Co vypráví jméno domu u „Roušínů“ v Bavorovské ulici
Nenápadnou součástí lhenického kulturního dědictví jsou zdejší domovní jména. Přecházejí z generace na
generaci, jak už doložila krásná série článků „Jak nás zovou po chalupě“ ve Lhenickém zpravodaji před osmi
lety (r. 2004, č. 3 až 6). Mnohá ze jmen žijí v místní paměti déle než samotné stavby, jejich majitelé, obyvatelé,
nebo památné stromy v okolí. Některá se postupem času zvolna mění, jako např. „Klempířů“ na Vejrově čp. 106
(staré čp. 130) bývalo před 200 lety „Gabrielů“ po hospodáři Gabrielu Milštainovi, nebo „Fijágrů“ čp. 82 (staré
70) kdysi neslo pojmenování u „Valentů“ po bývalé ševcovně mistra Valentina Trnky.
Lhenická stavení v Bavorovské ulici také drží stálé názvy po svých budovatelích, nájemnících, nebo po někdejší
rodinné živnosti. Mezi všemi osobními jmény po chalupě je tu však jedna jediná výjimka - dům u „Roušínů“ čp.
136. Žádný Roušín totiž nikdy ve Lhenicích nežil. Tohle domovní jméno pochází od dávno zapomenutých, ale
krásných českých slov „rouší“ (vrboví) a „roušina“, což bylo označení pro vrbové proutí, využívané především
k pletení košíků. Bez nich by lheničtí sadaři všech věků samozřejmě nedali ani ránu.
Pletení košů z prutů košíkářské vrby (Salix viminalis L.) bývalo běžnou domácí prací, mimo ovocnářskou
sezónu, pro vlastní potřebu i jako přivýdělek. Na místě se tedy vyskytoval hojný vrbový porost ještě před
stavbou domu. Dá se také uvažovat o tom, že poblíž sídla se nacházela některá z dnes již neexistující soustavy
dřevěných nebo kamenných nádrží, zachycujících vodu z lesního pramene. Do jedné z nich se mohly namáčet
vrbové pruty před zpracováním na koše (česáky, houbáky, koše na trávu, seno, prádlo atd). Původní
vodohospodářskou soustavu lhenického Dolánku stále ještě připomíná kamenka Mertalka.
Že se roušina jako pojmenování důkazu z „místa činu“ přeneslo na dům čp. 136 a udrželo se na něm dodnes, to
je v dějinách městysu Lhenice národopisný unikát, památka na hodně staré časy lhenických peckářů. Podobné
„vrbové“ jméno kdysi nesla jen obec Roušín (dnes Rojšín) na Krumlovsku, ale zaniklo brzy po roce 1920.
Pro ML připravil -mt-

. října 1871
Má drahá, drahá Emmo! S pocitem nelíčeného štěstí píšu ti po našem setkání zase první list. Píšu,
dokud mohu ještě říci, že jsem tě dnes viděl, že dnes jsem přitisknul drahou tvou hlavu ku svým rtům.
- Emmo! Emmo! Zdaž jsi mne poznala, mé drahé děvče? Byl jsem tak divným, včera i dnes tak
rozčilen. - Až do posledního okamžiku nedoufal jsem, že tě uvidím, a když jsem tě spatřil a když jsem
tě měl nablízku, stále jsem tomu nevěřil, že to jsi ty. - - Přes rok jsem tě zase neviděl a tolikerým
psaním zdálo se mi, že ty jsi se mnou, že mluvím - li s tebou, mluví jedna má myšlenka s myšlenkou
druhou, a proto nediv se mi, když skutečně jsem tě viděl před sebou, že se mi až hlava pomátla.erších
stejně přetrvává.
27. října 1871
Má drahá, drahá Emmo! S pocitem nelíčeného štěstí píšu ti po našem setkání zase první list. Píšu,
dokud mohu ještě říci, že jsem tě dnes viděl, že dnes jsem přitisknul drahou tvou hlavu ku svým rtům.
- Emmo! Emmo! Zdaž jsi mne poznala, mé drahé děvče? Byl jsem tak divným, včera i dnes tak
rozčilen. - Až do posledního okamžiku nedoufal jsem, že tě uvidím, a když jsem tě spatřil a když jsem
tě měl nablízku, stále jsem tomu nevěřil, že to jsi ty. - - Přes rok jsem tě zase neviděl a tolikerým
psaním zdálo se mi, že ty jsi se mnou, že mluvím - li s tebou, mluví jedna má myšlenka s myšlenkou
druhou, a proto nediv se mi, když skutečně jsem tě viděl před sebou, že se mi až hlava pomátla.
A u srdce mi bylo tak, jak povídal jsem ti; vždyť znáš tu Erbenovu baladu. A odpusť mi také, že jsem
se k tobě po prvém setkání tak choval, - neznal jsem se - a ráno, když loučili jsme se, nemohl jsem
zase jinak - vždyť bylo to snad za půlčtvrta roku první dotknutí rtů mých tvých lící. - Viď, Emičko, že mi
to za zlé nemáš? Jak jinak hledím k tobě dnes, než hleděl jsem předevčírem! Ty dorostla jsi v děvče
dospělé - ani jsem tě nepoznal - Ještě vloni byla jsi dítětem - dítětem tenkráte ještě, když jsme si u
vašeho okna naposledy ruku podali. . .
Nyní tomu jinak, jen ty tvé věrné oči zůstaly stejnými. Kdybych byl jen ten pohled do nich měl - bývalo
by mi to dostačilo. Celá duše tvá zračila se v nich. . . já viděl v nich tu lásku tvou, celou tvou
upřímnost, celou tu touhu po tom, abys směla jednat, jak bys chtěla. - Vím jistě, že kdybychom se
sami byli setkali, byla bys mi kolem krku padla jako já tobě. - Odpusť mi, drahá, pakli jediné mé slovo
neb mé chování se ztrpčilo ti tu krátkou chvíli, kdybyli jsme si blízko - já byl bez konce, nevýslovně

šťasten a to - jako žal - člověka přemáhá. Kdybychom byli spolu den déle, byla bys mne viděla
veselého. Zeptej se Albíny, jak bylo mi, když ponejprv jsem ji zde viděl - nevěděl jsem také, kde mi
hlava stojí, - potom jsem se ukonejšil a ona ti věru poví, že byl jsem zcela rozumným. Dnešním naším
setkáním obživl jsem znovu. - Dříve byla jsi mi obrazem zahalaným přece ještě trochu v roušku
dětinství, nyní jsi mi dívkou duše nejen šlechetné, ale také silné duše, o kteréž vědět, že jednou jen o
nás myslí, je štěstím, o které vědět, že nás miluje, nás povznáší samy nad nebe. Miluji tě, mé děvče,
celou horoucností celé duše své, a odpusť, že tak blouzním po tobě. Neměj o mě starosti, že jsem neb
budu zasmušilý, a zdám - li se jím vždyť to sama víš, že pravá blaženost, prochvívá - li srdcem, nikdy
nejeví se smíchem na tváři. Byla jsi také šťastna včera, když naše ruce spočívaly v sobě a když
opětovali jsme si, že věrni ostanem si až do smrti. - Vždyť jsi také plakala a býval bych plakal já - i ty hlasitě, kdyby nebývalo tam Louisy.
Albína stala se také přítelkyní mou, před níž ničeho netajím, a ona by nám rozuměla a rozumí nám
zajisté. Řekni jí za mne, aby mi také ona odpustila mé divné se chování, jakož i to, že v těch několika
hodinách, co byli jsme spolu, u přítomnosti tvé jsem ji zanedbával. Může - li vzpomínka co nahradit tož nahrazeno bylo jí to již tisíckrát dnes. - A co ty dnes. V tvé hlavičce to as také podivně vypadá. Kéž
byl tento list již v rukou tvých, abys byla pokojnou. Netrap tě nic, pranic na světě - vždyť není nikde
příčiny. Žij a žij stále jen myšlenkou, že byl bych tě nehoden, kdyby něco učinil, co by tě zasmušilo.
Dnes je mi 26 let. Do roku nového vstoupím s nejlepším znamením. - Viděl jsem tě hned ráno - Kéž
bylo nám to dobrou předtuchou, kéž štěstí naše ničím se nezkalilo, kéž sal nám Bůh oběma
spokojenost - a mně pevnou, odhodlanou vůli a také sílu k tomu, abych se stal tím, bych žil tak, jak
dnes v přítomnosti tvé jsem si slíbil!. . .
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