


















































































































































































































































































































































































































































































mu rrstoupit, crhci, aby mu nesiál v cestě jedinÝ lučišt.
ník. Chci, aby v beapďí se píehnal brodem, chci, a,by-
ste svfmi urážkami pňiměli u-herské vojsko k tomu
skutku. Slyším vzteklf hvizd píšťal, poznávám, že
prahnou po seči, vi.dím jezdce letct u *í'tu rra místo,
vidírn kopiníky, jak v bezmoci bijí dňevcem, vidím,
jok stííká voda pod jejiah rana,mi' nuže, ruzplameřte
je ještě více! Až jim bude v hndle skákat hlas a .až se
jejich ba,rva zméní, Ťekněte jim _ že PÍemysl volá
krále Belu...

I rczjíždějí se rytíŤové a k'dekdo uráží u-herské voj-
sko. Když bnrěv plane nejmooněji, píib|íží se Ťada tru-
bačri a buborríkú. Y jejich st,Íedu je král. Trubačové a
sliční bu.beníci volají Belu' pána nesmírného vofska'
Král neváhá, žene klisnu až k prou,du. Je blecl' vous se
mu ježí vztekem.

',Naslouchám!..
,,Králi,oo praví Pňemysl, oonemluví'rn k tvfm rabrim,

pŤecházím sluhu chá,rra Berekaje, kterf je poha.n a l'háň
a Pffi, oslovuji jen tebe, rytíňskf králi.

Brih proprijčí jednomu z m.6s vílězství a druhého zaželte
do vďiké dálky, farn, kde je zmar a nicota a smrt. Máš
pŤeveliké vojsko, máš také odvahu? Dej rn,ám v míru pÍe*
jíti Ťekrr. Ustup se svfm ,li'dem na dvacetkrát dvacet clo-
stňelri a ne tŤetí don o hodině šesté svedeme bi'tvu.

A kdyby ses snad b6l., že starr.u na tvé pridě, pojď
sem a moje vojsko ustoupí na dvacetkrát dvacet 'do.
stňe|ri...

,'Nikdo mě nenazve králern rízkostlivÝm. Ať se ne.
vrátím 'do své zerně, at' zemru v potupě, ať si nikdy ne-
posadímr rra hlavu korunu, jestliže teď v tu chví]i t8 ne-
vyhledám v teplém hnízdeěku! Chceš bitvrr? Ach, ne-
šťastnf ktáli! Vidím jen hlouček jakéhosi lidu a se
mnou stojí nezměnné vojsko! Jdi, ustu'p .na těch svfch
dvacet'krrít dvacet dostŤel a po,zitÍí o ho,dině šesté
buď pÍipraven na vlasůní záhubu!..

Potom se mzkfvají praporce, potom se rozhlaholí
trubky a ěeské voisko ustrrrpuje' Král roakáza.l, a.by
zbrojenci v klidu a míru trávili ěas. 'Dovolil jilrr se roz.
pt}'liti, sám však s rytíÍi se stáhl až k místu, které si
vyvolil a které se nazfvá Krec.senbrun.

Zatím jízda k'rrmánská a jízda tartarská a jízda u,lrer-
ská p'Ťocházejí pňes Ťeku Moravu. Ko.ně zvedají krk'
jezdci vzÍyěají paže. Do vody! }Ilouib a .h.lorlběji! Dál
a dál! Tváí se šku,be dychtivostí, hněv hla,lrolí, pěst se
svírá a rredoěkavci bodaií hŤebce a bijí mďem do roz.
pěněné ňeky.

Když jezdci pŤešli a když jedinf 'šíp nad tím voj-
ske,m.nezasvištěl' když pÍošli a k'dyž se seíadili, rozhíhí
5e 'pluk prvf k rítok.u a za nírn se 'žene vojsko kumán.
ské a TataÍi a voje bojovného krále.

Ach, jaká prorada! Yojsko PÍemyslovo se oddává
prázdni (neboť jest ještě daleko stanoverrá ohvíle k to-
ku). České vojsko polehává někde po kraji a již se
ozjvaji trouby, již je slyšet bouÍi bubnú a kíik srážky.

Byl chmunnÝ ds.', p.ňi rísvitu se válela mlha nizounko
p,ňi zemi, ale toď nad .běsnícími vojsky záŤí slunce a
zaněcuje barvy korouhví' Pod jasnfm nebem tedy hÍí-
má rítok. le zÍíli, jak v nesmírném oblouku se valí Ku.
máni a Tataíi a UhÍi, je viděti jejich škleb a žlutá
ozubí, je vidět vrásky u píivŤenfch očí a rfhy vzteku,
které vroubí horké vfdechy.

Král Bela znevážil své slovo! Mladší král Štěpán jako
nějakf kartas a pohan a ra,b a lháí znevážil své slovo!
Natalruje rukrr a káže novínm a novfm s,borrim rítočit.
Ještě všichrri jeho pěšáci nedostihli bÍehu, ještě jich
něco zbfvá na druhé straně, král však vi.dí ji,sté vítěz.
ství a káže udeňit m,a rozptfloné vojsko.

Ach, králi PŤomysle!
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