
Počepický čáp 

 Jednou zjara vypadlo z čapího hnízda mládě. Pádem si poranilo křídlo. Bolavé 
a vyčerpané doklopýtalo k rybníku, schoulilo se u břehu a čekalo na nejhorší. Šel kolem 
počepický vladyka, pán zdejší tvrze. Že to byl člověk dobrého srdce, navíc i dovedný 
ranhojič, vzal mládě k sobě, křídlo mu obvázal a staral se o ně, dokud nezesílilo a nezačalo 
létat. Pro jeho bělostnou barvu mu dal jméno Bilísek.  
 Když na podzim čapí hejna táhla na jih, vypustil pán svého čapího kamaráda, aby se 
připojil ke svým druhům. Bilísek zakroužil nad tvrzí, křídly zamával na poslední pozdrav 
a majestátním letem zmizel v zapadajícím slunci.  

Přešly týdny a měsíce, přišla vojna. Vojna s Turkem. Vojna zlá a krutá. Počepický 
vladyka byl povolán stejně jako další čeští páni a rytíři. Mnoho jich padlo, mnoho jich bylo 
zajato. Zajat byl i počepický vladyka. Domovem se mu stalo vězení. Zamřížovaným okénkem 
smutně vyhlížel kousek nebe nad sebou a oblaka plující tiše jak voda v počepickém potoce. 
„Jak daleko jsou zelené kopce, bílá tvrz a rybníček velký jako dlaň? Jak daleko je drahá 
domovina?“ Tak rozmlouval sám se sebou, když vtom… nad hlavou mu prolétlo ptačí hejno. 
Vladyka poznal mezi všemi svého Bilíska, i zrodil se v jeho hlavě nápad: „Pane,“ obrátil se ke 
svému vězniteli, „když zavolám, jeden z těch čápů ke mně přiletí. Znám ho a on zná mě!“ 
 „Cože? Ty si chceš dělat blázny?“ ohradil se drsně turecký pán. „Kdo to jakživ slyšel, 
poznat jednoho čápa mezi tisíci!“ A už si chystal karabáč, aby svým slovům dodal důraz. 
Počepický ale trval na svém. Pán znejistěl: „Tak si ho zavolej! A jestli tě pozná a přiletí, při 
bradě Prorokově přísahám, že ti vrátím svobodu.“  
 Vladyka se vyklonil, protáhl ruku mříží, zamával na čápa a zavolal: „Bilísku!“ A ještě 
jednou: „Bilísku!“A bylo v tom zvolání tolik vroucnosti a tolik touhy, kolik jí jen zajatec 
daleko od domova může mít. Tu, jakoby zázrakem, jeden čáp opustil hejno a přistál na střeše 
vězení. Pak se klouzavým letem snesl k zemi, zaklapal zobákem a sklonil hlavu. 
 Turečtí nevěřícně kroutili hlavami. „No tohle!“ Ale slib je slib a sliby musí plnit 
i turečtí páni. Vladyka dostal svobodu. 

Tak se dobro vrátilo k tomu, kdo jej zasel, a štěstí přišlo k tomu, kdo z neštěstí 
pomohl. 
 
Ivan Bauer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


