulf.

 „Hm, kak ty tole wšitko rozumiš? Je da mnich Wenedus
spušćomny?“, praji poněčim kejžor a stupi po schodźenkach
ze swojeho tróna.

 „Abt za toho mnicha rukuje. Štož Miliducha nastupa,
da ja jemu wěrju. Dopominaš so, zo bě nam hižo podobne
poselstwo pósłał – tehdom, jako Serbja našim wojakam
drastu a wobuće wotewzachu. Po mojim zdaću chce so
z tobu dorěčeć“, praji biskop.

 „Tuž by měł moju wyšu móc připóznawać“, roznjemdri
so kejžor.

 „Po słowach mnicha Weneda ma će za sebje runeho.“
 „Tajka lózyskosć! Njebudu tola jednać z barbarom.

Njech so Miliduch mojej mocy podwoli, abo jeho a wšu tu
barbarsku cwólbu zlochka přewinu. Podćisnych sej Awa-
row a Saksow, tež Serbow so mi bjezdwěla zešlachći přewi-
nyć. Ja ći praju, čehodla wón to chce. Chce měć dosć
chwile, zo móhł so na bój z nami přihotować. Přeprošuje
k sebi županow a starostow a chce z nimi dorěčeć zhro-
madne postupowanje. Ze swojimi susodami prócuje so
měr wujednać. Nic hižo jako wójwoda, ale jako
woprawdźity knježićel. Ja so čuju zranjeny, jelizo ma mje
tón barbar za mazaneho bura. Wot njeho njebudu rady
abo přikazy přijimować. Njech přede mnu na kolena pad-
nje, abo…“

 Kejžor kruće swojej ruce spjasći, tak zo so zhibadła běłe
wotzběhowachu.
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Biskop steješe mjelčicy a čakaše, hač přestanje so kejžor
rozhorjeć.

 „Zmóžni našej cyrkwi, zo ći w tym pomha“, wupraji bi-
skop měrniwje, widźo, zo je so kejžor mjeztym trochu změ-
rował.

 „Dopomń so na našeho droheho Alcuina. Rozumju twój
hněw, ale hdys a hdys dokonja sprawne słowo wjace hač
wótry mječ. Jelizo jeho dźensniše namjety přiwozmješ, da
změješ za dźesać lět na swojej stronje wjace hač połojcu
jeho ludźi, to móžu ći rukować. Wědźachmy, zo jeho wěra
do pohanskich přibohow njeje hłuboka a zo smy derje sči-
nili. Mamy tu prěnje płody. Bórze powalimy jich pohanske
postawy w swjatych hajach a wšón serbski kraj budźe naš,
w nim budźemy knježić my. Samo z Miliduchowej podpě-
ru“, wujasnjowaše kejžorej biskop.

 „Tajke twoje rady mi smorže pomhaja“, wotkiwny kej-
žor. „Miliduch je překlepana liška. Dźeń wote dnja je wón
woblubowaniši, Serbja jemu woprawdźe wěrja. Jelizo wón
budźe chcyć, da tež wěru do Chrystusa mjez nimi rozšěri.
Jeho móc so z tym hišće powjetši. Je to muž, kajkiž so je-
nož zrědka narodźi. Je nimoměry zmužity a chrobły, budźe
so prócować, zo so wšitcy Słowjenjo zjednoća. Tajke plany
su za nas Frankow strašne. Tohodla dyrbja so Serbja nam
podwolić – abo w njesmilnym boju padnyć! Rozumiš?“

 Na biskopowym blědym mjezwoču zjewi so bojazliwosć:
 „Što mamy tomu pohanskemu nawodźe prajić? Kotru

powěsć ty jemu pósćeleš?“
 Kejžor bjez wahanja wotmołwi:
 „Prajće jemu, zo njebudu přećiwo njemu wojować, jeli-

zo da so wukřćić a so ze swojimi wojakami mojemu wójsku
přizamknje. Zhromadnje budźemy nadpadować Čechow.
Jelizo njebudźe z tym přezjedny, da budźe swój rozsud
wobžarować. To je wšitko!“
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 „Mam jemu w twojim mjenje list napisać?“, prašeše so
biskop.

 „Čehodla? Miliduch sćele mi swoje měnjenje ertnje, tuž
jemu tež ja swoje mysle bjez lista sćelu. Wulka to škoda, zo
tu hižo njeje mudry Alcuin“, skoržeše kejžor. Alcuin – jeho
přimjeno bě Flaccus – bě jendźelski mnich, wukubłany pola
Keltow. Ze wšitkich radźićelow a přećelow bywaše wón kej-
žorej najbliši. Wobaj chcyštaj wobnowić a dale rozwiwać
staroromsku kulturu. Mjez ludźimi rěčeše so wo tym, zo je
Alcuin woprawdźity awtor wšitkich Korlowych reformow.

 Biskop so pokłoni a sćěhowaše z hłowu połnej dwělo-
wanja kejžora do jeho palasta.

 Abt Rugier wróći so do klóštra w Fuldźe hakle po dwěmaj
měsacomaj. Jednanja, kotrež bě wjedł z biskopom Theodul-
fom nastupajo Wenedowu misiju, su so njenadźicy podlě-
šili.

Bě trochu zjebany, zo njeje kejžor jeho wosobinsce přijał
a z nim porěčał. Na druhim boku zwjeselichu jeho kejžo-
rowe dźakne słowa wo natwarje noweje cyrkwje.

 Po nawróće da zawołać Wěnka, zo by jeho zeznajomił
z kejžorowej wotmołwu Miliduchej. Tón młody mnich je
nadarjeny rěčnik, snano budźe tež nětko kmany swój na-
dawk spjelnić. Abt Rugier so kusk boješe, kak drje Wěnk-
Wenedus te poslednje kejžorowe słowa přijmje.

 Abt słyšeše kłapanje wo durje. Durje so wočinichu
a do rumnosće zastupi serbski mnich.

 „Wenedo“, poča abt, „je to za tebje wulka česć, zo kejžor
Korla, najwyši nawoda wšitkich křesćanow sam, z wulkim
zajimom poska na powěsć wo twojim pućowanju
po słowjanskim kraju a skutkowanju mjez pohanami. Wón
ći přeje, zo so ći poradźi wuspěšnje dokónčić swoje křesćan-
ske dźěło.“
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 Mnich Wenedus so mjelčicy pokłoni. Jako jemu přepo-
dachu poselstwo wot kejžora samoho, bě to za njeho wulke
počesćenje. „Kejžor sej žada... Kejžor kaza...“, pytaše abt
za najpřihódnišim wurazom, „zo wopytaš Miliducha
a přepodaš jemu poselstwo frankowskeho kejžora Korle
Wulkeho.“

 Wza do ruki pergament a přečita tekst biskopa The-
odulfa. Wěnkowy nadawk bě, zo nawuknje cyły kejžorowy
list z hłowy.

 Kajki tekst to bě?

„Njepřeju sej ničo wjace, Miliducho, hač zo byštej
za rěkomaj Solawu a Łobjom knježiłoj měr a křesćanska
lubosć. Sym so rozsudźił, zabyć wšitke prjedawše zwady
a škody, kotrež bě mi twój kraj načinił. Mam prawo so
wjećić, ale ja so toho wzdam.

 Daj so wukřćić wot Božeho słužownika Weneda a jako
wopokaz wutrobneje pokory přizamkni so, hač budu će wo
to žadać,  mojim wićazam a kmjećam, kotřiž ponjesu swětło
praweje wěry do pohanskeje Bohemije. Potom će rady při-
jmu w swojim palasće a móžeš so stać z čłonom wulkeje
swójby mojich wjerchow.“

 Wjace słowow na pergamenće njebě, ale wón dyrbješe
Wěnkej zdźělić hišće to najwažniše, wo čimž bě kejžor rěčał:

 „Jelizo by so Miliduch spjećował kejžorowe wuměnjenja
přiwzać, budźe twój nadawk činić wšitko, zo wón frankows-
kej wójnskej wuprawje do Čěskeje kejžorej njezadźěwa.“

 „To njerozumju“, wotmołwi Wěnk. „Kak zamóžu ja
Miliduchej zadźěwać, zo njeby ze swojimi bojownikami
přećiwo kejžorej do bitwy ćahnył?“

 „Su wšelake móžnosće, kak tole docpěć. Na přikład, zo
stanje so njezbožo a wón sedźo na konju z wysokeje skali-
ny dele padnje. To so tola stawa, něwěrno? Je tola lěpje,
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jelizo zahinje jedyn čłowjek“, zwurazni abt z wótrym hło-
som, „hač zo ćeče křesćanska krej. Dopomni so na krala
Dawida abo na bój Mójzesa z Amalechitami. Dźensa dźer-
ži ceptar naš kejžor a my smy winowaći jeho podpěrować.
Je to tón posledni rozsud a njeje to wola našeje cyrkwje“,
doda abt widźo, zo so Wěnkowe mjezwočo přeměnješe. Tón
njewěrješe swojimaj wušomaj. Je dospołnje jasne, što sej
kejžor wot njeho žada. Chcyše so spjećować, ale rozum jemu
radźeše, zo nima móžnosće so wuwinyć. Woni spušćeja so
na jeho swěru. Jelizo wotpokaza tutón nadawk spjelnić,
budźe to zawěsće jeho kónc. Abo z nim so něšto stanje, abo
abt Rugier jeho pósćele do wotležaneho kraja, do klóštra,
hdźež so nad nim na přeco zawrje woda.

 „Njejsym sej dospołnje wěsty, hač tajki nadawk spjeln-
ju. Budu tam jenički mjez jeho ludźimi. Njewěm, kak to
sčinić. Wójwoda po wysokich skalinach njelěze, a na swojim
konju sedźi jara kruće.“

 Wón praji, zo swoju rólu přijimuje a zo přičinu tohole
skutka přećiwo Miliduchej derje rozumi. Njedźiwajcy toho
čuje so wón wěsty, zo so jemu poradźi, zo so pohanski
wójwoda ke křesćanskej wěrje nakaza.

 Abt bě spokojom. Wenedus njeje jeho přesłapił. Wón při-
stupi k mnichej a poda jemu kožany měšk z běłym próškom.
Tole pak běšej Wěnkej podhladne, čehoždla měšk wotpokaza.

 „Mam hižo tajki měšk – wot jedneje serbskeje holcy“,
posměwkny so Wěnk. Tohodla rozwjaza abtowy měšk
a wusypa jón do swojeho měška. Potom tykny měšk do kapsy.

 „Sy překlepany“, chwaleše Wěnka abt. Dodawajo hišće
poslednje pokiwy, kak měł so zadźeržeć, praji:

„Miliduch přihotuje w Budyšinje nalětni sejm.“
 Wěnk nygny z hłowu, zo rozumi.
 „Hač do toho časa ničo nječiń. Prócuj so jeničce, zo

zdobudźeš wójwodu za našu wěru. Hdyž wotměje so tón
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sejm, wopyta će naš čłowjek. Wón ći zdźěli, zo je wote mnje
k tebi pósłany. Jelizo so Miliduch spjećuje a njebudźe pře-
zjedny, maš wólnu ruku.“

 „A što mam činić, jelizo moje potajne plany dočasa wot-
kryja?“, prašeše so Wěnk a so tychle swojich słowow nabo-
ja. Tele prašenje šuskny cyle njewočakowano jemu do hłowy.
Bě začuwał, zo w tym wokomiku steji pod mocu Nječisteho.
Swět so nadobo přewróći. Wón, kotryž so dotal prócowaše
lubować swojich blišich a być žiwy po Božich zakonjach,
je nětk nuzowany je překročić. Abt, kotrehož wón dyrbi
poskać, chce, zo překroči pjatu kaznju. Móžeja křesćenjo
w Božim mjenje tute swjate kaznje łamać? Ma před sobu
ćežki rozsud: pak přećiwo swójskej kreji wojować, pak być
morjeny. Chrystusowe kaznje su zawěsće wyše hač wšitke
druhe a Miliduchowa jednora, wutrobna čłowjeskosć je
zdobniša hač tale zludana cyrkwinska lubosć. Njeje traš
ze swojej bojosću, zo budźe jeho pospyt wotkryty, dopoka-
zał, zo swój nadawk bjerje kaž skutk, za kotryž so zamołwi-
ty čuje?

 Wěnkowe mysle přetorhny abtowy łahodny hłós.
„Njetrjebaš so bojeć. Naš posoł přijědźe ze skupinu na-

šich ludźi, tuž tam njebudźeš samlutki. Tam so dorěčiće,
što měli dale činić. Wjace ći njepowěm. Nec scire fas est
omnia.“

 „Dominus tecum“, běchu poslednje abtowe słowa, ko-
trež bě Wěnk wot njeho słyšał. Wón jěchaše po rjanej kra-
jinje z barbojtymi blečkami polow, zelenymi pastwišćemi
a lěskami, w kotrychž bě lisćo nimale hižo wotpadane. Kóń
drje spózna, kajku zrudnu naladu ma jeho knjez, stupaše
jara pomałku a jenož njerady poskaše na Wěnkowe pohon-
jowanje. Wěnk sedźo w kožanym sedle, přemyslowaše wo
podawkach poslednich dnjow. Jeho nadawk bě jasny. Bě
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dospołnje njewužitne płakać nad swojim wosudom. Wón
sta so z Chrystusowym wojakom a derje wědźeše, što to rěka.
W železnych nahłownikach a w brónidle su so husto jara
surowje přećiwo pohanam zadźerželi a njesmilnje jich čwě-
lowali. Hida na tutych Chrystusowych wojakow bě so we
wočomaj pohanow přenjesła tež na Zbóžnika samoho,
w kotrehož mjenje su přichadźeli. Jednori ludźo njehlada-
chu na njeho kaž na boha lubosće, ale na suroweho
a hidźeneho djasa. Tohodla su radšo na bitwišćach mrěli,
nochcychu dźě swoje žiwjenje skónčić jako njewól-
nicy. Wěnk měješe zbožo, dokelž bě so po přichadźe
do serbskeho kraja dóstał pod škit wójwody Miliducha.
Druhdźe by to zawěsće hórje było.

 Jěchaše dale a dale. Skónčnje docpě znaty kraj. Tu bě
dožiwił rjane lěta dźěćatstwa. Hladaše na wšitko kołowo-
koło sebje z nowymaj wočomaj. Tule šćipachu jabłuka,
mějachu swoje potajne dźěćace schowy, wojowachu
z jědlowymi a šmrěkowymi hablemi a hdyž běchu starši,
spytachu tu z prokom třěleć. Pozdźišo zetkawachu so tudy
pacholjo ze swojimi holičemi, ale w tym času njebě Wěnk
hižo doma. Nan bě jeho pósłał do klóšterskeje šule. Disci-
plina, wučba a bjezkónčne modlitwy a posćenje čućiweho
młodźenca změni. Jako so po dlěšim času zaso jónu domoj
wróći, začuwaše we sebi jenož jimacu zrudobu. Mać bě
za njeho słódnu jědź přihotowała a nan ze zajimom připo-
słuchaše jeho powědanju, ale Wěnk čuješe so doma hižo
jako cuzbnik. Jeho čućiwa wutroba runaše so suchej brězo-
wej hałžce. Chodźeše tehdom po cyłej wokolinje, wobji-
mowaše pjenki štomow, hladaše na hólcow, kotřiž sej
z mjechkeho drjewa postawy přibohow wurězbowachu.
Prócowaše so we wohnišću znajmjeńša mału škričku swo-
jeho dźěćatstwa namakać. Podarmo. Holca, kotruž lubo-
waše, jeho prěnja lubosć, bě na njeho zabyła a wjeseleše so
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na kwas z pachołom ze susodneje wjeski. Klóšter w Fuldźe
wza jemu wšu žiwjensku radosć a napjelni jeho dny jenož
z winowatosćemi a modlenjom.

 Lědma miny so něšto dnjow, da žedźeše wón zaso
za klóštrom. Jemu počachu falować zhromadne modlitwy,
knihownja, Boža mša a přechodźowanje po klóšterskej za-
hrodźe. Chcyše tam wostać hač do smjerće z nadźiju, zo so
znajmjeńša jónu w žiwjenju na njeho Bóh sam wobroći.

 Wosud jemu zmóžni zetkać so z Miliduchom. Tón
w nim zaso wobnowi začuće čłowjeskeje ćopłoty. Potom
zezna Ludku a někotrych druhich přećelow. Nic w klóštrje,
nic pola staršeju, ale jeničce w Budyšinje čuješe so kaž doma.
Tón woprawdźity Boži dar bě namakał hakle tu. Z rukow
pohanow.

 Sedźo na swojim konju bě rozmyslował wo wšelakich
wěcach a podawkach. Na to pospěši konja a wotboči
ze šěrokeje dróhi k nanowemu statokej.

 Čas, hdyž měješe so wuprawa nawróćić, so krótšeše.
Miliduch, wšón njesćerpny, wuńdźe nimale wšědnje
z měšćanskich wrotow, zo by do teje strony pohladał,
do kotrejež su so jeho ludźo před měsacom podali. Čuješe
we sebi njeměr. Što ma činić, jelizo budźe Korla z jeho na-
mjetom přezjedny abo jelizo jón wotpokaza, to hižo derje
wědźeše. Wobě tutej móžnosći dawaštej Miliduchej wšela-
kore rozrisanja, to pak jeho wutrobje měr njepřinjese.

Bě přeswědčeny, zo kejžor snano jeho namjetej přihło-
suje. Mjeza mjez Serbami a Frankami bě cyłe lěta jara nje-
měrna, nimo toho měješe Korla trajnu wadźeńcu tež
z Čechami. Njemóžeše sej wěsty być, hač so hižo podćis-
njene splahi w jeho mócnarstwje njebudu spjećować. Jeli-
zo chce frankowski kejžor nowe cyrkwje a klóštry twarić,
rozšěrić zdźěłanosć a polěpšić žiwjenje tych najchudšich,
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kaž so wo nim rěči, da trjeba k tomu měr a nic bjezkónčne
wójny.

 Wuprawa wróći so do Budyšina, hdyž bě wšón kraj hižo
z ćeńkej worštu běłeho sněha wodźěty. Stražnik při wrotach
wołaše z drjewjaneje wěže, zo so skupina jěcharjow bliži.
Wšitcy chcychu ju powitać. Prědku jěchaše Kožnak, za nim
jeho wnuk Budyš a Wěnk. Za jěcharjemi dźěchu pěši woja-
cy. Wójwoda Miliduch přichadźacych wutrobnje powita,
wobja nawodu Kožnaka a zawdawaše jim přećelnje swoju
prawicu.

 Přistupiwši k Wěnkej, spózna hnydom, zo njebě kejžor
jeho namjet wo zrěčenju z Frankami přijał. Njedźiwajcy
toho hladaše Miliduch, jako njeby so ničo wažne stało.
Widźeše před sobu tón zrudny Wěnkowy napohlad. Snadź
je tež Kožnaka z wuslědkom jednanja zeznajomił. To pře-
radźowaše kusk zacpěwawy wuraz jeho mjezwoča.

Bě tež widźeć, zo žedźi za tym, Miliduchej a druhim
zdźělić, z kajkej wotmołwu so wróći.

Staj so dorěčałoj, zo so zetkataj, ručež póčnje so ćmičkać.
Dyrbi najprjedy powotpočnyć. Wěnka je wójwoda hakle
narano k sebi prosył. Chcyše wot Kožnaka zhonić, što so
w namjeznej kónčinje stawa a dyrbješe zadźěwać, zo so jeju
rozmołwa ze zwadu skónči. Wječor sedźachu z Kožnakom
a někotrymi druhimi čłonami rodu a wuradźowachu.

 „Nó, praj nam nětko, wujo, hač bě waša wuprawa wuspěš-
na“, wobroći so přećelnje na Kožnaka. Tón poča nadrobn-
je rozprawjeć, hódnoćeše móc županow a rodow a jich
zwiski z Miliduchom a frankowskim mócnarstwom. Po-
wěsće njeběchu přihódne, najdlěje wo lowěnskim włodyce
Kruće rěčeše.

 „Kajki je wón čłowjek, na to hodźi so sćežka wotmołwić.
Jeho rěč – to je měd a bjezkónčna ličba słowow. Wón rěčeše
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wo tym, kak wysoko sej tebje waži, zo ma pječa na wutrobje
jenož naš serbski lud, zo je hižo najwyši čas, kejžorej jasnje
pokazać, hdźe je wuchodna mjeza jeho mócnarstwa. Pječa
so hižo wjeseli na naš nalětni sejm. Jědźe a napojow za nas
njelutowaše, blida běchu bohaće kryte. Ja pak jemu nje-
wěrju, je to wuhor, dyrbiš na njeho kedźbować. Samo po-
stawy našich domjacych přibohow njejsym w jeho domje
widźał. Dopominam so, kak wustupowaše přećiwo tebi
při twojej wólbje za wójwodu.“

 Miliduch jenož skrótka nygny a so runjewon Kožnaka
wopraša:

„Kelko ma žonow?“
„Kelko? Jenož jednu, kaž kóždy z tych zaklatych křesća-

now. Wodaj, wěm, zo tež ty maš jenož swoju Radku“, za-
mołwješe so Kožnak.

 „A što bě stary Troch, Wěnkowy nan, prajił?“
 „Tón je stajnje jenož wo swojim synje rěčał, kak mudry

a zdźěłany wón je. Mi so zdaše, zo su tam wšitcy wot
tych Frankow zajědojćeni. Słuchaj na moju radu – na tych
našich tam při zapadnej mjezy so njemóžeš spušćeć.
W bitwach bychu kaž njepřećeljo za našim chribjetom skut-
kowali. Wosebje Krut.“

 Wójwoda sedźeše mjelčicy, kiwaše z hłowu a hladaše
na rěčnika. To, štož bě Kožnak powědał, wotpowědowaše
jeho měnjenju. Kejžorowa wojerska móc nas pomha zjed-
noćić, mjeztym zo rjane frankowske wudźěłki a zdźěłanosć
našu jednotu drjebja. Dyrbimy poměry tu, w słowjanskim
kraju, nanajspěšnišo změnić, ale kak hodźi so to přewjesć?
Kóžda župa, kóždy ród sej nanajbóle waži swoju njewotwis-
nosć. Nimo dawkow, kotrež frankowskemu kejžorej kóžde
lěto włodykojo sćelu, nochcedźa so Słowjenjo druhim
w ničim podrjadować dać. By móžno było te rody a splahi
z namocu zjednoćić? Jeničce wěra zamóže ludźi njedźiwajo
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na mjezu splahow abo statow zjednoćić. Wěra je zakład ho-
berskeho kejžoroweho mócnarstwa. Je to derje rozmyslene.

 „Wočakowach, zo přeprosyš tež Wěnka“, přetorhny
wójwodowe přemyslowanje Kožnak.

„To, štož sym chcył wědźeć, je mi hižo prajił. Wo nadrob-
nosćach chcu z nim hakle jutře rěčeć, wo tym smój so dorě-
čałoj“, wotmołwi měrnje Miliduch. Kožnak wza karan
zakisa a so napi. Potom dyri z karanom wo blido a wšón
roznjemdrjeny wótře pokročowaše:

 „Njech ći praji, štož bě tam wujednał. Mamy w při-
chodźe kejžorowi wotročcy być. Wot samoho spočatka njej-
sym twojim namjetam wěrił. Jelizo njebych će znał, bych
měnił, zo sy přeradnik.“

 Miliduch pohladny wujej hněwnje mjezwoči.
 „Z Frankami njemóžeš so na hinaše wašnje dojednać

hač...“, rjeješe Kožnak.
 „Wostaj to! Njerěč dale!“, přetorhny jeho Miliduch. Tež

druzy přitomni běchu samsneho měnjenja kaž Kožnak.
„Chcych přelutować našu krej a zdobyć wjace časa. To sna-
no wšitcy wěsće. Jutře porěču z Wěnkom a wječor móžemy
so zaso tu zeńć.“

 Miliduch pomału stany. Połožiwši Kožnakej ruku
na ramjo, rjekny: „Měnju, zo twoje pućowanje njebě po-
darmo. Sy wažne powěsće přinjesł.“ Potom so přiwobroći
druhim mužam a doda:

 „Wy tola derje wěsće, zo bjez was sam ničo rozsudźić
njemóžu. Sće mje za wójwodu wuzwolili a wot njeho so
žada, zo njeby jenož swoje splahi do bitwy wjedł, ale tež
měr swojemu ludej zawěsćił.“

 Po tutych słowach wopušći rumnosć. Dźěše po schodźen-
kach horje a lehny so na łožo. Chcyše być cyle samlutki.
Zas a zaso rozmyslowaše wo tym, kak móhł swój lud před
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nowej wójnu zwarnować. Ničo druhe njebě jemu do mysli
přišło, hač nowe jednanje z kejžorom. Najwažniši podawk
budźe w blišim přichodźe sejm. Jutře so Wěnka hišće
za wšelakimi nadrobnosćemi wopraša. Hewak dyrbja nas
naši stari přibohojo škitać.

Byrnjež deleka hara słyšeć była, Miliduch bórze wusny.

 „Tuž powědaj, kajke bě twoje jednanje pola Frankow.
Njesměš ničo wuwostajić“, praji Miliduch Wěnkej. Žur-
la za wuradźowanje bě zaso zrumowana, přijomnje won-
ješe tu za žiwicu. Radka połoži před Miliducha a před
Wěnka na blido pampuch a staji hornčk kruwjaceho mlo-
ka.

 „Njemóžach w nocy spać“, wuzna mnich. Poča wopiso-
wać swoje rozmołwy z abtom. Praji wójwodźe, zo ma Mili-
duch ze swojimi wojakami ke kejžorowemu wójsku
a hromadźe z nim přećiwo Čecham do bitwy ćahnyć. Ma
so nanajspěšnišo rozsudźić, prjedy hač so nalětni sejm serb-
skich splahow zahaji.

 „Čehodla ma to być nanajpozdźišo do sejma?“, chcyše
wójwoda wědźeć.

 Wěnk stróži so kaž čłowjek, kotrehož lepichu při žadła-
wym njeskutku. Ma wšitko rjec, štož wě, abo łhać?

 „Njewěm“, bě jeho wotmołwa. Miliduch wšak dodni,
zo so něšto přećiwo njemu hotuje.

 „Hač do sejma je hišće daloko. Praj mi, prošu, kak so
twojimaj staršimaj dźe. Sy jeju zawěsće při tej składnosći
wopytał, něwěrno?“

 Wěnk sposrědkowa Miliduchej postrowy nana a maćerje.
Za blido sydny so tež Radka. Praješe Wěnkej, zo njemóže-
še so Ludka hižo donačakać, hač so wón wróći, tež młodźi-
na so husto prašeše, hdy budźe Wěnk wróćo. Radka zehna
Wěnkej jeho zrudnu naladu. Tuž so jemu nětko zezda, zo
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bě wopušćił Budyšin jenož na jara krótki čas a zo běchu
cyły tón puć a te njepřijomne rozmołwy jenož ćežki són.

 Jako Wěnk woteńdźe, praji Miliduch Radce: „Něšto złe
so přećiwo mi hotuje.“

 „Tu w Budyšinje? A štó je tón twój njepřećel? Něchtó
z našich ludźi?“, prašeše so žona.

 „Haj, tu, ale naši to njejsu. Wěnk je so dospołnje pře-
měnił. Zda so, zo dósta wón nadawk, mje za kejžorowy plan
zdobyć. Jelizo připadnje njebych přezjedny był…“

 „Wěnk?“, dźiwaše so Radka. „To njewěrju. Wón dźě 
ludźom přeco wo lubosći prěduje. Je po tajkim dołhim
pućowanju zawěsće mučny. Njemóžu sej předstajić, zo by
wón zamóhł někoho morić.“

 „Wón nic, ale něchtó druhi ma tónle njeskutk wuwjesć.
Jako sym so jeho prašał, čehodla mam so rozsudźić do schadźo-
wanja sejma, bě jara překwapjeny a mi ničo njewotmołwi“,
wujasni Radce wójwoda.

 „Ja će rozumju – maš přewjele starosćow. Być z wójwodu,
měć zwady z Božećechom, jednać z Frankami. Na sejmje
budu wšudźom naši ludźo, kotrychž znaješ. Ničo so ći nje-
móže stać“, pokoješe jeho Radka.

 „Maš prawje“, praji swojej žonje Miliduch a hładźeše ju
po rjanym, cunim mjezwoču.

„Nječuju so derje. Popołdnju chcu so tróšku po lěsu pře-
chodźować“, wuzna wójwoda.

 Hladajo na Radku, kotraž dyrbješe wobjed přihotować,
wuwědomi sej, zo njemóžeše sej lěpšeje žony za mandźelsku
wzać. Byrnjež wona jeho rozumiła, je tójšto naležnosćow,
wo kotrychž dyrbi so rozsudźić sam, bjez jeje pomocy. Tu
wočinichu so durje a nutř přiběžestaj jeho synaj.

 Wěnkej nochcyše so do chěžki, hdźež bydleše Krch
ze swojej dźowku Ludku. Bu wot Miliducha a Radki
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wutrob-nje přijaty, ale do jeho wutroby so wróći prjedawši
njeměr. Něšto bě so změniło. Samsne začuća bě měł, hdyž
dóńdźe sej njedawno do klóštra. Wopyta swojeho bywše-
ho wučerja łaćonšćiny, žedźeše za jeho łahodnymi, mudry-
mi słowami. Stary wučer so njemało zradowa, wuhladawši
před sobu swojeho woblubowaneho šulerja. Jako pak tón
pohanskeho wójwodu chwaleše, so stary wučer trochu po-
chmuri a praji: „Njezabudź, zo smy wšitcy jenož wotbłyšć
Božeje sławy.“

 Po puću zetkaštaj z Kožnakom skupinu jěcharjow
ze splaha Drjewjanow. Wróćachu so runje wot Miliducha
a rěčachu wo nim wjele chwalobneho. Tež jich splah připó-
znawa jeho jako najwyšeho serbskeho nawodu. Miliduch
prócuje so dobywać wjace přećelow, zo by we wójnje
z kejžorom tón sylniši był. Dyrbi pak so tale wójna wjesć?
Miliduch a Korla Wulki staj zasakłaj přećiwnikaj. Što by
so stało, jelizo by jedyn z njeju njenadźicy zemrěł? Wěnk
sej njemóžeše předstajeć, zo by wón móhł mordar być!

Pod drastu měješe Ludcyny mały měšk, kotryž bě z jědom
napjelnjeny. Wza jón do prawicy a chcyše jón daloko wot
so ćisnyć. Tu pytny, zo dźěše jemu Ludka napřećo. Tuž měšk
zaso pod drastu schowa. Nichtó njewě, hdy budźe jěd
w nim wužitny.
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 BUDYSKI SEJM

 Miliduch wróći so hakle wječor domoj. Njebjo bě jasne,
módre, jenož na zapadźe žehlachu so čerwjene zerja. Te
krejčerwjene zerja pokazuja naš přichod, měnješe Miliduch
hladajo k njebju. Cyłe hodźiny běše po lěsu dundał
a nochcyše domoj chwatać. Přećeljo a přiwuzni zawěsće
pija a haruja. Hdyž so wróći, budu jeho bjezdwěla wusmě-
šować. Pomhać jemu wšak nichtó njemóže. Jeničce wón je
zamołwity za přichodne podawki. Wón dale widźi hač woni.
W bitwach a při dźěle woni wjele zdokonjeja, ale dyrbja
nawodnika nad sobu měć.

 Miliduch pozasta. D ychaše čisty, wonjaty powětr
a hladaše dokoławokoło. Kóžde lěto bě jeho poměr
k ródnemu krajej sylniši. Čim bóle znaješe wšu wokolinu,
ćim hłubša bywaše jeho lubosć. Dopominaše so na to, kak
bě chcył wuhódać potajnstwo swjateho haja, kak bě pytał
za kubołćikami a błudničkami, wo kotrychž sej powěda-
chu w zymje žony na přazy. Chodźeše tež rady ke kamjenjej
wosrjedź lěsa, wulkemu kaž blido, husto wopytowaše njez-
wučene běłe žórleško pod skalinu abo wobdźiwaše wysoki
kónčkojty kamjeń, kotryž wšitcy Zub mjenowachu. Zaji-
mawy bě pohlad na hłuboku wudrjeńcu, w kotrejž prudźe-
še a šumješe deleka woda Sprjewje. Při tym běchu słyšeć
spodźiwne zwuki. Mać bě dźěćom powědała, zo su to hłosy
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njezbožownych ludźi, kotřiž su so w njej zatepili. Miliduch
sleče so kožuch a skakaše po kamjenjach, kaž bě to w mło-
dych lětach rady činił. Rěka ćečeše na sewjer wokoło wyso-
keje skały, na kotrejž zběhaše so Budyske hrodźišćo.
Miliduchej so zdaše, zo njećeče rěka tudy dale, ale zo wu-
liwa so woda do skały pod hrodźišćom.

 „Bych rady wědźał, zwotkel so wša ta woda bjerje, hdźe
je jeje najhłowniše žórło. A hišće wažnišo by było wědźeć,
dokal so wša ta woda wala. Tež čłowjeske žiwjenje je połne
křiwicow a my nažel widźimy jenož hač do jutřišeho dnja.
Što budźe dale, njewěmy“, přemyslowaše wójwoda.

 „Z kim sej tu powědaš? Snano z kubołćikami?“, zasłyša
nadobo znaty hłós. Přichad Radki jeho myslički přetorh-
ny. Byrnjež samotu trjebał, zradowa so, zo bě Radka jeho
nadešła.

 „Tole bě moje woblubowane městno. Kak sy móhła
wědźeć, zo sym tu?“

 „To njebě wobćežne“, pokročowaše wjesele Radka. Sym
so prašała stražnikow při wrotach. Su mi prajili, zo su će
widźeli njedaloko Zuba. Chcu so z tobu hišće kusk pře-
chodźować“, łžeše Radka. Bojo so, zo so jemu w lěsu něšto
stanje, woteńdźe wona jeho pytać. Te wčerawše wuradźo-
wanje bě so na nim zlě wuskutkowało. Bě tež móžno, zo so
Miliduch Wěnka dla na nju mjerza. Wona bě jeho škitała,
ale nichtó njewě, z čim, z kotrym nadawkom su jeho
do Budyšina pósłali.

 Miliduchowe mjezwočo bě ćmowočerwjene, pod wočo-
maj měješe ćěmne blečki.

 „Čehodla chodźiš wonka tak lochko zdrasćeny, je hižo
chłódne“, wumjetowaše jemu žona a poda jemu kožuch.

 „Mi ničo njeje. Chceš widźeć, kak sylny sym?“
Wza swoju žonu a chcyše ju zběhnyć, ale padny na zemju.
„Je so ći něšto stało?“, naboja so Radka.
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 „To ničo dale njeje. Mi so kusk we hłowje mući“, wujas-
ni Miliduch. „Nětk sej trochu wotpočnu a wšitko budźe
zaso w porjadku.“

 Sydnyštaj so na kromje wudrjeńcy, a Miliduch poča
powědać: „Jako běch hišće hólčik, chodźach wječor sem,
zo bych tu snano wódneho muža abo lěsne žony wuhladał,
wo kotrychž wowki tak rjenje a na putace wašnje powěda-
chu. Nažel njemějach zbožo, husto widźach tu jenož sor-
niki, kotrež su so tu pojili.“

 „Móžno, zo so ći njejsu pokazać chcyli“, znapřećiwi při-
wěrkojta Radka. „Moja wowka a mój dźěd staj wo nich tež
husto powědałoj a wonaj njejstaj ženje łhałoj.“

 „Stari ludźo widźa často to, štož my njewidźimy“, rjek-
ny wójwoda.

 Radka zwospjetowa, zo bě jeje wowka přeco jenož praw-
du rěčała.

 „Pohladaj tam k tej skale“, praji njejapcy wójwoda, wšón
blědy.

 Pokazowaše z ruku do doliny.
 „Hdźe? Ja ničo njewidźu“, wotmołwi Radka.
 Žona pytny změnjene zadźerženje swojeho muža. Słón-

co steješe hižo nisko, nad horicontom, ale štomy, skaliny
a zybolaca so woda běchu hišće derje widźeć.

 „Sy snano slepa? Njewidźiš da tu běłu postawu tam
nad wodu?“ Zdaše so, zo ma Miliduch zymicu, cyłe jeho
ćěło so třaseše.

 „To je tola jenož kurjawa. Pój, póńdźemoj wróćo domoj.
Lehnješ so, zwarju ći hojace zelo, te ći zawěsće pomha“,
praji Radka. Miliduchej bě to prawje, a wobaj kročeštaj
pomału k Budyšinej.

 „Ja ći praju, zo běše tam sonina“, zwospjetowa Miliduch.
Jeho mjezwočo bě zaso krejčerwjene a na čole błyšćachu so
kapki zymneho potu.
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 „To ći wěrju, sy ju dźensa prěni króć w žiwjenju widźał“,
praji žortniwje Radka, byrnjež znjeměrjena była, dokelž
njewědźeše, što so z jeje mužom stawa. Bě widźeć, zo je
wójwoda jara słaby a zo mocy jeho spěšnje wopušćeja.
Při wrotach do hrodźišća zawoła Radka stražnikow, zo by-
chu jej pomhali Miliducha domoj dowjesć.

 Jeho strowotny staw njeje so njepolepšił, husto zhubi
wědomje. Tež nazajtra chorosć njepopušći. Wón wojowaše
spicy ze šerjenjemi kaž z njepřećelom we wójnje. Radka pró-
cowaše so znajmjeńša móličke kuski jědźe jemu dawać.
Woprowaše wězo pohanskim přiboham, zo bychu jeje
mužej pomhali. Drjewjane postawy stejachu w róžku rum-
nosće. Radka woprowaše bohowce Mokoši, knježićelej sta-
dłow skotu Welesej a přikaza zarězać kózlatko jako wopor
Čornobohu. Wječor pak zawoła do wójwodoweho domu
zažohnowarku. Baba chodźeše wokoło Miliducha, dót-
kawajo so z hałžku jemjela jeho hłowy a rukow. Potom so
wopraša:

„Što bě chory posledni króć jědł?“
„Ničo wosebite, jědź kaž přeco“, wotmołwi Radka

ze sylzami we wočomaj. Miliduch dychaše dybawje. „Wče-
ra sedźeše při skalinje, kotruž Zub mjenujemy. Měješe
na sebi jenož košlu, byrnjež hižo chłódno było, skedźbni
mje nadobo na něšto, štož bě w dolinje pytnył. Praji, zo je
tam běłu žónsku postawu wuhladał.“

 „Běłu postawu?“, wustróža so stara žona.
„Haj, što ma to rěkać?“, njerozumješe Radka.
„Jemu je so Morawa pokazała, bohowka smjerće. Štóž

ju widźi, nanajpozdźišo za lěto zemrje.“
 Radka dopomni so, zo nošachu přeco nalěto Moranu

won z ródneje wjeski a ćisnychu ju do rěčki, zo njeby so
hižo wróćiła. Nochcyše nětko wěrić słowam stareje žony.
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 „Ja njejsym ničo widźała, byrnjež pódla stała“, praji
Radka a pohladny starej wjerje do wohidneho mjezwoča.
„Chceš mje snano nastróžić? Ja wěm, zo zběhaše so z rěčki
běła kurjawa. To bě wšitko.“

 „Moranu widźi jenož tón, na kohož padnje wólba. Dru-
zy móžeja pódla stać, ale njewuhladaja scyła ničo.“

 „Njeje da žana pomoc móžna?“, prašeše so wójwodowa
žona a tłóčeše swoje najmłódše dźěćo k hrudźi.

 „Nažel ći ničo pomhać njemóže.“
 „Tuž će prošu, zo wo tym z nikim njerěčiš“, namołwi

wjeru Radka. „Praj, zo bě so nazymnił. Lěto je dołha doba
a Morana na njeho zabudźe. Ludźo Milča trjebaja, často
přińdu woni k njemu – tu dyrbi susodow změrować, druh-
dźe swarja pastwišćow dla abo su stadło pokradnyli, nažel
so stawa, zo so samo bratřa mjez sobu bija… Tež wójna
z Frankami so bliži, běchu tu pola njeho Češa, Drjewjenjo,
zastupnicy splahow ze Zahorja.

Prošu će, změšej z tych swojich zelow něšto jara sylne,
zo by to Miliduchej spěšnje pomhało, zo móhł zaso
chodźić.“ Při poslednich słowach Radka zapłaka.

 „Ej, wjery so hewak nichtó njepraša, jenož w jara ćež-
kich chwilach, hdyž so někajke njezbožo stanje. Ja ći bórze
něšto přinjesu, to ći slubju.“ Radka da jej tobołu dobreje
jědźe. Stara žona so podźakowa a so třikróć pokłoni dom-
jacym přiboham w kuće rumnosće. Hižo w durjach so hišće
raz wobroći prajo:

 „Jelizo so woprawdźe stanje, zo twój muž zemrěje, nje-
směš tu wostać. Dyrbiš přećahnyć na wuchod.“

 „Čehodla mam na wuchod woteńć?“, njerozumješe Rad-
ka, tola wjera jej hižo njewotmołwi. Jelizo by woprawdźe
dyrbjała woteńć, by najradšo do Lipska k Žitnikej šła. Zna-
je derje jeho žonu, a wón bě najlěpši Miliduchowy přećel.
Wjera wuńdźe z domu.
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Stara žona swój slub dodźerža. Miny so něšto dnjow
a Miliduch zamó so na swojim łožu posydnyć, po dwěmaj
njedźelomaj móžeše samo zaso z domu wuńć. Kóždy dźeń
jeho něchtó wopyta, přećeljo abo přiwuzni. Najčasćišo při-
ńdźe k njemu wuj Kožnak, kotryž měnješe, zo bě přičina
wójwodoweje chorosće jeho dosć twjerde zadźerženje.

 „Njetrjebaš sej ničo wumjetować“, praji jemu Miliduch,
jako so šědźiwc zamołwješe.

 Tež Wěnk poby pola Miliducha kóždy dźeń. Wójwoda
jeho zakitowaše, jako zhoni, zo su ludźo z Woračoweje sku-
piny šěrili łžu, zo wuknje młody mnich w klóštrje pječa
wšelake činki, kotrež nětko přećiwo wójwodźe wužiwa.
Druzy prajachu, zo je Wěnk na tym wina, dokelž bě Mili-
ducha zajědojćił. Někotři Wěnkej wumjetowachu, zo hižo
młodźina njewuknje třěleć z prokom kaž prjedy, ale rozmoł-
wja so z mnichom wo wěcach, kotrež njejsu k žiwjenju trěb-
ne. Na tajke powěsće njemóžeše wězo wójwoda hłuchi być.
Młodźi dyrbja dale wuknyć, štož je k žiwjenju splaha nuz-
ne. Mjenowaše Wěnkej časy, w kotrychž móhł so z młodźinu
zetkawać.

 Jako chorosć trochu popušći, přiběrachu w Miliduchu
zaso starosće a winowatosće.

 Dawaše přećelam, susodam a přiwuznym dobru radu,
tež włodykojo su k njemu husto přijěli. Wón pomhaše roz-
risać namrěwstwo po zemrětym, radźeše, što ma so činić,
jelizo žito na polach njerosćeše, jelizo je dźiwina skót po-
torhała, husto měješe rozsudźić, štó ma prawje, hdyž sus-
odźa na so swarjachu. Nawopak stawaše so, zo prošachu
jeho na kwas, zo dawachu jemu domjacu mjedowinu woptać
abo zo měješe w swójbje małeho ćěšenka na swět powitać.
Radka spřihotowa w tajkim padźe hódny dar za dźěćo.

 Zdaše so, zo je mjeztym wšitko zaso w porjadku,
ale Radka derje widźeše, zo njeje Miliduch hižo tak čiły, zo
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so jeho woči hłubšo do mjezwoča zanurištej, zo ma na čole
wjace zmoršćenjow hač do toho. Prjedy je jara rady jěchał,
nětko sedźeše w sedle jenož, hdyž bě to nuzne.

 Po tajkim jěchanju wróći so mučny domoj a trjebaše wjele
chwile k wotpočnjenju.

 Jako so Wšemir wróći a jeho zaso wopyta, to wójwodu
jara zwjeseli. Kowar přežiwi zymu na Rujanach w ródnej
wjesce Babinje. Wopyta swojeju staršeju a přepoda jimaj
dary wójwody Miliducha. Mać dósta złotu sponku
do włosow, nan pak rjenje debjeny běły woclany tesak.

 Radka čuješe so nětko Miliduchej bliže. Bojazliwje sćě-
howaše wona kóždu jeho kročel. Jako so jeho strowota
woprawdźe polěpši, so Radka změrowa a pozdźišo samo
zaby wony podawk z běłej žonu, z Moranu. Jelizo muž wo
tym rěčeć započa, wona spěšnje jeho přetorhny a praji:
„Mjelč! To je hižo za namaj. Chceš snano, zo so to zaso
wróći?“

 Zyma so kónčeše a wonka bě hižo čuć wonjate nalěćo.
Pod worštu sněha pokazowachu so běłe kćenja sněhowkow,
tež druhe rjane žołte a módre kwětki so w słónčnych pru-
hach wohrěwachu. Cyły Budyšin z dołheho zymskeho spa-
ra wotućeše. Po pućach a dróhach bližachu so městu
konjace zapřahi z wozami, połnymi płodow z cyłeje župy.
Do města přijědźechu tež włodykojo a starostojo z dalokeje
wokoliny.

 Najhłowniši nawodnicy splahow nańdźechu nóclěh we
wulkim domje wójwody, druzy pak w domach jeho přiwuz-
nych. Čłonojo wobrónjenych družinow nastajichu sej swo-
je jednore stany za torhošćom abo blisko Wšemiroweje
kowarnje.

 Wšitcy hosćo wobdźiwachu Budysku twjerdźiznu
na wysokej skale, kotraž zběhaše so k njebju kaž hoberski
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kóń w starych bajach. Dźěći krosnowachu na štomy, zo
bychu hižo znazdala widźeli, štó so zaso k jich městu bliži.
W dalokej zašłosći njebě nuzne, tele serbske srjedźišćo stra-
žować a škitać. Město bu zakitowane wot hłubokich lěsow
a tymjenišćow.

 Lěsy so pozdźišo na pola přeměnichu, kotrež wjele žita
a běrnow dawachu. Přiběrace derjeměće wobydlerjow wab-
ješe zdobom wšelakich paduchow, hdys a hdys tež
ze swójskeho splaha.

 Na murjach buchu pozdźišo drjewjane wěže natwarje-
ne, w kotrychž wobkedźbowachu stražnicy wšu wokolinu.

 Strach móžnych nadpadow za čas bližaceho so schadźo-
wanja sejma serbskich splahow woteběraše. W Budyšinje
bě tehdy wjele wobrónjenych muži, nazhonitych bojowni-
kow. Njedźiwajcy toho so Miliduchowa stražliwosć powjet-
ši. Njebě zabył na kejžorowe žadanja a na spodźiwne
Wěnkowe zadźerženje po nawróće wot Frankow. Dotal
zdaše so wšitko w porjadku, ale nazhonići stari ludźo často
praja, zo zakopnješ so wo korjeń samo tam, hdźež scyła
žadyn był njeje. Tež wopyt stareje wjery jeho njezměrowa.
Bě ju wopytał, zo by so jej wutrobnje podźakował
za spomóžny lěk. Wopisowaše jej, zo bě tehdom při rěčce
běłu žónsku postawu widźał. Chcyše wědźeć, što ma to rě-
kać. Stara žona dołho mjelčeše, wotpokaza wujasnić, što
tole woznamjenja, ale jako so wójwoda roznjemdri, rjekny
jemu prawdu. Na to jej kazaše, zo njeby z nikim wo tym
rěčała. „Jedne lěto – to njeje dołha doba. Ja dyrbju hišće
wjele dokonjeć“, wuzběhny Miliduch.

 Wójwoda njebě woprawdźe lěnjeho pasł. Dohladowa-
še, kak so měšćanske murje ponowjeja, zo bychu mócniše
byli, přepruwowa konjacy grat a kazaše nowe brónje zho-
towjeć. Na murjach a tež při pućach, kotrež do Budyšina
wjedźechu, bywaše ličba stražowarjow nětko wjetša.
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 Jako bě sejm so schadźować započał, chodźeše do łoža
jara pozdźe, zwjetša po połnocy. Dyrbješe witać hosći,
měješe wšelakore wuradźowanja. Za swójbu zwosta w tych
dnjach lědma chwile. Smějo so Radka jeho wopraša, hač
njeje jeje muža widźał, přetož wšudźom su jenož lući hosćo.
Njemało bě na swojeho muža horda. Jeho sława wotbłyšćo-
waše so tež w tym, zo nošachu mnozy wójwodowej žonje
debjenki, rjany płat abo kožu. Wjetšinu z toho wšak sej
njewobchowa, ale dale rozda.

 „Sće hižo słódnu jědź přihotowali?“, prašeše so
Miliduch, sedźo na ławce před chěžu swojeje pěstońče,
kotraž naruna jemu w dźěćatstwje mać. Nětko tu při njej
bydleše Radka z dźěsćomaj.“Stajće jědź tu na blido.
Bórze přińdźe tohorunja Žitnik, přihotujće jědź tež
za njeho.“

 „Hnydom to budźe hotowe“, zawoła Radka z kuchnje.
„Wzmi sej něšto čóčkow“, praji mužej, stajiwši na blido
drjewjanu šklu. Miliduch zepěraše so z chribjetom wo dr-
jewjanu sćěnu chěžki a pomału jědźeše. Jeho mysle pak
běchu druhdźe. Jutře zahaji so tón dołho wočakowany
sejm. Wšitcy wobdźělnicy tu hižo su, tež jich čeledź. Dy-
rbju sej hišće swoju wotewrjensku narěč derje rozmyslić,
zo njebych ničo wažne zabył, praješe sam sebi. Nadobo
zasłyša něčeji spěw a zwuki husličkow. Toho nadarjeneho
huslerja je zawěsće jedyn z włodykow sobu na wuradźo-
wanja přiwjedł.

 Hotuje so wulki sejm,

 kóždy so čuje być wójwoda.

 Najwjetši muž je wšak tón,

 kiž w boju so ženje njepoda.
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 Miliduch přesta jěsć a słuchaše kedźbliwje, zo by wšit-
ko prawje rozumił. Pěseń so hnydom přeměni do žortneho,
wjesołeho spěwa.

 Poda abo njepoda so,

 po jeho nawróće

 na rowje po smjerći

 narostu paproće.

 To je tola hłuposć, mysleše sej Miliduch. Čłowjeske skut-
ki traja na přeco. Su kaž te twjerde, wulke kamjenje w
měšćanskich murjach. Samo jelizo do rěki wothorjeka pad-
nu, wone něhdźe budu. Nichtó je zničić njezamóže.

 Za chěžku běchu słyšeć něčeje kročele. Miliduch přim-
ny nablaku za tesakom.

 „Sy to ty, Wěnko?“
 „Haj, wójwoda, to sym woprawdźe ja.“
 „Přihotujće tež Wěnkej jědź“, zawoła Miliduch.
 „Chcu z tobu porěčeć. Je to jara nuzne“, praji młody

mnich.
 „Što maš na wutrobje, přećelo“, praji wójwoda.
 „Njewěm, hač budźeš mje hišće tak mjenować…“
 Překwapjeny pohladny wójwoda na Wěnka. Jeho

mjezwočo bě so jara změniło. Wupadaše, jako bychu jemu
wšitke zuby boleli. Dopomni so na dźeń, hdyž bě so hro-
madźe z Kožnakom wot Frankow domoj wróćił.

 „Sydń so bliže a powědaj!“
 Mnich poskaše na wójwodowe přećelne słowa.

Z nachilenej hłowu poča rěčeć, ale bě widźeć, zo kóžde
słowo jeho jara napina. Po někotrych sadach bě Milidu-
chej jasne, wo čim chce z nim Wěnk rěčeć. Mnich dźeržeše
w rukomaj mały měšk z jědom a zarěča tež wo posole, ko-
tryž je traš hižo tu.
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 Miliduch sedźeše dołho mjelčicy. Mordarjo tu hižo su,
w měsće, přemyslowaše. Móžno, zo su z Krutom přijěli abo
z někim druhim z toho namjezneho kraja. Snadź z Wěnkowym
nanom…Nan a syn… Wěnk ma drje mjez Frankami wjele
dowěry.

 Kak chcedźa to přewjesć? Jelizo so pospyt, jeho
zajědojćić, njeporadźi, naškaraja snano někajku bijeńcu
na hasach, při kotrejž měł wón připadnje swoje žiwjenje
přisadźić.

 „Nětko rozumju, čehodla njejsy mi ničo wo tym do toho
prajił. Sy był na slub wjazany. Měnjach, zo so z tebje tón
twój bóh raduje. Bjezdwěla bóle hač z twojich předstaje-
nych. Na mysličku, z Frankami so zjednać a z nimi w měrje
žiwi być, sy mje ty zwjedł. Tehdom, hdyž sy mje prosył, zo
bych žiwjenje toho brodateho frankowskeho wojaka wucho-
wał. Nětko pak dźi do kuchnje, njech ći něšto k jědźi dadźa.“

 Zběhnywši swoju lěwicu, wotmołwi Miliduch na postrow
Žitnika, kotryž bě runje k njemu na wopyt přišoł.

 „Ja so dźiwam, zo će tajka hubjena powěsć njeznjeměr-
ni“, wołaše Žitnik wšón roznjemdrjeny, jako jemu Miliduch
zdźěli, što přećiwo njemu přihotuja.

 „Přiznawam, zo běch hižo zašo něšto złeho wočakował.
Tón pachoł je dušinje jara čisty. Ručež so jeho tón mazany
swět dótknje, wšitko na nim hnydom spóznaješ. Móžno,
zo so tež wón w přichodźe přeměni, ale po mojim zdaću te
swětło, kotrež wón we sebi nosy, wšitko zełharne a mazane
wotnjese. Je mi hižo přeradźił, zo so na mnje njepřećeljo
hotuja. Wón je jenički, kiž zamóže mordarjow spóznać
a wotkryć.“

 „Njesměš ludźom tak wěrić, Milčo! Snano je tež wón
jara překlepany a snano běše wón přičina twojeje chorosće.
Słyšach mjez ludźimi wšelake powědanje.“
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 Wójwoda bě z tutych słowow kusk překwapjeny. Potom
wiješe z hłowu, zo njeje z měnjenjom Žitnika přezjedny:

„Njejsym so čuł derje tón wječor, jako so Kožnak wróći.
Z Wěnkom sym so zetkał a z nim rěčach hakle na druhi
dźeń. Wěš, Žitko, hdys a hdys přemysluju, hač nimamy ludźi,
kotrychž njebych lubował. Haj, su tajcy, z kotrymiž zhro-
madnu rěč njenamakaš, ale začinju durje a wšitko je preč.“

 „Te dobre słowa, kotrež sy wo Wěnku rěčał, hodźa so
skerje na tebje. Njezabudź, zo je wón wony jěd něšto dn-
jow při sebi nosył. To je podhladne, něwěrno?“

 Nazajtra přeměni so Budyšin na wulki kotoł warjaceje
wody. Wšudźom přeradźeše měšeńca zwukow, barbow,
drastow a pohibow kóždemu, zo so tu hotuje něšto nimo-
měry wažne. Najwažniši mužojo z cyłeho serbskeho kraja
so tu zetkawachu wosrjedź torhošća. Čeledź nanosy spěšn-
je drjewjane ławki a blida, na kotrež hnydom stajachu šklě
z jědźu. Włodykojo z dołhej brodu tu sedźachu pódla swo-
jich dorosćenych synow. Jich mjezwoča přeradźowachu jich
temperament. Běchu tu tež  mandźelske a dźěći čłonow
Budyskeje wulkoswójby.

 Jednanje sejma zahaji Miliduch: „Bratřa! Smy so tu zetkali
po starym wašnju, zo bychmy rozrisali, štož je nuzne. Dźensa
dyrbimy rozsudźić, hač budźemy so kejžorowemu wójsku
spjećować, kotrež chce přez naš serbski kraj lětsa zaso ćah-
nyć. Ja so prócowach z kejžorom so dorěčeć, dóstach pak
wot njeho powěsć, zo měli so jeho wójsku přizamknyć a jeho
kaž swojeho najwyšeho knježićela připóznawać.“

 Wobdźělnicy sejma runjewon howrjachu, dokelž njebě-
chu z tym přezjedni.

„Je tomu tak, Wěnko?“ Mnich mjelčicy nygny. Hladaše
na swojeho nana, kotryž bě so njedźiwajcy wysokeje staro-
by na daloki puć do Budyšina podał.
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 „Po mojim zdaću“, stany Krut, „bě kejžor jenož z tobu
jednał, ale nic z nami. Wotmołwu móže jenož tutón sejm
wotpósłać, tole dyrbja wšitcy włodykojo rozsudźić.“

 „Haj, cyle prawje“, wołachu někotři.
 „Njeje da wšojedne, hač praša so kejžor nas abo Milidu-

cha?“, wupraji swoje měnjenje Diwok, włodyka Nižičanow.
 „Tole njerozumju.“
„To dyrbiš nam wujasnić“, podpěrachu Kruta tež někot-

ři druzy włodykojo. Zepěrajo so z rukomaj wo blido, po-
kročowaše Diwok:

„Milč je naš wójwoda hižo nimale lěto. Za tón čas je so
wjele změniło. Splahi su skrućeniše. Wón je wjace hač je-
nož naš wójwoda.“

 „Wójwoda wón drje je“, wołaše hněwnje Krut, „ale dotal
nas njeje do bitwy wjedł. Semil – to bě woprawdźity wojo-
war z ćěłom a dušu. Sym słyšał, zo ma zajim być zaso na čole
serbskich splahow.“

 Miliduch so słabje posměwkny. Krut njebě jeho přesła-
pił. Tole je wón wot njeho wočakował.

„Čehodla tu Semil mjez nami njeje?“, wołaše Diwok.
Prjedy hač Krut tole poča wujasnjować, jimaše so Miliduch
słowa, pokazujo na wysokeho pachoła, kotryž mjez włody-
kami sedźeše.

 „Wón njemóže přińć, tohodla pósła swojeho bratrowca.“
Wobaj synaj wójwody Semila běštaj hišće w frankowskej
jatbje. Wuj bě potajkim na schadźowanje sejma jeho pó-
słał.

 „Wuj Semil so zamołwja, je chory a njemóže derje bě-
žeć.“

 Nichtó so ničo wjace njewopraša, dokelž wěrnu přičinu
Semiloweje chorosće wšitcy znajachu. Wot toho časa, zo
měješe wobeju synow w jatbje, wón čim dale, ćim bóle pije-
še mjedowinu. Wo pola a skót njerodźeše, jeho hłowny
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zajim bě jenož połny karan. Tež poča być z hosćićelom fran-
kowskich pósłow. Miliduch wědźeše wo častych wopy-
tach Frankow pola Semila. Jeho Lubušow mjezowaše
z Miliduchowej župu.

 Na to zběhny wójwoda Łužičanow ruku.
„Chcu so hišće raz wróćić ke kejžorej Korli. Měnju, zo je

jeho wotpohlad samsny kaž w zašłym lěće, chce přez naš
kraj ćahnyć, ale njeliči z tym, zo so jemu něchtó z nas spjeću-
je. Za slub měroweho zrěčenja z nim mamy wojować
přećiwo našej słowjanskej kreji. Faluje jenož hišće, zo
do jeho wójska swojich synow damy.“

 „Maš prawje, Jaworje. Ja w tym widźu lesć. Jelizo so
jemu přizamknjemy, podćisnje sej wón splahi ze Zahorja
a naša serbska jednota so rozšćěpi. Potom budźemy nuzo-
wani jeho za swojeho najwyšeho wjednika připóznawać.“

 Podpěrać wójnsku wuprawu Frankow přećiwo druhim
słowjanskim splaham, to njeby prěni raz było, ale zhubić
swobodu – to nihdy njesměmy. Mnozy swarjachu
na kejžora, wołachu jara hrube wudma na Frankow. Jako
so włodykojo trochu změrowachu, jimaše so Golubač sło-
wa:

 „Ja to njerozumju. Praj nam, Miliducho, što sy Fran-
kam wšitko slubił? Kožnak je prajił, zo budźemy drje česćo-
wać tež frankowskeho křesćanskeho boha. To nam dyrbiš
wujasnić. Běch wočakował, zo wopytaš wšitke naše splahi
a z nimi porěčiš wo wuměnjenjach zrěčenja z Frankami. Tole
tola nastupa nas wšitkich, nic jenož tebje.“

 Miliduch bě na tajke prašenje derje přihotowany. Rozło-
ži najprjedy, čehodla je dyrbjał w Budyšinje wostać, kotre
zwjazki z někotrymi namjeznymi splahami bě wobkrućił,
a zo da Kožnakej połne prawo rěčeć a jednać w jeho mjen-
je. Nadrobnje wujasnjowaše swoje poselstwo kejžorej, ko-
tre wuměnjenja w nim stejachu. Nažel je wotmołwa



124

napřećiwna. Chcyše zmóžnić prědarjam, kotřiž wobknježa
serbsku rěč, so do serbskeho kraja podać.

 „Mějach wotpohlad, bitwam a wójnam zadźěwać, za-
chować měr mjez Serbami a Frankami. Budźemy dale
woprować našim starym přiboham a swoje stare nałožki
njezměnimy“, běchu poslednje Miliduchowe słowa.

 „Kajka budźe twoja wotmołwa kejžorej?“, prašeše so
Krut. Na jeho rjemjenju zyboleše so rjenje wudebjeny złoća-
ny tesak.

 „Tajke wulkotne brónje móža jeničce Saracenojo zho-
towjeć“, praji Wšemir, kiž sedźeše mjez Wěnkom
a Žitnikom. „Bych rady wědźał, zwotkel wón tajke drohoćin-
ki ma.“

 „Kajka budźe naša wotmołwa, wotwisuje wot našeho
sejma, ty sam sy to cyle prawje prajił.“ Na mjezwočach ně-
kotrych włodykow bě widźeć, zo so jim tajke słowa spodo-
baja.

 „Rěčeć dyrbiš ty, Žitko, jelizo Miliduch sam njewě, što
rjec. Wón z tobu wuradźuje, samo ze swojej žonu Radku,
kotraž pochadźa z wašeho splaha. Dźakowano tebi sta so
wón z wójwodu. Je znate, zo su naše žony samo lěpše dyžli
někotři mužojo“, smějkotaše so Krut.

 „Lěpše hač ty su, bjezdwěla“, zawoła něchtó wusměšnje.
To je derje, zo so ludźo směja. K wadźeńcy njeměło dóńć,

to njeby sejmej tyło.
Miliduch pohladny na Žitnika. Haj, wobaj staj měnjen-

ja, zo je Krut tón zły posoł.
 „Přećeljo“, přetorhny włodykow wójwoda. „Kaž bě hižo

włodyka Lowěnow prajił, dyrbimy so rozsudźić, hač budźe-
my so přećiwo kejžorej wobarać abo nic. Štó nam prěni
rjeknje swoje měnjenje?“

 „Ja“, praji Žitnik. Połoži swojej hoberskej pjasći na blido
a započa: „Boju so kusk, lubi bratřa, zo njejsym kmany tak
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derje rěčeć kaž Krut, a wodajće, zo nimam swojej kolenje
wot modlitwow tak stłóčenej kaž wón.“

 Włodykojo so zaso wótře zasmjachu. Krut mjelčeše, jeho
mjezwočo bě kaž z kamjenja dypane. Žitnik pokročowaše:

„Kajke je moje měnjenje? Ja nochcu wjace, hač zo směm
spokojom žiwy być. Pola su dobre, dawaja dosć žita, mam
wulke stadło skotu, w lěsach we wokolinje je dźiwina
a w rěčkach a hatach móžu ryby łójić. Čehodla bych ja
za bitwami žedźił? Snano chce naša młodźina hdys a hdys
dopokazać, zo je sylna dosć. Něšto dospołnje druhe by było,
jelizo by chcył mi njepřećel mój Lipsk wzać. Warnuju wšit-
kich, samo hdy by to kejžor był. Po mojim zdaću móžemy
z Frankami w přichodźe wikować, to je jara wužitne, ale kóždy
wostańmy doma, w swojim kraju.“

 Tute mudre Žitnikowe słowa přijimowachu nimale wšit-
cy, wosebje włodykojo zapadnych splahow. Susodstwo
z Frankami měješe za nich wulku lěpšinu. Bě to widźeć
na jich drasće a kłobukach, na brónjach. Na ruce mějachu
mnozy złoty pjeršćeń.

 „Ja chcu, zo bychmy z kejžorom dale jednali“, praji sta-
ry Troch, Wěnkowy nan.

 „Čas jednanja je so hižo minył“, wotmołwi wójwoda,
„kejžor čaka na našu wotmołwu. Ja so was wšitkich jasnje
prašam: Chceće so stać z Korlowymi wotročkami abo
wostać swobodni?“

 „Čehodla njebychmy móhli zwjazkarjo Frankow być,
kaž to Obodrića su?“, prašeše so Krut.

 „Dokelž jutře budźemy to my, na kohož Korlowa ćežka
ruka padnje“, wotmołwi Miliduch. Tute wójwodowe słowa
njeběchu nikomu wšojedne. Wójwoda tež přispomni po-
dawki, kotrež mějachu hišće wšitcy w dobrym pomjatku:
nadutosć frankowskich rozkazowarjow, nuzowanje Serbow
w frankowskim wójsku słužić, pokradnjenje žiwidłow,
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přihotowanych za zymu, namóc a wotwjedźenje słowjan-
skich žonow. Haj, tež někotři Serbja njedodźeržachu stare
zakonje, ale tych bě móžno za wšelake njeskutki pochłostać.
Tola štó zwěri sej Frankow chłostać? Serbja su za Frankow
mjenjehódni. Za to, zo bychu w namjeznych krajach
z Frankami w měrje žiwi byli, zaprěwachu swój pochad,
dawachu swoje dźěći wukřćić a mjenowachu je z cuzymi
mjenami. Kejžor, někotři knježkojo a wězo tež frankowscy
měšnicy tole wšitko podpěrowachu, přetož z tym so serb-
ska jednota drjebješe. Tu na sejmje nichtó njezakitowaše
tajke wotrodźenstwo. Maja so stać z frankowskimi njewólni-
kami, abo su hižo tole? Bě to wysoka płaćizna za derjeměće.
Krut, kotryž bě ze wšitkich na sejmje tón najbóle wotrodźe-
ny, sedźo mjelčeše. Miliduch tole hnydom wuži: „Z tym
smy přezjedni, zo kejžora Korlu poskać hižo nochcemy“,
a čakaše, hač něchtó zběhnje ruku, zo je druheho měnjenja.

 „Ja so prašam: Dowolimy jemu znajmjeńša, zo přez naš
kraj ze swojimi wojakami do Čěskeje ćehnje a po puću mori
Lučanow, Pšowjanow a druhe splahi ze Zahorja? Što ty
měniš, Włastisławje?“

 Syn lučanskeho włodyki bjezmócnje z ramjenjomaj sukny.
Miliduch hladaše tym zmužitym włodykam mjezwoči

a pokročowaše:
„Čehodla njebychmy jich přez naš kraj poprawom pušći-

li? Přichodny raz móhł zaso něchtó přez jich kraj na nas
ćahnyć.“

 Nadobo rozlehny so kołowokoło ćišina. Někotři bjez
jeničkeho słowa hladachu doprědka, druzy sedźachu mjel-
čicy ze skłonjenej hłowu. Tole bě něšto nowe. Wšelakore
bijeńcy a wadźeńcy – haj, ale wójwoda tu namjetuje zhro-
madne wobaranje wšitkich splahow přećiwo Frankam,
z kotrymž by so zakitował cyły kraj před mócnym njepřeće-
lom. Miliduch přida hišće derje rozmyslene sady, zo by
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wjetšinu wobdźělnikow sejma přeswědčił, zo je najnuznišo
wójnske wotdźěle wutworić, kotrež bychu kóždy pospyt
nadpada do słowjanskeho kraja znjemóžnili. Sejm so roz-
sudźi, dać Miliduchej prawo knježenja nad wšitkimi serb-
skimi splahami nic jenož we wójnach, ale tež w času měra.
Wón budźe zdobom najwyši sudnik. Budźe móc sej žadać
wutworjenje derje wobrónjenych družinow, bjeztoho zo by
z tym sejm přezjedny był. Někotre naležnosće dyrbja so
spěšnje, wokomiknje rozrisać, při kotrychž njeje móžno
čakać, hač so cyły sejm zeńdźe.

 Jako so wuradźowanje sejma skónči, zahaji so wulki
swjedźeń. Jědźe a napojow bě wšudźe nadosć, klinčachu
wjesołe spěwy, ludźo rejwachu, zwuki tarakawow a husličkow
běchu słyšeć cyłu nóc hač do zažneho ranja.

 Jenož někotři zrozumichu, kak wažne běše tele wuradźo-
wanje sejma. Mějachu nětko w tym wulkim serbskim kraju
swojeho „krala“. Serbska zemja steji tuž pod nawodom
čłowjeka, kotryž sej njezdoby jich dowěru a lubosć
z namocu, ale ze swojimi myslemi a łahodnymi słowami.

 Krut a jeho přiwisnicy tohorunja juskachu kaž druzy,
ale w swojich wutrobach mějachu čorne plany. Bojachu so,
zo budźe po skrućenju wójwodoweje mocy ta stara serb-
sko–němska mjeza, kiž łaćonsce „Limes sorabicus“ rěka,
lěpje stražowana. To móhło tež k zesłabjenju wikowanja
wjesć.

 Na druhi dźeń zwabi Krut Wěnka, z nim do brězoweho
lěska za torhošćom hić. Po někotrych sadach praji Krut
mnichej:

 „Twój wótc abt bě mje za tobu pósłał. Chce wědźeć, hač
sy přihotowany, swój nadawk tu w Budyšinje spjelnić, ko-
tryž sy wot njeho dóstał.“

 Wěnk čuješe so hubjenje, kaž ženje do toho. Tón woko-
mik bě tu! Wón je nuzowany w mjenje Zbóžnika satanske
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złóstnistwo wuwjesć. Ze słabym hłosom wotmołwi włody-
ce, zo je jeho hłowny nadawk šěrić Bože słowo mjez serb-
skimi pohanami a zo jón wšědnje spjelnja. Štož nastupa
tón druhi nadawk, tón wón spjelnić njemóže, dokelž by
z tym dźesać Božich kazni přestupił. Tohodla bě jěd z měška
wusypał a Miliduchej přeradźił, što přećiwo njemu přihotuja.

 „Ty zaklaty njeplecho, za to budźeš pokućić!“ Wšón roz-
njemdrjeny wza křud a šwikny po šiji a wobliču pachoła.
A zhubi so nanajspěšnišo w kerčinach.

 W tym času wuradźowaše Miliduch z nawodami něko-
trych splahow. Bě dorěčane, hdźe měł so njepřećel zadźer-
žeć a dale njepušćić. Frankojo dyrbjachu jeničce šěroki tok
Łobja přepłuwać. Po dołhej rozmołwje dojednachu so, zo
drje je najlěpje, frankowskich wojakow hnydom při rěce
zadźeržeć. Přez Solawu wšak wjedźeše wjace brodow.
Ke kotremu so Frankojo wusměrja, to měli sčasom nazho-
nići wuskušowarjo zwěsćić.

 Serbske wójsko so mjeztym přibliži městu Gorje. Po-
tom so posoljo podadźa do juha, k Čecham a k Dedošanam,
tež k někotrym splaham sewjernje milčanskeho kraja.

Kóždy posoł změje jasnu, krótku powěsć: Sejm je so roz-
sudźił, spjećować so kejžorej a jeho wójsku, zrěčenje sejma
je płaćiwe. Hdyž budu so palić wohenje na hórkach a dym
k njebju stupa, pósćelće wobrónjene wotdźěle w směrje
do Lipska. Žitnikowe sydło měješe za zjednoćenje serbskich
wobaranskich wotdźělow najwjetši wuznam.

 Hdyž so Miliduch wróćeše z někotrymi włodykami
z torhošća, zastupi jemu Wěnk puć, mějo na šiji a wobliču
dołhe krawjace błuzny.

Wójwoda so pola hosći zamołwi a dowjedźe Wěnka nabok.
 „Što je so ći stało? Štó je to sčinił?“ Mnich w někotrych

sadach Miliduchej rozłoži, što je wot njeho włodyka Lowě-
now chcył.
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 „Wójwoda, ty při kóždej swojej kročeli kedźbuj“, proše-
še mnich Miliducha. Čuješe so zbožowny, zo njemóže jeho
nětko nichtó za podhladneho měć. Wón bě dopokazał,
na čejej stronje steji.

 „Tež ty kedźbuj“, wotmołwi jemu Miliduch. „Dam ći
dweju spušćomneju čłowjekow, kotrajž budźetaj će škitać.
Doniž wostanje tu Krut, budźetaj wonaj přeco při tebi.“

 Zetkanje z Krutom wotmě so we wójwodowym domje.
Na jednej stronje běchu Miliduch, Žitnik, Kožnak, Wěnk
a jeho nan Troch. Na stronje Kruta běchu tři wosoby – dwaj
jeho kuzenkaj a třećeho mjenowaše włodyka swojeho přeće-
la. Bě to pječa bohaty překupc.

 Najprjedy zarěča Miliduch:
„Je najwyši čas, Kruto, zo so mjez nami njepřećelstwo

skónči. Praj nam jasnje, što přećiwo mi maš a što chceš
ze swojim zadźerženjom docpěć. Nadźijam so, zo so wšit-
cy rozžohnujemy jako přećeljo. W tajkim času kaž nětko
dyrbimy zhromadnje wustupować.“

 „Njewěm, wo čim rěčiš. Ja sym hižo swoje měnjenje
na schadźowanju sejma zwuraznił. Sym za našu wěc, tuž nje-
wěm, čehodla mje do swojeje mazaneje chěže přeprošuješ.“

 „Što sy wot mojeho syna chcył, to wěsće ničo njeje?“,
roznjemdri so stary Troch, widźo Krutowy posměwk. „Štó
je jemu te błuzny načinił?“

 „Z kim je so bił, njemóžu wědźeć. Ja z nim ničo měł njej-
sym. Po mojim zdaću je sej wón wšitko wumyslił.“

 „Njezabudź, z kim rěčiš“, přiwoła jemu Žitnik wšón roz-
horjeny. „Před tobu steji wójwoda, kotryž je zdobom naš
najwyši sudnik. Tuž móhło so stać, zo će wottud stražnicy
wotwjedu z powjazom wokoło šije kaž mordarja!“

 „Sy mi zawěsćił, Miliducho, swobodny wotchad !“ rje-
ješe Krut a přimny za tesak.
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 „Kedźbuj, što twojej ruce činitej, hewak woprawdźe žiwy
njewoteńdźeš!“, zawoła Žitnik.

 „Moje słowo płaći“, prócowaše so Miliduch wobě stronje
změrować, „směš woteńć, Kruto, ale ja so hišće jónu pra-
šam: Što wote mnje poprawom chceš? Dyrbiš tola přećiwo
mi něšto měć, hdyž sy zwólniwy samo mordarstwo skućić?
Wěnk bě přisahał při swojim Bohu, tuž jemu wěrju.“

 „To rěka, zo sej jeho słowo bóle wažiš hač moje?“, počinaše
so Krut ranjeny. Chcyše swoju winu zakryć, ale na mjezwoču
a w jeho hłosu bě spóznać, zo łži.

„Sy zełharny złóstnik“, praji Kožnak měrnje. „Žitnik ma
prawje, zasłužiš sej, zo će powěsnu!“

 Słowa so jimaše wójwoda:
„My tu wuradźujemy přećiwo kejžorej. Budźemy w bitwje

trjebać kóždeho kmaneho bojownika. A twoji ludźo, Kru-
to, su tajcy. Hdyž přińdźe tón čas, přińdź z nimi hač
k Lipskej. Potom zabudu, štož je so tu stało. Jelizo njepři-
ńdźeš, dyrbju sej ja po tebje přińć.“

 Włodyka Lowěnow njeje wo wójwodowych słowach
dołho rozmyslował. Miliduchowy rozsud jeho zwjeseli. To
najwažniše za njeho bě, wottud žiwy woteńć. Poda
wójwodźe ruku a přilubi, zo so na bitwje přećiwo kejžorej
wobdźěli. Rozžohnowa so ze wšitkimi a wotjěcha spěšnje
ze swojej družinu.

 „Njejsy jeho pušćić směł“, hněwaše so Žitnik. „Tón je
lesćiwy kaž liška.“

 „Ja njemóžu hewak jednać. Jelizo hač k Lipskej wo-
prawdźe ze swojimi wojakami přijěcha, budźemy jeho ludźi
dohladować, zo njeby so někajka přerada stała“, wujasnjo-
waše wójwoda.

 „Njejsy jich snano widźał? Wosebje toho překupca. Tón
jeho zymny pohlad w mjezwoču. Tajcy ludźo so k nam,
našej stronje, njepřizamknu. To njejsu naši přećeljo.“
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 „Hdyž kejžor bitwu započnje, budźemy kóždu ruku tr-
jebać. Njesměmy wuwostajić žanu składnosć. Krut je slu-
bił, zo budźe z nami hromadźe a je mje jako wójwodu
připóznał.

Nam ničo njepomha, jelizo jeho powěsnjemy. Haj, maće
prawje, wón móže na kejžorowej stronje wojować kaž naš
přećiwnik.“

 Žitnik nadobo stany, zběhny róžk blidoweho ruba
a pokaza wšitkim, zo je tón z nožom narěznjeny.

 „Po mojim zdaću njejsy Kruta prawje hódnoćił“, praji
Žitnik. „Bě ze swojim tesakom rub narěznył.“

 Tole njebě Miliduch wočakował. To rěka, zo nochce Krut
z nim na samsnej stronje wojować. Wostanje tež w při-
chodźe jeho njepřećel.

 „Dyrbiš nětko spěšnje jednać. Njech so ludźo nanajru-
čišo zhromadźa, njesměmy so komdźić“, wołaše Žitnik roz-
njemdrjeny a přimny wójwodu za ramjo. „Krut je njepřećel
a dyrbimy jeho skóncować. Njemóže być daloko, snano so
nam poradźi jeho hišće dosćahnyć.“

 „Ně, bě přišoł jako hósć, tuž njech jako hósć wot nas
woteńdźe. Njejsmy kaž Frankojo! Štož tón rub nastupa,
da je móžno, zo je jón do toho narěznył, hač smój sej ruce
podałoj“, wotmołwi na to Miliduch.

 „Z našim hosćom njemóže być, štóž chce će morić“, praji
Žitnik. „Po mojim měnjenju njezasłuži sej tónle złóstnik
twoju miłosć. Nadźijam so, zo swój rozsud jónu njewobža-
ruješ.“
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 BITWA

 Podawki mějachu nětko spěšniši wotběh. Kejžor zapo-
ča krótko po zeńdźenju sejma w Budyšinje swoje wójnske
mocy hromadźić. Za nadpad wuzwoli tón najnjepřihódni-
ši čas, hdyž dyrbjachu wjesnjenjo na swojich polach dźěłać
– nalěćo. Wědźeše jara derje, zo njezměja Serbja – tón bur-
ski lud – chwile dosć za wusyw žita. Štóž njepadnje w bitwje,
tón zemrěje hłódny. Ličeše samo z tym, zo někotři ratarjo
wusywa dla do bitwy njepóńdu a z tym Miliduchowe wój-
sko wosłabja. Za tónle swój wotpohlad njemóžeše sej
woprawdźe přihódniši čas wuzwolić.

 Dźěło na polach bě wšudźe jara čiłe. Ratarjo wusywa-
chu pšeńcu, rožku, ječmjeń, wows a łušće. Te pola, hdźež
nazymski wusyw njezeschadźa, dyrbjachu so znowa worać.

 W chěžkach hromadźachu kłoki, zhotowjachu hlebije
z woclanymi kónčkami a tež drjewjane tarče a sekery.

 Włodykojo a bohaći wjednicy wuporjedźachu swoje
wótre mječe, tež konjacy grat dyrbješe nanajkrućiši być,
młodźina přihotowaše proki k třělenju kamjenjow, kołowo-
koło hrodźišćow zesylnjachu nasypy. Ludźo napinachu so
wodnjo a w nocy.

 Miliduch wopyta Swatobor, najznaćiši swjaty haj Ser-
bow. Wotročcy hnachu hač do haja skót, zo bychu skoćata
před bitwu woprowali starym přiboham. Do haja bě přišła
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tež wulka syła ludźi z dalokeje wokoliny, zo bychu swojeho
wójwodu widźeli. Nětko mějachu woprawdźiteho, sławne-
ho knježićela, tajkeho, kajkehož maja Frankojo. Wěšćenja
njeběchu za přichodny bój přihódne, ale po woporach so
wone polěpšichu. Zdaše so, zo zdobychu sej Serbja ze swo-
jimi woporami podpěru swojich přibohow. Nětčiše wěšćenja,
kotrež Serbam tyjachu, wuskutkowachu so na jich zmuži-
tosć, njepřećelam so stajeć.

 Jako počachu so kónc nalěća frankowske wójska hro-
madźić – jich ličba wojakow bě nimoměry wulka –, běše
jasne, zo so hłowny nadpad powjedźe přećiwo serbskej
zemi. W tym času bě hižo wšón serbski kraj na přichodnu
bitwu přihotowany. Nad hórkami zběhaše so ćmowy dym,
w nocy běchu widźeć palace so wohenje, a dołhe ćahi
frankowskich wojowarjow bližachu so z někotrych stron
Lipskej.

 Mužojo rozžohnowachu so ze swojimi žonami a wjesela-
chu so, zo so bórze domoj wróća z bohatej dobytwu a zo
njebudu po bitwje hižo hłód tradać trjebać. Žony wobji-
machu swojich muži, płakachu a kazachu jim kedźbować,
zo bychu so z boja zaso bórze domoj wróćić móhli. Něko-
tre młode žony nochcychu swojich muži do bitwy pušćić,
pječa budźe jich na bitwišću tež bjez nich nadosć.

 Mužojo – někotři ze sylzami we wočomaj – wotsalichu
so wot swojich najblišich k swojim wotdźělam. Traješe šty-
ri dny a před Lipskom zeńdźe so tajka syła wojakow, zo
stejachu kołowokoło dołhich měšćanskich murjow. Běchu
tu nimale wšitke serbske splahi. Głomačanow nawjedowa-
še Žitnik, pódla mějachu swoje lěhwo Chuticojo, njefalo-
wachu Nižičenjo a Łužičenjo. Nad hłowami wojakow
zmawowachu wójnske chorhoje Milčanow, kotřiž su přišli
ze swojim wójwodu wšitkich Serbow, z Miliduchom. Nichtó
njeby w nim spóznał toho čućiweho a cunjeho mandźelskeho,
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kotryž so před někotrymi dnjemi njemóžeše ze swojej přew-
šo lubowanej žonu Radku rozžohnować.

 „Kedźbuj w bitwje na sebje!“, kazaše jemu při rozžohno-
wanju Radka, a w jeje wočomaj běchu sylzy bolosće
a zrudoby. Posměwk na jeje mjezwoču so jej njeporadźi.
Hólcaj hladaštaj z wulkim zajimom na nanowe škórnje
a wosebje na dołhi mječ. Miliduch wza wobeju na ruce
a přitłóči jeju k sebi. Wokošiwši wobeju so wopraša:

 „A što mam wamaj sobu přiwjesć?“
 „Mječ kejžora Korle“, rjekny tón starši, šěsćlětny hólc.

Młódši pak jenož samsne słowa zwospjetowa. Radka poda
Miliduchej krótku kapu a praji:

„Woblec sej na nóc, je hišće chłódno.“ A poča płakać.
Wobja mandźelskeho. Běchu to ćežke wokomiki.

 „To najhłowniše je, zo so nam wróćiš“, zdychny Radka.
 Miliduch wza Radku nabok a z ćichim hłosom jej praji:
„Nichtó njewě, kak to wuńdźe. Jelizo so mi něšto złe stan-

je, njesměš doma wostać. Šemek by was wšitkich do Grada
přewodźał. Ćeta was derje zastara…“

 Grad běše wjes južnje Žitawy. Wottam pochadźeše
Miliduchowa mać a bě tu žiwa jeje swójba. Bě to wotleža-
ne městno, chěžki stejachu wosrjedź lěsa. Kołowokoło
wupřestrěwachu so hłuboke tonidła, kotrež škitachu wobyd-
lerjow před nadpadami, a wiješe so tu rěka Nysa. Miliduch
njebě wuzwolił tele zanjesene městno připadnje. Jelizo ze-
mrěje w bitwje abo přindźe do zajeća, budźe so dobyćer
prócować zničić wšu jeho swójbu, zo njeby z jeho dźěći jónu
nowy nawoda wotrostł.

 Miliduch wuži wšón tón čas, jako so we wokolinje Lip-
ska wobrónjene serbske wotdźěle hromadźachu, k polěp-
šenju dotal dosć chaotiskeho rjadowanja wójska. Přichadźace
wójnske wotdźěle rozdźěli hnydom do mjeńšich skupin.



135

Tole zmóžni spěšniše daledawanje přikazow a wažnych
powěsćow hač k wójwodźe. Z włodykami wuradźowaše wo
tym, kak dale postupować.

 „Štó tu hišće njeje?“, prašeše so Miliduch.
 „Čakamy na Čechow. Sprjewjenjo su runje přijěchali.

Z włodykow tu njeje Krut ze swojimi wojakami.“
 „Je hižo přišoł něchtó z našich wuskušowarjow?“
 „Haj.“ Mały muž z kałatymaj wočomaj stupi so před

wójwodu. Njedźiwajcy ćopłeho wjedra měješe na swojej
hłowje čapku z kože.

 „Komu ty słušeš?“
 „To je naš čłowjek ze splaha Mojanow“, wotmołwi

za njeho Jech, starši Wěnkowy bratr.
Włodyka Troch njemóžeše so wysokeje staroby dla

do bitwy podać, tuž tam pósła swojeho najstaršeho syna.
 „Frankojo hotuja so swój nadpad hižo za něšto dnjow

přewjesć. Na jich čole ma być kejžorowy syn z mjenom
tež Korla. Wójsko póńdźe w dwěmaj ćahomaj. Rěku So-
lawu chcedźa přebrodźić pola Goworna njedaloko wjeski
Janice a tež pola Borna, hdźež budźe wulki wotdźěl Du-
rinkow.“

 „A kejžor?“
 „Tón powjedźe hłowny ćah.“
 Jako tule powěsć tež druzy wuskušowarjo potwjerdźi-

chu, bě nuzne rozsudźić so za tajku taktiku, kotraž njeby
frankowskim skupinam zmóžniła, so w płonej krajinje do-
šěroka rozwinyć. Po krótkim wuradźowanju so rozsudźi,
zo zadźerži Miliduch hłowny nadpad njepřećelow ze swo-
jim wulkim wotdźělom. K Bornej budźe wotpósłany jenož
mjeńši wotdźěl, kotryž dyrbješe zadźěwać tomu, zo druhi
frankowski ćah Serbow wotzady nadpadnje.

 Z nawodnikom tutoho wotdźěla ma być Žitnik, nazho-
nity a zmužity bojownik, kotryž cyłu wokolinu jara derje
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znaje. Jelizo Miliduch w bitwje padnje, ma Žitnik hłowny
serbski nawoda być.

 Do wotchada na bitwišćo přijěcha njejapcy Krut z wulkej
skupinu swojich wojakow.

Někotrych jeho přichad zwjeseli, druzy nochcychu wěrić,
zo chce włodyka Lowěnow woprawdźe na jich stronje
přećiwo Frankam wojować. Bě derje, zo budźe w přichodnej
bitwje dosć nazhonitych wojakow, ale někotři wšak na tym
dwělowachu. Župa Lowěnow wupřestrěwaše so dwaj dnjej wot
Lipska, ale Krutowi ludźo přindźechu wo tři dny pozdźišo.

Krut bě Miliduchej wujasnił, zo měli Frankow pječa we
wulkim kole wobeńć, to bě přičina jich zakomdźenja.
Wójwoda tule přičinu připózna, dokelž tež někotři wojacy
z Krutoweho wotdźěla tole potwjerdźichu. Miliduch pak
njebě dotal zabył wony rub na blidźe. Rozsudźi, zo dźěl
Krutowych muži naruna z Głomačanami. Žitnik dyrbjał
na Krutowe zadźerženje kedźbować. Jelizo přihotuje pře-
radu, da njemóže hłownu syłu serbskeho wójska wohrozyć.
Wójwodowemu přikazej njejstaj ani Krut ani Žitnik zna-
přećiwiłoj. Žitnik bě spokojom, zo ma być dohladowar
nad Krutowymi wojakami, Krut pak so njezwěri jeho po-
kiwy zaćisnyć.

 Ćmičkaše so hižo, ale Češa tu dotal hišće njeběchu.
Nawodźa zawostajichu tohodla powěsć, do kotreho směra
měli komdźacy so Češa podać.

 Sćěhowacy dźeń počachu so při switanju wobrónjene
serbske skupiny rjadować. Na wulkej zelenej łuce, kotraž
ćehnješe so kołowokoło Lipska, hromadźachu so wojacy
serbskich splahow. Nadobo so tele hoberske mrowišćo spěš-
nje přeměni do wójnskich wotdźělow. Nad kóždym wotdźě-
lom zmawowaše chorhoj. Na čole jěchaše włodyka, za nim
pěši wojacy a na kóncu starši pacholjo z prokami k mjetanju
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kamjenjow. Cyle prědku jěchaštaj najhłownišej nawodni-
kaj – Miliduch a Žitnik. Jeju kłobukaj běštej wobwitej
ze sněhběłym płatnom.

 Wójwoda Miliduch zazběhny mječ a z wótrym hłosom
zawoła:

 „Swójba – doprědka!!!“
 Te hoberske wójsko waleše so doprědka kaž ničace

powodźenje. Wójwoda jěchaše w směrje na město Goru,
Žitnik ze swojimi pokročowaše pódla rěki Swraki k Bornej,
hdźež bě bród. Wobydlerjo Lipšćanskeho hrodźišća při-
hladowachu z murjow a wobdźiwachu tu grawoćiwu rja-
nosć wójnskeje mocy. Bě słyšeć wołanje sławy. Wojacy tež
mějachu w tym času začuće njezwučeneje hordosće.
Njesćerpnje čakachu na to, zo by so bój započał a wjese-
lachu so, zo njepřećela přewinu. Wědźachu, zo budu sej
wo jich rjekowskich skutkach ludźo hišće dołho wječor
při wohenjach powědać. To dawaše jim nowu móc. Kročo
bliže k bitwišću, počachu spěwać stare wójnske spěwy, na-
mrěte wot swojich prawótcow. Mjez nimi bě tale dospołnje
nowa pěseń:

 Nichtó nima wjace ducha

 hač naš luby Miliduch.

 Nichtó nima tajku móc

 hač naš luby wójwoda.

 Ćekń, Korla, pokoj daj,

 na tebje dźe cyły kraj…

 Poslednje słowa su z hłosom křičeli. Tónle woblubowa-
ny spěw znowa a znowa wospjetowachu. W kóždym z nich
podpěrowaše tele zhromadne spěwanje žedźbu
za dobyćom. Přećiwo frankowskemu křemjenjej waleše so
doprědka serbski zornowc.
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 Skónčnje dóńdźechu k městnu, hdźež měješe so rozsud-
na bitwa wotměć. Nad rěku zběhachu so pahórki. Nawod-
nicy dźiwachu na pokiwy Miliducha a so prócowachu, zo
mějachu włodykojo, kotřiž so derje znaja, swoje wotdźěle
porno sebi. Běchu pak tež druzy włodykojo, kotřiž čuja-
chu so kaž přećiwnicy a chcychu sej wjace sławy zdobyć
njedźiwajcy zhromadneho zajima. Najwjetšu wójnsku syłu
wšak tworjachu Milčenjo z najwyšim měšnikom Božećechom
na čole. Tych podpěrowachu Łužičenjo a skupiny Nižiča-
now ze swojim włodyku Diwokom. Tole budźe při spočatnym
boju ta twjerda serbska skała, wo kotruž maja so frankowske
skupiny rozbić. Miliduch pósła doprědka tež wosebite
wotdźěle dobrowólnikow, tych najzmužićišich bojownikow,
kotřiž změja nadawk, Frankow nadběhować, jich postup
zadźeržeć a wjele škody načinić. Jich kłoki lětachu ze wšěch
stron. Miliduchowe hesło rěkaše: „Nadpadujće Frankow,
tak zo was do poslednjeho wokomika njewidźa. Jelizo ma
serbski wojak swoje žiwjenje přisadźić, da njech najprje-
dy znajmjeńša jedyn Frank w boju swoje žiwjenje zhu-
bi.“

Po woběmaj brjohomaj rěki Solawy pokročowaše dźěło
při twarjenju twjerdźiznow.

Wojacy wuzběhachu hłuboke jamy, zaměstnichu do nich
tołste kónčkojte drjewjane koliki, druzy mějachu zaraćić
šćežki a puće. Zo njeby móhł njepřećel spěšnje do serbskeho
kraja postupować, nošachu na hromady wulke kamjenje.

 Miliduch rjadowaše z njedalokeje hórki natwar zakito-
wanskich objektow. K njemu přichadźachu posoljo, tež
wuskušowarjo z najnowšimi powěsćemi. Wójwoda prašeše
so za kejžorowym synom, kelko ludźi jeho škita, samo
za tym, kak je zdrasćeny.

 „Čehodla će tajke nadrobnosće zajimuja?“, běchu ně-
kotři wćipni.
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„Je nuzne młodeho kejžora zajeć, tak kaž to běchu Fran-
kojo sčinili ze Semilowymaj synomaj. W tajkim padźe
budźemy z kejžorom jednać, zo by naše žadanja spjelnił.“

 Na druhim brjohu skupiny njepřećelow běžachu bliže
k rěce. Frankojo nječakachu na hłowny wotdźěl a počachu
Serbow hnydom nadpadować. Pušćichu na wodu wulke
drjewjane spławy. Zakitowarjo jich při tym mócnje haća-
chu. We woclanych nahłownikach a groćanych košlach,
w rukomaj wótre mječe a dołhe hlebije spytachu serbscy
bojownicy frankowski nadpad zadźeržeć. Bě wjele
mortwych a jich ćěła płuwachu po žołmach Solawy. Brjóh
bě mjeztym docpěł hłowny frankowski wójnski ćah. Wjace
hač połojca zakitowarjow bě hižo mortwa. Serbja přihoto-
wachu so k bojej za hlinjanym nasypom.

Miliduch sćěhowaše bitwu kedźbliwje. Zdaše so, zo wo-
sud tyje serbskim zakitowarjam, kotřiž mějachu wulku lěp-
šinu. Njepřećel dyrbješe nadpadować wotdeleka horje.
Měješe wjele čłowjeskich woporow. Na brjohu falowaše
městno za tych, kotřiž běchu Solawu hižo přepłuwali. Fran-
kowscy wojacy w ćežkich brónidłach so jenož pomału po-
hibowachu a so hłuboko zanurjachu do tymjenišćow.

Nadobo přińdźe njewočakowana powěsć: Žitnik je zabił
Kruta, kotryž bě so na njeho swarjo walił. Žitnik sam je
ćežko zranjeny a njemóže dale wojować.

Krutowi a Žitnikowi ludźo počachu so mjez sobu bić.
Wójwoda stłóči w ruce kruće swój mječ. Boješe so wo

žiwjenje swojeho najlěpšeho přećela a njebě tež jasne, kak
so bitwa skónči. Hrožeše strach, zo jich nadpadnje hłowny
frankowski ćah. Bě nuzne wokomiknje so rozsudźić
a jednać. Najprjedy dyrbi serbske wójsko njepřećela zadźer-
žeć. To pak njebě lochko. Wójwoda přikaza, zo so Žitni-
kowi wojacy wróća ze zranjenym włodyku do Lipska. Njech
na bitwišćo přiwjedu wšitkich, kotřiž su kmani wojować.
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 Miliduch hladaše za Žitnikowej skupinu. Na bitwišću
so mjeztym wjele přeměni. Na šěroku rěku pušćichu přewoz-
nu łódź, na kotrejž płuwaše sam kejžorowy syn. Měješe
na sebi rjanu drastu, ze złotymi nitkami debjenu. Na łódźi
steješe tež běły kóń ze złoćanym sedłom. Naprawo a nalěwo
kejžorskeje łódźe płuwachu hišće druhe, mjeńše, kotrež ški-
tachu žiwjenje kejžoroweho syna. Pódla Korle-młódšeho
steješe biskop ze swojim kijom pokazujo na městno, hdźež
sedźeše Miliduch. Přitomnosć kejžoroweho syna liješe
do wutrobow frankowskich wojakow nowe mocy. A tak
poradźi so jim zlemić serbsku zakitowansku liniju. Běža-
chu do směra, hdźež bě wójwoda Miliduch. Bitwa bu ni-
moměry surowa. Milčenjo spytachu Frankow zadźeržeć,
a to so jim woprawdźe poradźi. Zmužitosć Milčanow doby
nad lěpšimi frankowskimi brónjemi. Wojowachu samo
ranjeni, krej ćečeše a serbscy wojacy překłóchu mnohim nje-
přećelam wutrobu abo jich woslepichu. W tymle njesmil-
nym wojowanju njebě jenož wola, zachować swoju domiznu
– woni chcychu njepřećelej pokazać, zo ćeče w nich
Miliduchowa krej a zo běše po dołhim času głomačanskich
wójwodow wólba milčanskeho włodyki sprawna.

 Bój docpěwaše swój wjeršk. Mocy běchu na woběmaj
stronomaj jenak sylne. Wšitcy widźachu wójwodu Milidu-
cha na hórce na konju. Jeho čas bě runje přišoł. Runja kło-
kej smaleše ze swojej družinu doprědka, wołajo: „Swójba –
za mnu!“ jěchaše zmužiće na čole a jeho wojacy sćěhowa-
chu swojeho najwyšeho rozkazowarja. Frankojo běchu jara
překwapjeni. Zdalenosć mjez Miliduchom a kejžorowym
synom so hladajcy přikrótšeše. Njewočakowany nadpad bě
jara spěšny a kejžorowy syn njemóžeše ničo činić. Jeho
wobličo přeradźeše bojazliwosć před bliskej smjerću.

„Sem, sem!“, wołaše na swojich. Pohibowaše so dolěwa
a doprawa, pokazowaše z rukomaj, što měli stražnicy
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činić. Podarmo. Miliduch so bližeše a nichtó njezamó jeho
zadźeržeć. Woči Miliducha a kejžoroweho syna so na wokomik
zetkachu. Korlowe wobličo hladaše na njepřećela bjezmóc-
ne, mjeztym zo běštej Miliduchowej woči kaž wótrej seker-
je, kotrejž so do wotprawjenskeho bloka zahnawatej.

Frankojo zakitowachu kejžoroweho syna zmužiće,
ale serbscy wojacy bórze wšitkich skóncowachu. Tola při-
chadźachu nowe a nowe skupiny frankowskich bojowni-
kow, zo bychu žiwjenje Korle wuchowali. Serbam počachu
falować nowe mocy. Ličba wojakow bě hižo wučerpana.
Miliduch krawješe, mějo na ćěle wjele błuznow. Njedźiwa-
jo na to so přeco zaso njepřećelskim mječam wobaraše.
Z lěweje strony wojowaše při nim zmužiće měšnik Božećech,
kaž by jemu sam wulki Čornobóh mocy spožčał.

 Tu zjewi so pódla Miliducha Wěnk.
„Tale krawna bitwa a twoje prědowanje wo bohu a lubosći

– kak mam to rozumić?“, prašeše so wójwoda.
 „W klóštrje sym sej často hłowu łamał, k čemu je

Chrystusej trěbny mječ. Hakle tudy, na bitwišću, wšitko
zrozumich“, wotmołwi mnich.

 Wěnk bórze dopokaza, zo zamóže z brónju runje tak
wušiknje wobchadźeć kaž z pjerom. Biješe křesćanskich
frankowskich wojakow, a ći so dźiwachu, kak zmužiće mło-
dy prědar wojuje.

 Žro Miliduchoweje skupiny tworjachu nětko Budyscy
mužojo, mjez nimi stary Kožnak, kiž nochcyše w swojim
łožu na smjerć čakać.

 „Lěpje je ze smjerću na bitwišću rejwać“, wołaše wosr-
jedź bijeńcy.

 Starc wojowaše hač do poslednjeho zdychnjenčka.
Po tym zo bě njepřećelski wojak jeho z hlebiju překłół,
poradźi so jemu hišće jeho za šiju hrabnyć a Franka zadu-
syć.
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 Frankowske wójsko zhubi swojich nawodow. Wulka syła
wojakow cofaše wróćo za Korlu k Solawje. Ranjeneho
Miliducha wobdawachu čłonojo jeho družiny. Nažel bu kró-
tko na to Miliduchowa družina wobstupjena.

 Nadobo běše njemała harowańca słyšeć. Wobě stronje
přetorhnyštej na wokomik bitwu. Serbja měnjachu, zo su
nowe frankowske syły na bitwišćo přićahnyli, Frankojo sej
nawopak myslachu, zo dóstachu Serbja nowu wójnsku pod-
pěru. Z lěsa njedaloko rěki běžachu wojacy z wysokim zróst-
nym mužom na čole.

 „Češa! Češa!“
 Tole mocy serbskich wojowarjow přispori. Čěske wój-

sko z wójwodu Křesomyslom je so zakomdźiło, ale nětko
poča hnydom wojować. Zahnachu stotki Frankow wróćo
do Solawy, hdźež so mnozy železnych brónidłow dla za-
tepichu, dokelž w nich płuwać njebě jim móžno. Kejžo-
rowy syn wućekny z łódźu na napřećiwny brjóh.

 Tež Miliduch pytny, zo su Češa skónčnje na pomoc při-
šli. Pozběhny swój mječ a so zasmja. Při tym suny swoju
drjewjanu tarč nabok. A tole so sta za njeho wosudne. Je-
dyn z frankowskich wojakow z Korloweje družiny wuži tón
wokomik a překłó jemu z hlebiju šiju. Krej wupryskny z rany
a Miliduch padny na zemju a wudycha.

 Powěsć wo Miliduchowej smjerći so spěšnje rozšěri.
Za cyłu „swójbu“ běše to njepředstajomne njezbožo.
Smjerć hłowneho nawody – to bě kónc.

 Jenož wotdźěle Čechow, kotrychž tež Zličenjo podpěro-
wachu, chcychu z bitwu pokročować. Kouřimski lech
Władan honješe Frankow z jedneje strony a z druheje skón-
cowachu mnohich njepřećelow wojacy wójwody
Křesomysla. Serbja hižo njemějachu mocow dosć dale
wojować. Włodyka Łužičanow, Jawor, sta so nětko
z hłownym nawodu po Miliduchu. Wón přikaza serbskim
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splaham, Frankam so dale njespjećować. Ze serbskeho wój-
ska wosta jenož třećina žiwa. Mnozy druzy běchu na přeco
zbrašeni.

 Jawor bě přezjedny z tym, zo wšitkich frankowskich ja-
tych na swobodu pušća. Po wuradźowanju z někotrymi
włodykami bu podpisane zrěčenje, zo budu serbske splahi
Frankam płaćić wšelake dawki z tym wuměnjenjom, zo
budźe mjez nimi a Frankami měr. Frankojo přepławichu
z łódźemi na druhi brjóh Solawy. Znazdala tole wšitko
wobkedźbowaše młody Korla, kejžorowy syn.

 „Hdyž so wróću, što mam swojemu nanej prajić?“
Ze zrudnymaj wočomaj hladaše na biskopa, kotryž jeho
wšudźe přewodźeše. „Pohladaj, kelko ludźi mam! Wjetši-
na z nich hižo ženje wojować njebudźe, dokelž su zranjeni
a zbrašeni.“

 „Změruj so, princo“, pokoješe biskop jeho. „Praj kejžo-
rej prawdu. Swój cil smy docpěli, nam so poradźi morić
Miliducha. Serbska wójnska móc je zlemjena. Smy pohan-
skemu hadej hłowu wotćeli. Poněčim so pokaza, što smy
wšitko z tutej bitwu docpěli. Z tym je nam puć do wuchoda
wotewrjeny.“

 „Měniš snano, zo tale zabiwańca njedosaha?“
 Biskop wiješe z hłowu a njerozumješe, čehodla je princ

tak zrudny a njezbožowny.
 „Tole njebě wězo naš kónc. Miliduch pósła přećiwo nam

wšitkich swojich bojownikow. Su so woprawdźe zmužiće
wobarali, to dyrbju přiznać – Miliduch bě w tutej bitwje
lěpši a ličba našich mortwych bě přewysoka. Byrnjež by w
tutej bitwje dobył, my mamy wjace wojakow hač wón.
Za kóždeho mortweho wojaka móžemy na bitwišćo pósłać
dweju dalšeju. W tutej wjelelětnej wójnje dobudźemy my!“

 „To ja njewěrju. Jelizo njeby Miliduch padnył a by w
tutej bitwje dobył, bychu přišli jemu na pomoc druzy
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słowjanscy zwjazkarjo – Češa, Obodrića a Lutycojo. Mjez
Słowjanami knježi njeměr. Njebudźe dołho trać a wuzwola
sej noweho wójwodu. Našemu frankowskemu mócnarstwu
rosće napřećiwna móc.“

 „Ja njepraju, zo budźe to jutře abo zajutřišim. Dyrbimy
jich jednotu dorozbić. Někotrych włodykow słowjanskich
splahow sej na našu stronu zwabimy, druhich sej z brónjemi
podćisnjemy. Štož nastupa tule wójnsku wuprawu, nańdu
stawizny zawěsće přihódne słowa, kak tutu poražku Ser-
bow w chronikach wopisać. Ja sam to zrjaduju.“

 „Poražku prajiš?“, njerozumješe princ Korla. Jěchaše
na swojim konju a majkaše z ruku slěbornu wozdobu, kiž
na jeho šiji wisaše.

 „Haj, kak ma so wujasnić, zo so z bitwy z tak snadnej
ličbu wojakow nawróćamy?“, wotmołwi biskop.

 „Maš prawje. Hdyž wo tym rozmysluju, da wjezemoj
poprawom mojemu nanej dobru powěsć“, praji z posměw-
kom Korla. Nuzowaše swojeho konja do spěcha.

 Serbski połk zwosta na bitwišću. Zranjeni mužojo wobw-
jazowachu sej krawjace rany, pozdźišo jim pomhachu žony
z najblišeju wjeskow Janice, Goworno a druhich. Što měja-
chu činić z mortwymi frankowskimi wojakami? Počachu sej
brać jich drohe brónidła, tež brónje a debjene železne tar-
če. Ćěła njepřećelow pak zmjetachu do rěki abo wostajichu
brónidła w lěsu dźiwinje. A swojich mortwych wojakow? Jich
ćěła składźechu na hromadu łučlaneho drjewa a na nje šmrě-
kowe hałzy. Zemrětym bojownikam połožichu na hrudź małe
kožane měški z hojacymi zelemi, kotrež njemóžachu jich
nažel na bitwišću před smjerću wuchować, byrnjež pječa
kuzłarsku móc wobsedźeli.

Ćěło wójwody Miliducha połožichu na najwjetšu hroma-
du šćěpow. Jeho krawjace wobličo wumychu a woblečechu
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jeho nowu drastu. Na hrudźi ležeše kapa, kotruž bě jemu
Radka do boja sobu dała. Žony sej třihachu swoje dołhe
włosy, kotrež składźechu jako wopor pódla ćěła. Miliducha
pokrychu z kwětkami. W běłych rubiškach – znamjenju
zrudoby – sedźachu při wohenju, płakachu z hłosom
a žałosćachu. Z nožom a wótrymi kamjenjemi rozrězowa-
chu sej mjezwočo a ruce. K někotrym mortwym wojowarjam
lehny so do wohnjoweho rowa tež jich swěrna mandźelska.

 Wysoke płomjenja póžěrachu ćěła tych, kotřiž běchu
w poslednjej bitwje swoje žiwjenje přisadźili, k njebju stu-
paše ćmowy dym. Wšitcy stejachu na hórce, zwotkel běše
wójwoda bitwu nawjedował.

 Mnozy so prašachu: Štó nětk zawěsći serbskej zemi měr,
štó budźe jich sudźić, štó powjedźe w přichodźe zmuži-
tych wojakow, jelizo so njepřećel zaso zwaži serbski kraj
nadpadnyć?

 Žiwicowe drjewo na hromadach so paleše a powostanki
rjekow rozpadnychu do popjeła. Jenož jich duše twochnychu,
a wójwoda wotwjedźe wšitkich mortwych k prjedow-nikam.

 Žony kóždy wječor spěwachu swojim dźěćom - syrotam
zrudnu pěseń:

 Wulki bój bě so skónčił,

 Miliduch z Frankami wojował,

 swobodu Serbam zachował,

 nětk w serbskej zemi spi.

 Nazajtra sčinichu popjeł a zbytki kosćow do hlinjanych
sudobjow. K nim połožichu přiwuzni tež wšelake dariki
a pokrychu wšitko z tołstej worštu hliny. Tak nastachu
mohile. Po tym so ze spěwom, ale tež ze sylzojtymaj wočomaj
rozžohnowachu z mortwymi. Serbja wobjimachu so z Čechami
a Zličanami. Dźakowachu so jim za wopokazanu pomoc.
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 Je přišoł čas nowych wuradźowanjow, hdźež so měješe
rozsudźić, koho wuzwola za swojich nowych włodykow.
Tajke jednanja njeběchu lochke, někotři swarjachu a chcychu
sami splahi nawjedować. Włodyka Jawor dyrbješe mnohich
změrować. Na čoło splaha Milčanow chcychu wuzwolić Wo-
rača, kuzenka wójwody Miliducha. Tón pak nochcyše tajku
zamołwitosć na so wzać a rjekny, zo radšo na polu dźěła hač
na bitwišću druhich do boja wjedźe. Nowy wójwoda tuž nje-
bu wuzwoleny – ani Worač ani Jawor wo rólu nawody splaha
njerodźeše. A Žitnik? Tónle nazhonity wojowar so po bitwje
dołho lěkowaše, a po dlěšim času zemrě. Noweho nawodu
njenańdźechu mjez sobu ani zapadne serbske splahi.

 Na kóncu tutych wažnych wuradźowanjow měješe Jawor,
wójwoda Łužičanow, narěči:

„Bratřa! Z tutym słowom bě so na nas wšitkich naš nje-
zapomnity wójwoda Miliduch husto wobroćił. W jeho
mjenje bych sej jara přał, zo bychmy w přichodźe jednotni
wostali. Snano wostaji nas w blišim času frankowski kejžor
na pokoj. Tuž njetrjebamy tuchwilu tak nuznje noweho
wójwodu. Jelizo so stanje, zo budźemy zaso jónu nuzowa-
ni wojować, powjedu was rady do boja. Frankojo maja je-
nož jednoho boha a jednoho knjeza. My pak jich mamy
wjace a tomu budźe tež w přichodźe tak.“

 Mužojo kedźbliwje słuchachu na Jaworowe słowa. Na-
dobo so mjez nimi pozběhny wysoka postawa. Mjezwočo
měješe blěde a z běłym płatom wobwjazane. Bě to Wěnk.
Na jeho wobliču ćehnješe so hłuboka błuzna wot fran-
kowskeho mječa, jedne woko hižo ničo njewidźeše. Rěčeše
ze słabym hłosom:

 „Ja njejsym z Jaworom přezjedny. Kejžor Korla nam
ženje poražku njewoda. Jelizo so chcemy přećiwo njemu
wobarać, dyrbimy sej wuzwolić noweho wójwodu wšitkich
serbskich splahow.“
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 „Što bě prajił?“, prašachu so mnozy, kotřiž njejsu Wěn-
kowe słowa prawje rozumili.

Nadobo da so słyšeć wótry muski hłós: „Njech je žiwy
naš nawoda Wěnk!“ Někotři mužojo přihłosowachu. Ći,
kotřiž dotal młodeho mnicha njeznajachu, prašachu so
wokoło stejacych, štó je jeho nan, zwotkel wón do Budyšina
přińdźe a čehodla ma na šiji křiž. Na to swoju ruku Worač
zběhny:

 „Noweho nawodu móže jenož sejm wuzwolić. Njeje jas-
ne – kaž bě hižo Jawor tu prajił –, hač noweho wójwodu
trjebamy. A ty, Wěnko, dyrbiš wšitkim hišće něšto wujas-
nić. Zwotkel sy tón jěd dóstał? W bitwje sy był woprawdźe
zmužity, to wšitcy přiznawamy.

Tež my smy njepřećela zmužiće bili.“
 Z lěhwa bě słyšeć:
„Haj, Worač ma prawje.“
 Worač zběhny swój mječ, zmawowaše z nim nad swojej

hłowu a pohladny z posměwkom na Wěnka:
 „Nětko móžemy so skónčnje domoj wróćić. Wo našej

sławje a našim rjekowstwje budźe so po cyłej serbskej zemi
powědać.“

Wěnkowe słowa so dopjelnichu. Wólba noweho wójwo-
dy wotmě so kónc lěta.

Wojowarjo so po skupinach do swojich wjeskow
a hrodźišćow wróćichu.
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 ĆĚKANCY

Nic za wšitkich běše dompuć wjesoły. Do někotrych
wjeskow wróćichu so jenož dwaj abo třo mužojo, byrnjež
do bitwy dźesatki ćahnyli. Ći, kotřiž mějachu zbožo a bitwu
přežiwichu, nječujachu w swojej wutrobje přewjele rado-
sće. Powědachu přiwuznym, kak bě so tón abo tamny
na bitwišću rjekowsce zadźeržał, kelko Frankow je zabił,
prjedy hač sej Morana jeho k sebi wotwjedźe. Mnozy so
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drje nawróćichu, ale bjez porstow, bjez ruki abo nohi, ně-
kotři tež bjez wóčka. Jenož młodźina horješe so za wšě te
rjekowske skutki a žedźeše za tym, so tež w přichodnej
bitwje wuznamjenić.

 Na polach falowachu nětk ruki mužow, tuž dyrbjachu
jich narunać žony a dźěći. Domoj so wječor wróćachu
z dźěła jara mučne.

 To samsne bě widźeć w Budyšinje.
 „Smy dobyli!“, wołaše při nawróće do města Worač.
 „Sława!“, wołachu hólcy a pacholjo. Ludka bě zbožow-

na, zo so jeje Wěnk z bitwišća žiwy wróći a wobjima jeho.
Někotrych dyrbjachu do chěžki njesć, dokelž njemóžachu
po zranjenju běžeć. Dyrbjachu powědać tym, kotřiž su
w bitwje swojich přiwuznych zhubili, wo jich poslednich
wokomikach, wo tym, kak běchu so krótko do smjerće za-
dźerželi.

Na boku steješe Radka. Tež w swojej zrudobje běše wona
rjana. Jeje wutrobne žarowanje pohłubši jeje woči, běłe ru-
biško – staroserbske znamjo žarowanja – padaše jej na šiju.
Tež wona bě wćipna, při kajkich wobstejnosćach je jeje muž
zemrěł. Na dnju rozsudźaceje bitwy padny w jich bydlenju
na špundowanje mała drjewjana postawa serbskeho přibo-
ha a před durjemi ležeše na zemi mortwy ptak.

 Dźensa so na smjerć Miliducha dopominachu jenož
někotři. Bóle zajimowachu wšitkich ći, kotřiž běchu bitwu
přetrali a so žiwi nawróćichu, a nowy włodyka Worač. Rad-
ka hladaše na kuzenka swojeho muža bojazliwje. Čehod-
la? Wón bě dobry hospodar, ale špatny knježićel. Miliduch
dyrbješe před nim čeledź škitać. Z wójwodowej smjerću su
so dobre dny skónčili.

 Nadobo zarěča na nju kowar Wšemir. Jemu so přiwob-
roćiwši, poča Radka hórko płakać.

 „Je mi ćežko bjez Miliducha“, wuzna.
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Kowar wza ju za ramjo a praji z łahodnym hłosom:
 „Njetrjebaš płakać, wón je tu na přeco z tobu. Pohladni

na njebjo, tam wón nětko je. Abo poskaj, kak lisćo šumi.
To wón z tobu sćicha rěči.“

 Radka pohladny k njebju a woprawdźe – jej so zezda,
zo bě na wokomik swojeho mandźelskeho widźała. Tón
hladaše na nju ze swojim mjechkim pohladnjenjom, jeho
zróstne ćěło wšak njeměješe noze, ale kónčeše so z cymplom,
kaž to při duchach bywa. Wětřik wospjetowaše jeho po-
slednje přeće: Jelizo so z bitwy domoj njewróću, wzmi dźěsći
a ćehń z nimaj wotsal.

 „Hdy podamy so na puć?“, prašeše so Radka kowarja,
Miliduchoweho swěrneho přećela.

To so Wšemir postróži a chcyše ju změrować: „Njetrje-
bamy hnydom wotjěć. Praj, hdyž tak daloko budźeš. Slu-
bich twojemu mužej... Njebudźe mi ćežko tónle slub
spjelnić.“

 „Wotjědźemy hišće dźensa“, wotmołwi Radka spěšnje.
 Wječor dźěše Radka za Wěnkom. Tón ležeše na ławce,

pokrytej z wowčimi kožemi.
Ludka mazaše jemu runje wobličo, kotrež bě wot nje-

přećelskeho mječa zbrašene, z hojacej žałbu. Radka stupi
k nimaj bliže a praji: „Sym přišła so z wamaj rozžohno-
wać.“

 „Dyrbiš tu z nami wšitkimi wostać, njetrjebaš so bojeć,
tu so ći ničo stać njemóže“, znapřećiwi Ludka.

 „To njeje móžno, luba holčka, ja tu wostać njemóžu.
Wšemir budźe mje a mojej dźěsći přewodźeć. Njeprašej so,
hdźe póńdźemy.“

 Po tutych słowach wobroći so k Wěnkej: „Sym přišła so
woprašeć, kak je Miliduch zemrěł. Móžeš rěčeć?“

Wěnk kiwny z hłowu. Poča pomałku rěčeć a bě widźeć,
zo jemu kóžde słowo bolosć načinja.



151

Bě hižo nimale połnóc, jako přesta rozprawjeć. Radka
měješe sylzy we wočomaj, bě to zrudźaca powěsć. Wobja
Ludku a Wěnka a wuńdźe z chěžki.

 Wonka sapachu z wohenjow wysoke płomjenja, wšudźom
powědachu wobdźělnicy bitwy wo dobyću nad Frankami,
wo rjekowskich skutkach Milčanow a wo jich wójwodźe.
A kaž při tajkich składnosćach bywa, klinčachu k tomu husle
a tarakawy. Ludźo spěwachu, bě tu nadosć k jědźi a piću,
někotři rejwachu wokoło wohenja. Štó by nětkole na to
myslił, što budźe jutře? Zmužići bojownicy su njepřećela
z ródneho serbskeho kraja wuhnali, to je to najhłowniše.

 Jako zastupi Radka do drjewjaneho domu, tam na nju
Wšemir hižo čakaše. Spjacej dźěsći połožištej do wulkeho
měcha z kože a wuńdźeštej z wočinjenymi wrotami města.
Dźensa nichtó njebě měšćanske wrota stražował.

 W brězowym hajku nad torhošćom čakachu tři konje –
dwaj za Wšemira a Radku, tón třeći za brěmjo, kotrež sobu
wozmu: drastu, jědź a druhe nuzne wěcy. Wšemir pomha-
še Radce do sedła, k jeje konju přiwjaza měchaj ze spjacymaj
dźěsćomaj a sam šwikny so do swojeho sedła. Njetraješe
dołho a wšitcy so w tołstej ćmě zhubichu.

 Tež Ludka z Wěnkom dyrbješe po někotrych tydźenjach
z Budyšina ćěkać. Nowy włodyka Worač, pjany nic jenož
z mjedowiny, ale tež z mocy, kotruž bě nětko zdobył, chcy-
še wšudźom nowy porjad zawjesć. Mjez swojimi přiwuz-
nymi njeje našoł přećiwnika, tuž poča Wěnka čwělować.
Najprjedy jemu zakaza wučić a prědować, pozdźišo mni-
cha wobwinowaše, zo bě wón přičina Miliduchoweje smjer-
će. Štó wě, čeja ruka je wutřěliła kłok do wójwodoweho
ćěła! Štó bě tehdom jemu najbliže? Čehodla njebě wójwo-
du wjace zakitał? Samo někotři druzy z Wěnkom prjedaw-
še poćahi přetorhnychu. Někotři bojachu so nowemu
włodyce znapřećiwjeć, druzy wěrjachu přisłodźenjam. Bě
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jasne, zo so Worač hotuje Wěnka z města wuhnać abo jeho
skóncować dać. Ludce pak Worač přikaza, Wěnka wo-
pušćić. Nańdźe za nju samo noweho nawoženju.

 Zyma so w tym lěće bórze nawali. Wšitko bě ze sněhom
pokryte, sylne zmjerzki poćahnychu rěki a rěčki z lodom.
Ludźo so w tym času husćišo k starym pohanskim přibo-
ham wobroćachu. Ći pak na prašenja ludźi njewotmołwja-
chu. Měšnicy namołwjachu ludźi, starym přiboham wjace
woporow nosyć. Hewak móhło swójbu někajke njewoča-
kowane njezbožo potrjechić a ju zničić.

 Tež w Budyšinje su ludźo wšelakore wopory přinjes-
li. Honač, čorny kozoł abo samo tołsty woł pućowachu
do swjatnicy k Čornobohu. Najwyši měšnik Božećech bě
runja Miliduchej w bitwje padnył. Nowy měšnik rěkaše
Lešek a pochadźeše z Lubija. Nažel njezadźěwachu tute
wopory njezbožu, kotrež so hotowaše. Ze zapada bliže-
še so nowe frankowske wójsko z dwěmaj paladinomaj kej-
žora Korle Wulkeho na čole. Wone rozšěrjowaše so
po cyłym serbskim kraju, ničeše wsy a hrodźišća, kradn-
ješe a zabiwaše wobydlerjow, zo za Frankami wosta je-
nož zničena, spalena zemja. Njedźiwajcy toho, zo
po bitwje běchu Serbja z tym přezjedni, zo budu Fran-
kam dawki płaćić, bě kejžor přikazał, znowa do serbskeje
zemje zaćahnyć a zničić duch spjećowanja zemrěteho
wójwody Miliducha.

 „Wšitko spalić, nad nikim so njesmilić!“, rěkaše najwyši
kejžorowy přikaz. „Budyšin ma so zhubić, njech nichtó
w přichodźe njewě, hdźe bě raz stał.“

 Kejžor da swojim wojakam nadrobne wukazy nastupa-
jo Miliduchowu swójbu: „Zabijće wšitkich čłonow jeho
swójby, wšitkich wot kolebki, zo njeby z dźěsćow nowy serb-
ski nawoda wušoł!“
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 Přikazy frankowskeho kejžora buchu tehdom spjelnje-
ne. Štóž njebě sčasom do hłubokich lěsow ćeknył, njepře-
žiwi. Skót su Frankojo wotehnali, wšitku jědź su Serbam
pokradnyli. Najhórje tradaše Milčanska župa. Budyšin bě
wobdaty z kejžorowym wójskom, ale wobarachu jón jenož
někotre dźesatki serbskich bojownikow. Wjetšina wobyd-
lerjow z milčanskeje stolicy bě město wopušćiła nic jenož
frankowskeho nadpada dla, ale bojachu so tež włodyki
Worača, kiž sta so njesmilnym knježićelom.

 Dwaj dnjej spytachu frankowscy wojacy wysoke kam-
jentne měšćanske murje přewinyć. Hakle třeći dźeń so jim
poradźi tołste dubowe měšćanske wrota rozbić a wočinić.
Pobichu wšu wobsadku, kotraž město před njepřećelom
zakitowaše.

 Frankojo čwělowachu Budyšanow, kotřiž njemóžachu
wotmołwić na prašenje, hdźe je Radka z dźěsćomaj. Nich-
tó woprawdźe njewědźeše, hdźe je swoju nowu domiznu
našła. Njepomhaše žane čwělowanje, žane lubjenje wyso-
keho pjenježneho myta – nichtó wo nich njewědźeše.

 Prjedy hač Frankojo Budyšin wopušćichu, zapalichu
woni wšitke chěže a zničichu murje.

 Woračowu hłowu su na wysoki kolik tyknyli hnydom
při wrotach do města. Tak so spjelni wěšćenje stareje wjery,
kotraž předwidźeše: „Donačakaš so časa, hač budźeš
z Budyskich murjow dele hladać.“

 Z Budyšina so Frankojo wobroćichu na juh a dale
na wuchod. Tam pak jich wočakowaštej spjećowanje
a poražka. Njedaloko městna, kotrež rěkaše Ostružna, mło-
dy włodyka z hłubokej błuznu na mjezwoču Korlowe
wotdźěle přewiny a zadźerža. Skupiny ćěkancow su tu
w lěsach frankowskich wojakow wotwobarali a wot njepřeće-
la cyły tutón kraj wuswobodźili. Tuž móžachu Serbja zaso
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swoje pola wobdźěłać a w měrje žiwi być. Wječor powěda-
chu sej wo zmužitym wójwodźe Miliduchu, kotryž wotpo-
čuje ze swojimi wojakami pječa w horje Lubinje. Budźe-li
w přichodźe serbska zemja zaso raz wot njepřećelow wo-
hrožena, so skała wotewrje a Miliduch poda so na swojim
konju znowa do milčanskeho kraja, zo by swój lubowany
kraj před njepřećelemi zmužiće škitał.

 Na Miliducha spominaše tež włodyka, kotryž po boju
jězdźeše zaso po swobodnym serbskim kraju. Jenož mało
ludźi, kotřiž jeho po puću zetkachu, spózna, zo je to bywši
mnich Wěnk, swěrny Miliduchowy přećel. Hdyž so hromadźe
z Ludku při wrotach Gradu zetka z Radku a Wšemirom, abo
hdyž su woni přijěli na wopyt do wjeski Běžnicy, hdźež so
po bitwje Wěnk z Ludku zasydlištaj, spominachu wšitcy
na Miliducha. Te dopomnjenki běchu kóždy króć jara ji-
mace a žiwe. Při tym so jim zdaše, zo njeje wójwoda Mili-
duch ženje tutón swět wopušćił.
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WUJASNJENJA

ALCUIN – anglosakski mnich a filozof (735 - 804), wučer
a radźićel kejžora Korle Wulkeho

BABIN/ BOBBIN – wjeska na Rujanach; na městnje, hdźež
maš najstaršu rujansku cyrkej, steješe w zašłosći swjatnica
pohanskeje bohowki Baby

BEDA VENERABILIS – jendźelski křesćanski měšnik a cyrk-
winski wučer,  awtor mnohich prědowanjow (8. lětstotk)

SWJATY BENEDIKT – katolski mnich, załožer rjadu swj.
Benedikta a klóštra Monte Cassino (483–543)

BĚŁOBÓH – ně. Bieleboh, serbski přibóh dobra, zawěsćer
dobrych žnjow; wopornišćo na horje blisko Wopakeje
(Oppach)

BJEZUNČENJO – słowjanski splah po brjohomaj rěki Nysy
we wokolinje Zhorjelca a na wuchod wot njeho hač k rěce
Kwisy, kiž zjednoći so w 10. lětstotku z Milčanami

BĚŽNICA – ně. Businc, Biesnitz, dźensa měšćanski dźěl
Zhorjelca, w zašłosći steješe tu hłowne hrodźišćo Bjezunčanow

BĚŁE RUBIŠKA – starosłowjanski symbol žarowanja a smjerće
SWJATY BONIFAC – patron Němskeje (675-755)
BORNO – dźensniše městačko Bernburg, při delnim toku rěki

Solawy (Saale), staroserbske słowo za „tonidło, tymjenišćo“
BUDYŠIN – ně. hač do lěta 1868 Budissin, po tym Bautzen,

wulke wokrjesne město w Hornjej Łužicy
ČELEDŹ – słužownicy w burskich statokach (wotročcy,

dejerki, pohončojo)
ČORNOBÓH – ně. Czorneboh (556 m), hora blisko Budyšina,

na kotrejž steješe wopornišćo pohanskeho přiboha złych
mocow

DAWID – židowski kral (Stary zakoń)
DOMINUS TECUM – łaćonsce „Bóh z tobu“
DRJEWJENJO – słowjanski splah, kiž słušeše k Obodritam.

Jich rěč zachowa so hač do połojcy 18. lětstotka. Hišće dźensa
rěka jich kraj Gau Drawehn.

FRANKOJO – zwjazk zapadogermanskich splahow, kotrež
sydlachu wot 3. lětstotka na brjohach rěki Ryn a na přibrjohu
Sewjerneho morja; w 5. lětstotku rozšěrichu swoje knjejstwo
na teritorij Gallije (Francoska), hdźež załožichu za čas krala
Chlodwika swoje mócnarstwo



156

GERMIGNY–DES–PRES – francoske město, w kotrymž
zachowachu so powostanki jónkrótnych mozaikow z časa
kejžora Korle Wulkeho; w 9. lětstotku da tu natwarić cyrkej
Theodulf, biskop Orleanski

GŁOMAČENJO – serbski splah; mjeno města Lommatsch
njedaloko Mišna je skepsanka słowjanskeho pomjenowanja
Głomač

GORA – staroserbske mjeno za město Gera
GOVORNO – słowjanske mjeno města Warnefeld (Hwernars-

feld) njedaloko Gory (Gera), hdźež wotmě so w lěće 806
bitwa Frankow přećiwo Miliduchowemu wójsku

GRAD, HRÓD – słowjanske mjeno dźensnišeho čěskeho
městačka Hrádek nad Nisou (pola Žitawy)

HRIWNA – punt
JANICE – serbske mjeno dźensnišeho němskeho města Jeny

nad Solawu
KANINA, CANBURG – słowjanske hrodźišćo we wokrjesu

Mělník (Čěska); mjeno bu zapisane w frankowskich analach
z lěta 805, jako wójnska wuprawa kejžora Korle Wulkeho
zwrěšći (snano dźensniše Hradsko pola wjeski Kanina)

KORLA WULKI (CHARLEMAGNE) – frankowski a lan-
gobardiski kral, pozdźiši romski kejžor (741–814)

KORLA – syn kejžora Korle Wulkeho, steješe na čole dweju
wójnskeju wuprawow přećiwo Serbam a druhim słowjanskim
splaham (805 a 806) w sewjeru Čěskeje

KMJEĆ – wosobny bur
KUPALO – słowjanski pohanski swjedźeń na spočatku lěća
LEMUZOJO - druhe mjeno za splah Głomačanow (abo tež

Dalemincow); ze splaha Lemuzow pochadźeše pječa čěski
knježk Přemysl Oráč (Worač), załožer pozdźišeje čěskeje
knježaceje dynastije (hač do lěta 1306)

LIMES SORABICUS – łaćonsce „Serbska mjeza“: Bardowik/
Börenburg – Brunšwik/Braunschweig – Magdeburg – Er-
furt – Forchheim – Regensburg – Lorch, mjeza mjez fran-
kowskim mócnarstwom a serbskimi splahami

LIPSK – ně. Leipzig, mjeno staroserbskeho sydlišća, dźensnišeho
wulkoměsta w Sakskej

LJUBUŠOW, LIUBUSUA – njedawno wotkryte głomačanske
hrodźišćo na wjeršku hory Löbsal; něhdźe 12 kilometrow
wot Mišna njedaloko města Wosěč /Oschatz pola wjeski
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Stuchowicy /Stauchitz bu wotkryte dotal njeznate hrodźišćo
Gana, zničene w lěće 929 wot krala Heinricha I.

LUBIJ – ně. Löbau, město mjez Budyšinom a Zhorjelcom
LUBIN – ně. Drohmberg, hora njedaloko Budyšina (430 m).

Serbja wěrjachu, zo spi w tutej horje sydom serbskich kralow
(wójwodow), kotřiž na swojich konjach z mječom w rukomaj
wujědu, hdyž zeńdźe so serbskemu krajej najhórje

LUČENJO/ŁUČENJO – słowjanski splah, bydlacy w sewjeru
Čěskeje; srjedźišćo rěkaše Włastisław (po Kosmasowej
chronice běchu Lučenjo přećiwnicy Čechow)

ŁUŽIČENJO – serbski splah, kiž bě žiwy na teritoriju dźensnišeje
Delnjeje Łužicy

MILIDUCH – najstarša pisomna powěsć wo nim pochadźa
z lěta 806 – najwyši serbski nawoda, kotryž zjednoći wšitke
serbske splahi a bu za wójwodu wuzwoleny

MILČENJO – ně. Milzener, serbski splah w dźensnišej Hornjej
Łužicy, wosebje we wokolinje Budyšina, Kamjenca a Wojerec

MOJBA – słowjanski pohanski přibóh, kotrehož swjatnica bě
na městnje dźensnišeho Ojwina (Oybin) njedaloko Žitawy

MOKOŠ – mać Zemje, słowjanska pohanska bohowka
NEC SCIRE FAS EST OMNIA – łaćonsce „Njesměmy

wědźeć wšitko“
NIŽIČENJO – jedyn ze słowjanskich serbskich splahow
OSTRUŽNA – bjezunčanske hrodźišćo nad rěku Nysu

(Wostrowc/Ostritz)
PŠOWJENJO – serbski splah w sewjeru dźensnišeje Čěskeje

we wokolinje města Mělníka
RĚZNO – ně. Regensburg
RUGIER – abt klóštra w Fuldźe spočatk 9. lětstotka
SEMIL – serbski wójwoda, předchadnik Miliducha
SOLAWA – něhdy Žuława, ně. Saale, wuliwa so do Łobja
SWÓJBA – „naši“ ludźo, wšitcy, kiž do splaha słušeja
SWRAKA – rěka w Němskej, dźensa Halštrow (Elster), wuliwa

so do Solawy
THEODULF – mjenowany tež Pindaros, biskop w měsće

Orleans za čas Korle Wulkeho
WELES – słowjanski přibóh skotu (čłowjek z byčej hłowu)
WENEDUS – łaćonske pomjenowanje za Słowjan, słowjanski
WIĆAZ – ně. Lehensmann
WŁODYKA – słowjanski nawoda splaha
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WULKOSWÓJBA – přiwuzni znajmjeńša w třoch generaci-
jach

ŽITAWA – ně. Zittau, wulke wokrjesne město w Sakskej blisko
čěskeje a pólskeje statneje hranicy
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