
K. H. Mácha, Marinka
Byl to malý, nízký domek v ouzké, zábradlím p řepažené uli čce, v kterou po malém kope čku 

vyšlapaná cesti čka vedla. Hluboká, široká strouha táhla se uli čkou p řed tím domkem a jednotlivé
prkno sloužilo, jako zdvihací most v pevný hrad, za přechod v nízká dvírka jeho. P řespříč uli čky od 
toho domku k jinému, jemu podobnému na prot ější stran ě byl provaz natažen a parné slunce hrálo 
po rozv ěšeném na n ěm prádle, které však již velmi sešlé bylo. 

Několik uli čníků spoušt ělo jednoho z druh ů svých, na provaze jako závaží se houpajícího, v 
hlubokou strouhu pro mi č, který jim opodál hrajícím do ní byl zapadl. Vtom z  domku toho vystoupila 
polonahá ženština, jedinou sukni p řes rozhrnutou košili a na hlav ě plachetku proti slunci zavázanou 
majíc; i spat řivši, jak hlu čný sbor nad ěji její v hlubokou strouhu vpouští, hnala se po ouzk é lávce, 
nerázným hrozíc košt ětem dobyvatel ům pokladu svého, kte ří blízké, ne sice hromo-, ale p řece bití
uhlídavše, na out ěk se dali, neš ťastné závaží v strouhu pustivše, které ihned až po krk v strouze se 
pohroužilo. 

Rozlícená matka nad ěji svou, pro lepší zdar pohnojenou, jako psíka na pr ovaze vysmejkla, a za 
hromosvod elekteri čnosti své jej považujíc, co Jupiter druhý blesky svým i do n ěho mlátila, až kolem 
stříkajecí z n ěho bláto vyv ěšené prádlo jí ne čistě vybílilo. Posléze se nebohému hromosvodu p řece 
zdařilo utrhnouti se, který ihned dosáhnuté svobody ne zl e užívaje do řeky pospíchal. – Utichlé jsem 
se doptával po p říbytku dív činy mn ě píšící a man ě jsem nalezl v ní matku její, která práv ě
poblát ěného brat říčka mého p řes noc utvo řeného ideálu vybivši, nemohla pochopiti, pro č by 
takovýto pán, kterého pro neoby čejný od ěv za cizince držela, se po té, jak se s d ůmyslným usmáním 
vyjád řila, nedochcíplé d ěvce doptával. Nehrub ě s takovou odpov ědí spokojený krá čel jsem po 
houpajícím se prknu v nízký domek a brzo se na lehk é klepání moje u malých dve ří jemné „Vstupte" 
ozvalo. 

Stál jsem v malém pokojíku. Na m ěkkém sedadle, s hlavou v ruku op řenou, sed ěla ona. Ano, to 
byla ona! – to byla Marinka! – Kdo vid ěl Goethovu Mignonu od Schadowa malovanou? – Tak byla 
Marinka, rovn ě tak! – a jména Marinka i Mignon hrála na neur čitých pyskách mojich, kterým bych ji z 
jmen t ěchto m ěl pojmenovati. Já nevid ěl nic kolem sebe než ji; – tak byla se mi zjevila ve snách 
mých, tak žila v duchu mém; tak jsem uvykl ji milov ati v obraze Mignony.
Černé, prosté vlasy padaly v t ěžkých kade řích kolem bledého, vyzáblého obli čeje, který znak veliké

krásy nesl, na bílý čistý šat, jenž naho ře až ke krku zapjat, dole až k malé lehounké nožce dosa hoval, 
vysokou, štíhlou jev ě postavu. Černý opasek svíral outlé t ělo a černá sponka p řepínala krásné, 
vysoké bílé čelo. Nic ale nedosáhlo krásy plamenných černých, hluboko pod čelem ležících o čí; ten 
výraz smutku a touhy žádné péro nenazna čí. 



Byla chladná noc; ouzkou mezi horami rozsedlinou ubír al se poutník mdlým krokem 
z hor. Naproti n ěmu v celé své vysokosti stála Sn ěžka, na vrcholku jejím sn ěhokrytém
stál te ď jen osam ělý k říž; ouplný m ěsíc zrovna p řes něj přehlížel v rozsedlinu, takže se 
zdál k řížem ve čtyry stejné kusy rozd ělen býti. „Dobrou noc, dobrou noc!" šeptal 
umdlelý poutník hlasem slabým. – Co ztracený papršle k Lůny zdála se p řed ním 
vznášeti bledá postava ženská; mrtvé oko up řené bylo vzh ůru ku k říži, tvá ř její
křídobílá, pysky zesinalé budily hr ůzu; a ztuhlá sn ěhobílá ruka neustále vzh ůru prstem 
nataženým ukazující stkv ěla se v papršlku m ěsičném; zdaliž však ku k říži neb na 
měsíc ukazovala, nebylo lze rozhodnouti. Vtom obešel poutník skalinu a Sn ěžka 
zmizela ze zrak ů jeho; – postava ta víc a více se m ěnila, až posléze šedý starec krá čel 
před ním; dlouhé šedé vlasy padaly okolo mrtvého obli čeje a mísily se s bílou pod pás 
dosahující bradou. Ve vlasy jeho vpletený byl v ěnec z bílých a červených r ůží. Při 
nohou jeho se p ěnila řeka padající z vysoké skály nad ním, v bílé p ěně rozev řený stál 
černý vchod a v tento ukazovala ruka starcova. Poutn ík pohlédl sám na sebe, a 
strašn ě byl prom ěněn, i jemu padaly šedé vlasy okolo vysokého vraskovit ého čela po 
dutých lících a mísily se s bílou pod pás dosahujíc í bradou; smutn ě hleděl ve tmavý 
průchod; – za ním planulo zo ře; – ješt ě jednou se cht ěl ohlédnouti k r ůžobarevným 
červánk ům ozlacujícím stezku p řešlou; než bou řlivý, hlu čně a hrůzně lkající vichr 
mluvil k n ěmu z kon čin těch slovy tajemnými a moc neznámá tiskla ho vp řed, touha 
nevyslovná táhla jej za sebou v neznámou zemi stezko u neznámou. – Poutník 
nasledoval starce v temný pr ůchod. 

Krásné jitro vzešlo nad hlubokým dolem na východu ho r Krkonošských. Tmavé
jedle a borovice stály po horách v od ěvu rosném, z vysoké skály padala řeka ve 
vymletou hlubinu, z čeřená v bílé p ěny; kde však tišeji odplývala, byly vody její čisté a 
jasné, hlubina její zelenala se co lu činy zjara. V hlubinách t ěchto d římal poutník, 
hlučný spád vody uzpíval jej v nejtišší sen, a vlny říčné táhly te ď nad ním co zvu čné
lkání zvon ů večerních tichou krajinou sv ůj řad, však již neuvád ěly co druhdy zvon ů
zvuk v ducha poutníkova minulé dny.

K. H. Mácha, Pou ť krkono šsk á



Stezka tato vedla mezi pís čitými skalami, které taktéž jako 
by lebkami a hnáty byly poseté, vzh ůru výš a výše až
naho ře do hustého lesa. P ři lebkách st ěn těchto chv ělo se 
buď zelené k řoví co péra na p řilbici, bu ď červenavé kvítí, 
Panny slzy zvané, v ěnčilo lysé lebky. 

Pěšina tato m álo byla ušlapána, znamení, že m álokdo se 
osmělil tuto stezku voliti, obzvlášt ě v noci se žádný stezkou 
touto p řes kostnicí kámen lézti neopovážil, a každý rad ěji 
širokou p ěšinou dolem více než p ůl hodiny si zašel. Šla totiž
o tomto m ístě pověsť, že po této ouzké p ěšině mezi 
vysokými, lebkami a hnáty posetými st ěnami straší; 
drkotající lebky a hnáty že se pohybují na svých m ístech, a 
kdo zde bílou postavu spat ří, toho že brzká o čekává smrt.

K. H. Mácha, Cik áni



„Jak sem p řicházíš?" táže se kvapn ě cikán. 
„Tob ě vst říc jsem vyšla!" odpovídá Lea. 
Cikán: „Dnes? – práv ě dnes? – pro č ne jindy?" 
Lea: „Nev ěděla jsem nikdy, kterou se budeš vraceti cestou. V čera jsi pravil –" 
Cikán: „Ó výborn ě! tak m ě nezklameš! Leo! – – (velmi bolestn ě) Leo! Pro č jsi lhala m ě milovati, pro č jsi 

mne nenechala jíti v šírý sv ět? – Byl bych nepoznal blaženosti, po kterét ě nadarmo dychtiti
budu! –" 

Lea: „Op ět tě sen tv ůj –" 
Cikán (divoce):. „Nemáš mi nic říci? v ni čemž mě za odpušt ění prositi? v ni čemž!? –" 
Lea: „Já nevím –" 
Cikán: „Nic nevíš? – Opravdu? –" 
Lea (žalostiv ě): „Nic!" 
Cikán: „Leo! (div ěji) Leo! nic nevíš?" 
Lea: „Op ět tě –" 

Teď cikánova divokost nejvyššího dosáhla stupn ě. Pevně chopiv Leu za ruku, divoce se t řpytícíma
očima hled ěl v ubledlou jí tvá ř a na celém t ěle se t řesa dutým volal hlasem: „Ó, rci jen, že jsi m ě tak
časně neočekávala, –p řiznej se! – Leo, kdo byl onen ve skvostném mysliveck ém oděvu, bílé péro 
houpalo se mu na zeleném klobouku. Černé vousy –" 

Lea, ač již více takových prudkostí jeho výraz ů byla sv ědkem, náramnou hr ůzou se chv ěla a velké
slzy se jí lily po bledé tvá ři.

K. H. Mácha, Cik áni



Starý dub se zdál v temnu tomto p říšerná co postava sed ěti
uprost řed pusté planiny a zdvíhajícím se vichrem pohybovaly 
se nejdelší jeho dv ě větve k východu, co daleko sahající ruce. 
Smutná sku čela vich řice mezi kostni čími st ěnami p řes kostnicí
kámen a mladé k řoviny se houpaly, co temné chochole bílých 
přilbic, po kamenných lebkách. Chechtající se bláznivá seděla 
pod houpajícími se v ětvemi ve vydutin ě starého dubu v 
hluboké tm ě. Strašlivý obli čej v kůře dubu svítil shnilýma o čima 
temnou nocí. Ona však ustavi čně temné kletby šeptala a daleký 
hrom burácel zhluboka v strašlivá kletby její slova. Časem 
osvítil bledý blesk mdle šírou prostoru, takže jen z polovice 
starý dub, kostnicí kámen a v ůkolí jeho byly vid ět, – a vždy op ět 
černější a černější se sev řela noc. 

K. H. Mácha, Cik áni



Kde domov m ůj,
kde domov m ůj?
Voda hu čí po lu činách,
bory šumí po skalinách,
v sad ě skví se jara kv ět,
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná zem ě,
země česká, domov m ůj,
země česká, domov m ůj!

Kde domov m ůj,
kde domov m ůj?
V kraji znáš-li Bohu milém,
duše útlé v t ěle čilém,
mysl jasnou, vznik a zdar,
a tu sílu vzdoru zmar?
To je Čechů slavné plém ě,
mezi Čechy domov m ůj,
mezi Čechy domov m ůj!

J. K. Tyl, Fidlova čka


