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Cerní lovci nad Kvildou

Když se práce daří, člověk často zapomene na hodiny. Dva dřevorubci se jednou zabrali 
do kácení stromů u Kvildy tak, že je překvapil v lese soumrak. Kvapně si sbalili sekery a pily 
a vydali se lesem domů. Byli velcí přátelé, jeden bez druhého by do lesa neudělal ani krok. 

V polovině cesty je však dostihla obávaná „šumavská honba“. Nejprve slyšeli z dálky 
temné dunění, jako když se blíží bouře. Pak se kdesi vysoko nad nimi ozval dusot a těžké 
oddechování štvané zvěře, do stromů naráželi vyděšení ptáci. Za zvěří se hnali na koních 
černě odění lovci, za nimi smečka honicích psů. Křik lovců, ržání koní a štěkot psů přibil 
oba dřevorubce k zemi. Zabořili tváře do jehličí a neodvážili se ani pohnout.

Nad nimi se strhla velká vichřice, která lámala větve a stromy ohýbala, jako by to byla 
stébla obilí. Občas zaslechli zasténání zvěře, doprovázené zuřivým psím štěkotem a řeza-
vým smíchem lovců. Když vše utichlo a hrůzné divadlo zmizelo za kopcem, zvedli se oba 
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dřevorubci ze země. Rozklepala se jim však tak kolena, že si museli rychle sednout na nej-
bližší pařezy. Hrůza, která jim sevřela hruď, je opouštěla jen velmi pomalu.

Když se konečně dokázali zvednout a pokračovali v cestě domů, čekalo je další nepří-
jemné překvapení – na kraji lesa uviděli stát podivnou bytost. Vysoký muž, celý v černém, 
hlavu skrytou v kápi. Měl vysoké jezdecké boty a u pasu se mu houpal lovecký tesák. Mávl 
na oba dřevorubce, aby k němu přišli blíže. Vyděšení chlapíci se zastavili notný kus před 
ním a čekali, co se bude dít. Přízrak zvedl hlavu a dřevorubci hrůzou téměř zkameněli – muž 
neměl tvář, jen dva rudé body svítily zpod kápě místo očí. „Omlouvám se, že jsme vás při 
našem lovu postrašili. Přijměte od našeho pána malou omluvu,“ řekl černý muž a vytáhl 
zpod pláště váček s penězi. Hodil ho k nohám dřevorubců a odcházel pryč.

Po pár krocích se ale zastavil a otočil se zpátky: „Počkejte, napadlo mě, že vy jste dva 
a váček jen jeden. Jak znám lidi, určitě byste se začali hádat, přít a nakonec by lakota a ha-
mižnost jednoho z vás zahubila. Dám vám ještě,“ řekl černý lovec a opět sáhl pod plášť. 
Vytáhl nataženou kuši a střelil šíp jednomu dřevorubci do prsou. „Ušetřil jsem vás hádek 
a pří,“ rozchechtal se ďábelským smíchem přízrak a zmizel.

Dlouho stál dřevorubec s váčkem v ruce nad tělem zabitého druha. Do vesnice se vrátil 
až ráno. Vlasy měl šedivé, oči vyhaslé. Pozbyl rozumu a krátce nato se ztratil někde v hlu-
bokém lese. Nikdo ho už potom neviděl.


