
Poslyšte příběh ponurý o tragické lásce a konci panny  
Hagalaz a váženého pana Soudce 

 
Daleko za hlubokým mořem, 

kde zelený šumí les, 
překrásné město Feldarské, 

tibetský chrámový pes. 
 

Tu žije krásná Hagalaz v tom městě Feldaře, 
jež ze všech známých povolání 

Nejlíp platí zubaře 
 

Je pověstná a známá krása spanilé Hagalaz, 
co nejednomu muži už zlomila krutě, 

vaz. 
 

Ke kráse svých úsměvů, 
přidala peněz sílu 

a nežli se kdo nadál 
má holka v městě vilu. 

 
Ve vile koberce a zlata plnou síň, 

a na kobercích vilně lesklá těla otrokyň. 
 

Tu radosti a pití plno, 
v tom domě nikdo nepláče, 
jako třešeň na dort k tomu, 
přivedla si domů dredáče. 

 
Na hranici držav za soumraku, 

kde hluboký je les, 
chrám jí zatím staví v kvapu 

Serpentos Latentinides 
 

Ve Feldaru řinčí zbraně, 
všude je prach a cítit pot, 
však naší paní nečekaně, 

zaujal pár naleštěných bot 
 

Na radě šlechticů jen vousaté jsou tváře, 
kde, kdo řve jako blbeček 
a on, tam v stínu kalamáře, 

bělostný má límeček. 
 

Každý si postavení jinak hledá, 
penězmi v bance, či lístkem v opeře, 

Hagalaz však skurpulí moc nemá, 
vzala si s bankou i bankéře. 

 
Bankéř je zaláskován až po uči, 
těší se na svatbu a zřejmě netuší, 

že nad jeho hlavou visí krátká zpráva textová: 
prý jeho novou paní bude stará Fextová. 



 
Tu byla svatba veliká, 

v temnu chrámu, světla 
jen standartní přísaha svatební 

se prapodivně splétá. 
 

Pro svoji slabost srdeční 
ctihodný bankéř a soudce, ten milý pán, 

ráno hned pospíchá na krční, 
na krku ošklivě pokousán. 

 
Fextové se ženili 

a tak máme za chvíli 
za necelou hodinku, 
Fextů celou rodinku. 

 
Má Hagalaz o svého muže strach, 
a nepřítomnost jeho vidí s nevolí, 

proto, když zmizel neherně na záchod, 
pár mužů promění v mrtvoly. 

(neb dělali si legraci že praštili ho palicí) 
 

Tam v dáli za vodou, v rákosí 
už labutě hlasitě klábosí, 

že všichni spěchají na ovace 
krále Rengara čeká exhumace. 

 
Hagalaz s partou prokletých 

při výpadku elektrického proudu 
otvírá dveře záhrobím 

a vpouští sem toho nemrtvého troubu. 
 

Rengar, pán nemrtvých přísně zírá, 
veliký meč svírá pod levou paždí, 
a o chvíli později místo rozcvičky, 

už svého bratra krále vraždí. 
 

Žádný čin nezůstane bez trestu, t 
to platí u lidí i u Fextů, 

po krátkém boji na hradě a chvíli strachu, 
Elner i Hagalaz se mění v hromádku prachu. 

 
Tu plyne z toho poučení, že zlu málokdy to vyjde, 

a po právu bude potrestáno, pokud nám na to 
ovšem někdo přijde 


