O RYTÍŘI SULISLAVOVI

CAPO II

Emi
Ami
Na pozdeňský tvrzi
Dmi
G
brzy za rozbřesku
loučení a slzy,
snad předznamení stesku.
Rytíře i s družinou
volá kralevic,
jeho kroky spočinou
další válce vstříc.
Myšlenky tak vzpomínaj,
jak projel všemi směry
s králem Janem světa kraj.
U Verony se Scaligeri
řež to byla krvavá,
útok za svítání,
a jak se to dělává,
po výhře drancování.

C
V hlavě mi znějí zvony,
Ami
ty zvony od Verony.
F
Myšlenka hlavou plave,
G
říkám si, Sulislave,
co už bylo těch dálek
a s králem Janem válek.
I rytíř, věřte tomu,
raději chtěl by domů.
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Někdo míň a někdo víc
ctil ten krutý hold.
Všechno má svůj rub i líc,
když panoš Perchtold
plenil tu od domu dům,
rabujícím v čele.
Právo přeje vítězům,
tak dceru velitele
chtěl kořistit pro svůj chtíč,
než plenící dav
s Perchtoldem pak vyhnal pryč
rytíř Sulislav.
V městě zjednal pořádek,
Justině svobodu dal,
než jak v nějaký z pohádek
se do ní zamiloval.
V hlavě mi znějí...
Jak to asi bylo dál
nejspíš máte zdání,
jejich lásce přál sám král
a dal jim požehnání.
Jednoho však netěšil
stav rytířský a žold.
Za potupu pomstou žil
ješitný Perchtold.
Žili dvacet šťastných let
Sulislav s Justinou,
nežli válka, další střet
přišly krajinou.
Výprava prý poslední,
slíbil to sám král,
tam na stranu polední.
Kdo by o to stál.
V hlavě mi znějí...

Pozdeňská tvrz osiřela,
zůstavších jen pár.
Vzduchem letí z kuše střela,
a pak smrt a zmar.
Nikoho tu nešetřili
Perchtoldovi vrazi,
s ohněm potom dokončili
tohle dílo zkázy.
Jak však volá cháska tupá
Perchtoldovi sláva,
starý zbrojnoš Neustupa
s dcerou Sulislava
prchá lesy hřešickými
někam do dáli.
Tam, kde stanul mezi svými,
přímo ke králi.
V hlavě mi znějí...
Příběh konec nemá šťastný,
jak by bylo zdrávo.
Král udělal proces jasný,
jak to chtělo právo.
Žel však nevrátil se domů
rytíř Sulislav.
Vzpomeň na něj a buď tomu
rád, žes´ živ a zdráv.
V hlavě mi znějí...

