
1 

 

 

 
                                               

Největší láska 
Modré planety 

 

 

Druhá část 

Hvězda měsíční 
 

Ladislav Leon Krejčí 
 

 
Copyright ©  

  
Ladislav Leon Krejčí, 2016 

  
Všechna práva vyhrazena. 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČARODĚJKA     
(Píseň, která prostupuje všemi příběhy)                                                    

 

Na střechách domů toulaj se hvězdy,  

milenci v parku jménem je znaj, 

v zelených korunách stromů tajemství svá když ukládaj, 

doufají a svět je fajn, čaruju dál. 

 

Působím svou pádnou sílou, snad na to ty dva přijdou, 

jsem čarodějka láska, co vystřelila planoucí šíp. 

Nabízím svou náruč vlídnou, jak naloží s mojí výzvou, 

jsem čarodějka láska, odemykám zázračný chrám. 

Tak račte dál, pro vás tu mám svůj dar. 

 

V šedivé mlze duha se houpá, to můžou vidět jen vyvolení, 

do květů červené růže psaníčka svá si schovávaj, 

šeptají, náš svět je fajn, čaruju dál. 

 

Působím svou pádnou sílou, snad na to ty dva přijdou, 

jsem čarodějka láska, co vystřelila planoucí šíp. 

Nabízím svou náruč vlídnou, jak naloží s mojí výzvou, 

jsem čarodějka láska, odemykám zázračný chrám. 

Tak račte dál, pro vás tu mám svůj dar. 
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VLAK   DO  POHÁDKY 
   ,,Hlášení pro cestující, rychlík  číslo 658 ve  směru Čistá Studánka, 

Blatouchov, Deblov hlavní nádraží, Deblov sever, Krásné nad řekou, 

Trend bude na svém odjezdu o deset minut opožděn.“ 

  ,,To neva, cesta tam trvá dvě hodiky a my na to máme celý víkend. 

I když  mamka  nás čeká už dnes,“ řekl jsem  hlasitě, abych přehlušil 

hlášení zpoždění. 

   ,,Ona ví, že přijedu s tebou?“ klopila dívka svá  kukadla, která se jí 

opět zalila slzami. 

   ,,Ano, ano a těší se, až tě pozná. Budeme zatím bydlet v jejím bytě, 

beztak se stěhuje i s mou sestrou do Dornevic. Alespoň nemusí platit 

dva nájmy. 

Pro začátek dobrý co myslíš?“ řekl jsem  uspokojivě a pohladil dívku 

po vlasech. 

  Podívala se na  mě  tak  krásným  kukučem, až mi přeběhl příjemný 

mráz po zádech. 

  ,,Tak ho tu máme, vlak do pohádky,“ snažil jsem se žertovat. 

   ,,Nesměj se, pro mě  to  je  vážně  vlak do pohádky. Čím dál odsud, 

tím líp. Pojď nebo nám ten express do krásna ujede!“vzala mě slečna 

za ruku a vedla mě do vagonu. 

 
Cestou jsme si  povídali o společném životě, který na nás čeká. Dosti 

jsme se přitom nasmáli. Nastala  také vážná chvilka a to když jsme si 

ujasnili, že od těchto chvil jsme snoubenci. 

 

   ,,Stanice Trend, na třetí kolej přijel rychlík číslo 658, který dále 

pokračuje…?“ 

 

Vyskočil jsem z vlaku a podal své snoubence ruku.  

  Když sestoupila  na  perón, objal jsem ji, letmo políbil a s patřičnou 

důležitostí jsem hovořil:  

   ,,Dovol Poupěnko moje, abych ti představil ono  pohádkové město, 

zde chci žít jenom pro tebe, smím?“ 

  ,,Ty smíš všechno, vždyť  to víš! Ne, všechno ne, ublížit mi nesmíš! 

Běda ti, mám techtle mechtle se zlou čarovnicí a ta by z tebe napořád 

udělala, co já vím, co třeba, hodiny? Na rozkaz mě Poupěnky!“ řekla 

dojatá dívka. 
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   ,,Proč hodiny?“ zeptal jsem se překvapeně. 

   ,,Na co  člověk  nejvíc kouká?“ pohladila  mou tvář a rozběhla se k  

východu.  

  Zvedl jsem ze země svůj  baťoh a  snažil se dohonit svou princeznu. 

   ,,Počkej, musíme ještě na autobus, ten nás odveze…?“  

   ,,Já vím, až do pohádky!“ přerušila mě jásavým tónem v hlase. 

 

   ,,Už jsou tady!“ zaslechli  jsme  za  dveřmi  matčin hlas, když jsme 

zazvonili. 

  ,,Upekla jsem pro vás dort, tak  pojďte  dál. Už jsme se vás nemohli 

dočkat, je tu i Jula, měl být v práci, ale  vzal  si dovolenou,“ přivítala 

nás mamka. Objala mě a bez okolků také mou snoubenku. 

 

Vyzuli  jsme  si boty  a vešli  do  kuchyně, kde  nás  čekala má sestra 

Julinka, její manžel Jula a šestiletý synoveček Ladunka.  

Na velkém kulatém stole se pyšnil jen o málo menší dort.  

   ,,Mamka celý život peče dorty, které věrně napodobují třeba knihu, 

kytaru  nebo  pohádkové  postavičky, ale to co vytvořila teď, to se mi 

tají dech,“ povídal  jsem  své  dívce, kterou  jsem  držel  okolo pasu a 

společně s ní hleděl na ten překrásný výtvor. 

 

Měsíc, na kterém jsem stál já, v objetí své snoubenky byl veliký jako 

talíř a kolem spousta různě vytvarovaných barevných hvězdiček. 

   

   ,,Za chvíli poznáš i mou druhou dceru společně s jejím manželem a 

dětmi. Pojedeme k mému mladšímu  synovi  a  tam to všechno pěkně 

oslavíme! Jo, to se musí, abyste se  tu  měli dobře!“ oznámila mamka 

a pohladila mou dívku po tváři, aby jedním dechem dodala:  

   ,,Michal s Karolínkou se vás taky nemůžou dočkat.“ 

   ,,Vítku, zdá se mi  to  nebo  jsem opravdu v pohádce, vždyť mě tvá 

mamka  vidí  poprvé, ale  přivítala  mě, jako  kdybychom  spolu  byli 

několik let a jen se vrátili odkudsi z výletu,“ otočila se na mně dívka.  

,,Zajímalo by mě, cos jim napovídal?“ 

   ,,Moc ti to vadí?“ zeptal jsem se skromně a hned jsem rázně dodal:  

,,To je moje maminka, to je má rodinka, chceš se vrátit do Labrony?“ 

  ,,Ani  náhodou, nic  krásnějšího  mě  nemohlo potkat!“ špitla vesele 

Poupěnka pohladila mě po tváři a šla opět obdivovat dort. 

   ,,Mamko, telefon ti vyzvání, někdo po tobě touží,“ volala Julinka 

z obýváku.  
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   ,,Tak to zvedni, stejnak mám mastné ruce, dělám ještě mňamkovou 

roládu!“ odpověděla  vesele  mamka a  zvědavě nakoukla do vedlejší 

místnosti. 

   ,,Prosím, tady  Julinka, maminka  je  mimo provoz všechny vzkazy 

vyřídím.“ 

   ,,Ty můro,“ mávla rukou mamka a přitom se smála. 

   ,,Mám vyřídit, že  Hanička  s  Daliborem  a  se  všemi dětmi dorazí 

rovnou k Michalovi do Kotěhůlek.“ 

   ,,To je ta má druhá sestřička. Ona je vlastně  první, protože je starší 

než Julinka. Michal  je o  rok  starší od Hanky, no a já jsem nejstarší. 

Ale ty víš, že mládnu, dnes mi jsou čtyři a zítra už tři roky, heč.“ 

   ,,To já vím, ty jsi mé věčné děťátko,“ smála se má Poupěnka. 

   ,,To jo, ten z toho nikdy nevyroste,“ přisadila si mamka. 

   ,,Haha, bbl,“udělal jsem na obě legrační grimasu a šel si postěžovat 

Julince. 

  Všichni se náramně bavili, když zaslechli Julinčin komentář: 

   ,,Nežaluj!“ 

   Udělal jsem na ni  stejnou  grimasu a odešel s Julou a Ladunkou do 

vedlejšího pokoje.  

  Povídali jsme si o jejich novém domečku, než se z chodby ozvalo:    

   ,,Tak  jedeme, Vítku  vezmi  tu  roládu, Julo  ty dort!“ organizovala 

chvíle odjezdu mamka, která mi hned v zápětí s radostí prozradila:  

   ,,Dalibor nám půjčil  své osmimístné auto, abychom se tam všichni 

vešli. Jinak bys musel jít pěšky. Jula nás tam odveze.“ 

 

Cesta do Kotěhůlek byla plná legrace. 

   ,,Ahoj, kde  jste  tak  dlouho?“ vítala nás švagrová,  hned jak vyšla 

z mohutných dřevěných vrat.  

   ,,To je moje Anička,“ představil  jsem  jí svou snoubenku hned, jak 

se přivítala s ostatními.  

   ,,Běžte rovnou za Míšou ke stodole, už tam točí sele.“ 

  Jen co nás bratr spatřil, šel nám naproti. Přivítal nás a pyšně uvedl k 

prostřenému stolu. Jídla a pití tu bylo přehršle.  

   ,,Hned za čerstva při  dobré  paměti ti oznamuji Vítku, že v pondělí 

máš zajít do redakce zdejších  okresních novin. Domluvil jsem ti tam 

schůzku s řiditelem, je velká naděje, že bys mohl nastoupit okamžitě. 

Práci potřebuješ  nebo ne? A  co  ty, Aničko?“ dokončil Michal svou 

větu otázkou. 

   ,,Já přestoupím do Trendu na peďák, letos mám maturovat. Snad to  
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vyjde, bylo  by  to  vážně  fajn, nemuset  jezdit do Labrony!“ zazněla  

vyčerpávající odpověď. 

   ,,Tak ty ještě studuješ?“ divil se Michal a hned nabídl, že promluví 

se svým známým, který na škole dělá zástupce řiditele.  

  Všichni jsme se shodli na tom, že v posledním ročníku se nejedná o 

protekci, navíc, když jde o skvělou studentku. 

   ,,Už je tady Hančí s  rodinou,“ jásal Michal, když zadrnčel zvonek. 

Bez váhání vykročil, aby je také přivítal. 

 

Jakmile doznělo všeobecné vítání, začala zábava nabírat obrátky.  

Povídali jsme si o všem možném, smáli jsme se, bylo mi moc fajn.  

  Také Anička  se  tvářila  velmi  spokojeně. Často  se  na mě usmála, 

párkrát mě také pohladila po ruce, já ji na oplátku po vlasech.  

   ,,No jó, naši zamilovánci, máte rezervovaný  pokojík úplně nahoře. 

Tam odtud není nic slyšet, to kdyby, co kdyby?“ oznámil Michal. 

  Všichni jsme se jeho  dvojsmyslné  poznámce  upřímně zasmáli, ale 

nikdo to nekomentoval.  

   ,,Omluvte mě na chvilku, vím, že beze mě tu nebude žádná zábava, 

ale hned  se  k  vám  vrátím,“ mával bratr oběma rukama nad hlavou, 

když odcházel do domu. 

¨ 

Opravdu netrvalo dlouho a Michal  se  vracel i s kytarou v ruce. Už z 

dálky na mě volal:  

   ,,Půjčil  jsem si ji  pro tebe, zahraješ  mi  tu písničku, co  jsi pro mě 

napsal, prosím?“ 

   ,,Nepros, moc jsi mě potěšil, rád ti jí zahraju.“ 

   ,,Ty jsi napsal písničku i pro brášku, že o tom nic nevím?“ divila se 

Anička Poupěnka. 

  Neodpověděl jsem, tiše ladil kytaru a raději koukal někam do země, 

aby nikdo neviděl mé dojetí. 

   ,,Mě taky napsal písničku,“ ozvala se nadšeně Hanička. 

   ,,A mně taky…, heč!“ prozradila Julinka. 

   ,,Všem jsi napsal píseň, té oné dokonce knížku a mně nic!“ mračila 

se má snoubenka. 

   Michal zpozorněl a hned se vyptával:  

   ,,Jakou knížku, co?“  

   ,,To nestojí za řeč!“ řekl jsem provinile. 

  ,,Napsal knížku o největší lásce téhle planety, jak by podle něj měla 

láska vypadat a jak on  sám  vidí svou životní lásku. Originální je, že 
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se v tom příběhu hledají oba hlavní  hrdinové  navzájem. Doufám, že 

pro mě taky jednou něco napíše?“ odpověděla Anička a podávala mu 

rukopis, který během svého vysvětlování vyndala z kabely. 

   ,,Tak teď bys mohl napsat knihu o nás  dvou, o dvou bratrech, co ty 

na to? Mohli bychom společně  putovat třeba po planetách. Mohl bys 

tam použít tu písničku, co jsi pro mě napsal? Mohli bychom hledat tu 

Hvězdu měsíční? Hraj, třeba nás  napadne jak začít!“ zavelel Michal. 

 

HVĚZDA  MĚSÍČNÍ       (Píseň)                                              

To nám bylo jen pár let, brácho můj, 

přišel jsi za mnou, abych ti řek o hvězdách názor svůj. 

Chtěl si znát, kudy máš jít za hvězdou měsíční, 

já starej klíč ti dal, zašeptal je od brány půlnoční. 

Když nám bylo trochu víc, přišel den, 

dals mi klíč, že chceš být hvězdný princ a najdeš Hvězdnou zem. 

Teď už víš, kudy máš jít k té bráně půlnoční, 

za ruku si mně vzal, zašeptal, pojď za hvězdou měsíční. 

Čas nám vrásky počítá, starej klíč v kapse mám,                                                         

listuju životem, co vyprávím, nevnímáš.                                        

Za ruku jsi mě vzal, zašeptal, koukej, hvězdy padají, 

pojď, brácho můj naposled za hvězdou měsíční.    

Chci být ještě jednou hvězdný princ,  

než v hvězdný prach se proměním. 

Chci být ještě jednou hvězdný princ. 

* 

   ,,Tak jako ten hvězdný princ, budeme  putovat  po  planetách. Chci 

dorazit, až na trpasličí planetku Eris,“ rozpovídal  se  Michal  a nebyl 

k zastavení. 

,,Hold vynecháme Merkur a Venuši, protože  jsou  blíž ke slunci. My 

poletíme na druhou stranu, takže začneme na Marsu!“ 

   ,,Jak poletíte, raketa je dost kýčovitá,“ posmívala se Karolínka. 

,,Mě ponese lama pacos, česky lama alpaka!“ řekl jsem důležitě.   

  Pohledy všech  přítomných  prozradily, co si v té chvíli myslí, proto 

jsem své rozhodnutí skromně zdůvodnil: 

   ,,Přece víte, jak je to roztomiloučké zvířátko?“  

  ,,No ještě ty Michale a můžeme jít na to, budeme psát,“ radovalo se 

osazenstvo. 

   ,,Super, mě vážně nikdo nenapadá,“ tvářil se vyděšeně Michal. 

   ,,Pegasa asi nechceš?“ zeptala se s úsměvem Julinka. 
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   ,,To tedy nechci,“ mračil se bratr. 

   ,, Bráško, jestli můžu prosit, vezmi si také lamu alpaku, můžeš si 

vybrat, jestli to bude on či ona?“ poprosil jsem nesměle. 

   ,,No tak jo, proč ne?“ zaradoval se Michal. 

   ,,Kde máte počítač, můžeme jít na to!“ zvolal jsem a začal se smát. 

   ,,Pojďte do  domu, budeme  slavit a  přitom psát, to budou prímové 

nápady?“ radoval se Michal a začal rovnat věci ze stolu na tác, aby je 

odnesl do místnosti, kde chtěl pokračovat v naší myšlence. 

  Čekal jsem, že všichni  ostatní  budou proti, ale k mému překvapení 

se nápad ujal.  

 

Každý vzal ze stolu, co unesl, a s veselou  jsme kráčeli vstříc našemu 

novému příběhu.  

  Michal cestou přemýšlel, jak příběh začneme.  

,,No jó, ale jak ty létající tvorečky získáme, přeci  nám  nemůžou stát 

ve stáji či ve stodole?“  

   ,,Místa  tu  máme dost,“ zavtipkovala  Karolínka a  všichni  jsme se 

opravdu zasmáli. 

   ,,Je nás tu dost, něco vymyslíme!“ uklidňovala Hanička.  

 

Když jsme se konečně usadili kolem stolu a Anička k počítači, trvalo 

docela dlouho, než jsme vymysleli  začátek. Pokusy byly vážně dosti 

legrační, ale nepoužitelné. 

   Například, že ty krasavce zdědíme od bohatého strýčka z Ameriky, 

dědictví v restituci, dar státu či unie atd.  

   ,,Vítek má zkušenosti, ať vymyslí začátek on!“ rozkázal Michal. 

   ,,No dobrá tedy! Ty bydlíš  stále  s  rodiči  v malebné chaloupce, já 

odešel z  domova  před  několika  lety. Pozval jsi mě, abys mi přečetl 

zprávu  samotné  komtesky  Radostýnky,“ řekl jsem přemoudřele, až 

mě to samotného zarazilo. 

,,Aničko, napiš název první kapitoly.“ 

   ,,Počkej ještě!“ přerušil mě opět Michal.  

,,Proč chalupa, chtěl bych zámek, alespoň malý zámeček,“ žadonil. 

   ,,Dobrá máš ho  mít, malý zámeček, ale bez služebnictva!“ rozhodl 

jsem směle. Pohladil jsem snoubenku po vlasech a vlídně promluvil: 

   ,,Poupěnko, napiš název první kapitoly.“ 
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LÉTAJÍCÍ  HRDINOVÉ 

   ,,Tak jsme se  tu  na zámečku sešli zase všichni!“ oznámil Michal.  

,,Pozval jsme tě Vítku, abych ti  oznámil, že se  spolu  musíme vydat 

na velmi nebezpečnou cestu. Vítku, přečti také  našim rodičům dopis 

komtesky Radostýnky!“ 

Vítek se postavil, rozmotal pergamen a četl:  

   ,,Vítku a Michale, 

jste vážně jediní, kdo může zachránit Modrou planetu od zkázy, která 

jí hrozí.“ 


   ,,Počkej Vítku, to je  sice  moc  hezký začátek, ale já mám pocit, že 

tam něco  chybí? Asi  nemám fantasii, proto  si  nedokážu představit, 

jak jsme v té pohádce oblečeni, přeci tam nejsme v tričku a v riflích? 

To už můžeme rovnou letět raketou,“ promluvil zoufale Michal. 

   ,,Nu, jak chceš, obléknu nás do stylového!“ smál jsem se lišácky. 

,,My muži máme oblečené courtepy a matka  houpelande, spokojen?  

Tak Aničko, můžeme pokračovat!“  

   ,,Tak to toho vím, to jsi mi to vážně přiblížil?“ klaněl se Michal. 

   ,,Co je, ty neznáš módu druhé poloviny čtrnáctého století?“ koulil 

jsem vesele očima. 

   ,,Neznám! Chci to znát! Hned!“ odpovídal bratr v povelech.  

   ,,Muži  nosili  takzvané  courtepy, což je  krátký  kabátek, oblečený 

přes vestu, který  měl  zapínaný  vepředu  na  knoflíky. Můžeme také 

přidat stojací límec, důležitým doplňkem je tašvice s dýkou.  

Dívky nosily tak  zvané  houpelande. S hopáním na palandě, to nemá 

nic  společného. Houpalande  byly  dlouhé  a  bohaté róby s velikými 

rukávy. Pod koleny  mohly  mít  rozparek  vepředu i vzadu a koncích 

ozdobně rozstřihané. 

Tak jak bráško, můžeme pokračovat?“ 

   ,,Raději se vrátíme do pohádky,“ kýval mohutně hlavou Michal a 

rychle mrkal očima. 

   ,,Mám také připomínku,“ ozvala se Anička.  

,,Pokud to má  být  volné  pokračování  první knihy, na zámečku by s 

pohádkovým Vítkem a Michalem měly být  také  princezna Slavěnka 

a Karolínka. Takže bys měl začít ještě  jednou!“ kývala hlavou dívka 

a přitom dělala důležité obličeje. 

   ,,Ty jsi prostě nejlepčejší Aničko,“ políbil jsem dívku na vlasy. 

   ,,Chci opravdovou pusu!“ zářila  má  snoubenka, proto  jsem na nic  
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nečekal a políbil ji na ústa. 

   ,,Hele vy dva, nechte si to  na potom!“ přistoupila k nám Karolínka 

a poklepala mi na rameno. 

   ,,Chceme stvořit pohádku, tak nezdržujte!“ 

 



  ,,Slavěnko a Vítku, pozvali jsme vás s Karolínkou a s  našimi rodiči 

na svůj zámeček, abychom vám oznámili, že já a  tady  můj bráška se 

musíme vydat na velmi nebezpečnou cestu!“prozradil vřele Michal a 

podal bratrovi psaní. 

,,Vítku, přečti dopis komtesky Radostýnky!“ 

Vítek rozmotal pergamen a četl:  

   ,,Vítku a Michale, 

jste vážně jediní, kdo může zachránit Modrou planetu od zkázy, která 

jí hrozí. 

Brzy nadobro zmizí všechna radost a zůstane jen zapšklost, mrzutost 

a sobectví. Musíte se vydat na Hvězdu měsíční a odtamtud přivést 

květinu radostdálku, která není větší než lidská dlaň, ale zachrání 

všechny človíčky Modré planety. Vzácnou květinu musíte dopravit do 

Kamenného města. V půvabné podloubí, za první klenbou, skrývá se 

zahrada radosti. Zde musíte radostdálku zasadit. Po tři dny i noci ji 

zalévat a chránit před zlem. Jak se na Hvězdu měsíční dostanete, 

sama nevím, ale věřím, že mě a všechnu radost planety Země 

zachráníte. Budu na vás pořád myslet, vaše komteska Radostýnka.“ 

 

  Nastalo  smutné  ticho, všichni  ostatní  čekali na  chvíli, kdy se oba 

bratři začnou loučit. 

   ,,Jak se tam chcete dostat?“ ptala se smutně Karolínka. 

   ,,Něco vymyslíme a hned zítra se dáme na cestu!“ promluvil Vítek, 

pokyvující hlavou. 

   ,,To je jasné musíme to  zkusit! Nemůžeme jen tak nečině přihlížet, 

jak naší vzácnou planetu zničí  jakási ošklivost,“ odpověděl Michal a 

vykročil ze dveří na zápraží, po chvilce za ním vyšel také Vítek. 

   ,,Bráškové vyráží až ráno, ještě bude čas se s nimi rozloučit. Teď je 

necháme přemýšlet  a  půjdeme  spát, co ty na to Slavěnko?“ navrhla 

tiše Karolínka a doprovodila  princeznu  z království Červené lilie do  

komnaty pro hosty. 

 

Vítek s  Michalem  se  rozhodli, že  se  půjdou  projít, ale došli pouze  
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nakonec  zámeckého  parčíku, kde  se  posadili  do  trávy, opřeli se o 

strom a koukali do hvězd. V tom  uklidňujícím  tichu  Michal sáhl do 

kapsy, aby svému bratrovi dal malý klíček a zasněně se rozpovídal:  

   ,,Pamatuješ, před pár lety jsem se tě ptal, kudy mám jít za Hvězdou 

měsíční? Dnes už to vím, vracím  ti klíček a  jsem moc rád, že půjdeš 

se mnou?“  

  Vzal Vítka za ruku a velmi potichu špitl:  

,,Půjdeš se mnou, bráško, musíme zachránit Modrou planetu?“ 

   ,,Půjdu s tebou rád, jen bych se ještě jednou chtěl podívat do svého 

háječku, kam jsem chodíval pozorovat laň a kolouška!“  

   ,,Ty máš nějaký svůj háječek?“ divil se Michal. 

   ,,No ano, je nedaleko chaloupky, kde  jsme  jako malý  s rodiči žili. 

Dnes poprvé jsem o tom někomu řekl, jsi první,komu jsem svěřil své 

tajemství. 

   ,,To mě těší, bráško, tak pojď, zajdeme tam, vždyť to není zas tak 

daleko!“ navrhl Michal a v zápětí pronesl svou prosbu: 

   ,,A co kdybys nám do kroku zazpíval nějakou tvou píseň?“  

 

KOLOUŠEK       (Píseň)                                                                                                                          

Chodil jsem pěšinou do údolí, vyprávěl věty své do větví, 

úsměvy od srdce rozdával, do hlíny klacíkem maloval. 

V háječku velikém jako dlaň, skrývá se voňavý palouček, 

tam ladně travou brodí se laň, dovádí smělý koloušek. 

Poznal jsem tajemnou bekasinu, zpívá mi píseň mou do větru, 

půvaby do křídel ukrytá, oblohou stopy své rozsévá. 

Za horou vysokou širá pláň, poklidný stříbrný potůček, 

dál podél toku kráčí si laň, vedle ní pyšný koloušek.  

Kde je můj koloušek, dobře vím, jelen se prochází po stráních, 

hlasem svým, hlubokým hlaholí, do hájku prý se už nevrátí. 

Kde je můj koloušek, chci vám říct, jelen se prohání po lesích, 

krokem svým mohutným prozradí, palouček je pro něj malinký. 

To že čas upil zas skromný doušek, odešla krásná laň a sní koloušek. 

Toulám se cestami po krajině, posílám zprávu svou po vodě, 

kloboukem pro radost zamávám, oblázky do květů poskládám. 

Častokrát vídávám hejno vran, kroužící jenom tak pod sluncem, 

mám přání opět spatřit svou laň, setkat se s milým kolouškem. 

* 

   ,,Bekasína, to je bekasína,“ ukazoval Vítek na stromek před nimi. 

   ,,Co to je, kdo to je?“ ptal se překvapený Michal. 
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   ,,Ten ptáček na té větvi se jmenuje bekasína!“ 

   ,,No a co?“ tvářil se nechápavě mladší z bratrů. 

   ,,To je znamení paní Lásky, stále to funguje,“ radoval se Vítek. 

   ,,Paní Lásky? Co to blábolíš, co funguje?“ 

   ,,Věř mi, bráško, v té písni najdeme něco nebo někoho, kdo nám 

pomůže dostat se na Hvězdu měsíční.“ 

  Michal se zamyslel a stroze pronesl: 

   ,,Že by ten koloušek nebo ta laň či oba?“ 

   ,,Jdeš na to dobře, ale já myslím, že když je koloušek dnes už jelen, 

měli bychom hledat samotného vládce sudokopytníků,“ přemýšlel na 

hlas Vítek, aby v zápětí zvolal: 

   ,,Bekasína nad námi krouží, mám  pravdu, musíme dojít za jelenem 

šestnácterákem a poprosit  jej  o  radu, kde  najdeme nejkrásnějších a 

nejspolehlivějších přátelé, kteří nás zanesou až  na Hvězdu měsíční a 

zpět,“ řekl přesvědčivě Vítek. 

   ,,Ty snad věříš, že jelena hravě najdeme?“ smál se Michal. 

   ,,Věřím, jo vážně tomu věřím!“ usmál se starší z chlapců. 

   ,,Ty myslíš, že nám poradí?“ koulel očima mladší z bratrů. 

   ,,To jistě, věř mi!“ dodal  nadneseně  Vítek  a  dál vysvětloval, kam 

má namířeno. 

,,Jelena najdeme v blankytném lese a to odtud není daleko.“ 

   ,,Jenom pár hodin cesty!“ přerušil ho bratr. 

   ,,No právě, my to zvládneme, bráško!“ dodal  hrdě  Vítek a rozběhl 

se po pěšině, která vedla mezi vysokými skalami. 

   ,,Počkej, nemůžeme  jen  tak  odejít, musíme se rozloučit!“ volal za 

ním bráška. 

   ,,Moc prosím, jen si  vyprosíme  radu a  vrátíme se domů, abychom 

se rozloučili,“ žadonil úpěnlivě mladík. 

   ,,Vítku ty zlobíš!“ prohlásil Michal a přidal do kroku. 

   ,,Do rána jsme zpět, uvidíš,“ řekl s nadějí v hlase Vítek a radostí 

poskočil. 

 

Cesta hochy zavedla do podivného městečka.  

Domy zde byly malé a šedivé. Také  samotní obyvatelé měli na sobě 

pochmurné šedivé oblečení. 

   ,,Zvláštní místo!“ špitl Michal.  

Hoši kráčeli ulicí  mezi  těmi človíčky, až si Vítek všiml něčeho ještě 

podivnějšího. 

,,Podívej Michale, nikdo z těch lidí, nevchází ani nevychází z těch  
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domů. Jenom tak bloumají ulicemi, ale nikdo z nich ještě neotevřel  

žádné dveře.“ 

 

Našlapali další nespočet kroků, když Michal tajemně promluvil:  

   ,,Vždyť tady už jsme byli! Ten velký dům už jsme viděli!“ 

   ,,To je pravda, zkusíme jít touhle ulicí!“ ukázal Vítek prstem a 

odhodlaně přidal do kroku. 

   

   ,,Už jsme zase na stejném místě!“ prozradil tentokráte Vítek. 

Jeho slova vzbudila pozornost místních lidí, kteří je během okamžiku 

v hojném počtu obstoupili. 

 Ten nejvyšší z nich se strašidelným tónem zeptal:  

,,Co tu chcete? Jak to že jste oblečeni do barevných šatů?“ 

  Vítek bez váhání promluvil: 

   ,,Jsme cizinci, jen tudy procházíme, hledáme cestu do blankytného 

lesa. A ty jsi kdo?“ 

   ,,Jmenuji se Dapison a všichni mě tu  poslouchají!“ bručel chlapák, 

kterého svými slovy přerušila stařena. 

   ,,Odtud se nedostanete, budete tu bloudit stále dokola. Kdo jednou 

vejde do tohoto města, už se odtud nedostane! Ať se dáte kteroukoli 

cestou, vždy dojdete sem na toto místo,“ osvětlila situaci a muž hned 

vše vysvětlil:  

  ,,Lidská zloba a též mrzutost zaklela naše štěstím kvetoucí město do 

šedivého roucha. Pozamykala všechny zámky na dveřích a odsoudila 

nás tím napořád bloudit ulicemi, každý den, každičkou noc.“  

   ,,To vůbec nespíte?“ zeptal se Vítek a chtěl v otázkách pokračovat, 

  Michal ho však přerušil svou otázkou:  

   ,,Máš u sebe ten náš starý klíček?“ 

  Vítek bez váhání sáhl do kapsy a vyndal rezavý kousek kovu, podal 

jej Michalovi, přitom se nesměle zeptal: 

   ,,Nač ho teď potřebuješ?“ 

   ,,Něco zkusím,“ odpověděl hoch a vykročil k nejbližším dveřím. 

,,Funguje to, odemkl jsem je!“ volal vesele klučina a už strkal klíč do 

dveří vedlejšího domu.  

Cvak.  

Zámek se opět odemkl a další a další.  

  Radost všech byla o mnoho  větší, když na náměstí přiběhla dívka a 

jásavě volala:  

   ,,Byla jsem u lesa, už se dá jít také mimo město, hurá!“ 
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   ,,Dáme klíček tady pánovi  a  půjdeme dál!“ řekl Vítek Michalovi a 

otočil se na vysokého chlapíka se slovy:  

   ,,Odemkněte všechny zámky a až se tudy budeme vracet, vezmeme 

si klíček zpátky!“  

   Michal bratra doplnil vyhrůžkou:  

   ,,Pokud klíček nevrátíte, vaše chvíle se vrátí do šedi a to napořád!“ 

Všichni  obyvatelé  chlapce  ujistili, že  vzácný klíček  vrátí, proto se   

hoši vydali k blankytnému lesu. 

 

   ,,Jak víš, že když nám klíček nedají, vrátí se do města ona kletba?“ 

vyptával se Vítek, když už byli na cestě mezi loukami. 

   ,,Nevím, ale chci ho zpátky a tak jsem je musel něčím postrašit. 

Není to lež, třeba by se to opravdu stalo?“ 

    

   ,,Koukni les, už jsme tady!“ jásal Michal a s ním také Vítek.    

  Společně doběhli až na jeho okraj. 

   ,,Zkusíme vládce  sudokopytníků  zavolat  společně, nezapomeň na 

kouzelné slovíčko, prosím!“ domlouval bráškovi Vítek, který již měl 

bohaté zkušenosti. 

   ,,Prosíme, voláme jelena  šestnácteráka, přišli jsme  žádat o pomoc, 

prosíme o pomoc jelene šestnácteráku,“ zaznělo dvojhlasně. 

 

Když se nic nedělo, zkusili to mládenci znovu. 

   ,,Vidíš tu tečku na horizontu, nějak rychle se zvětšuje?“ řekl Vítek. 

  Než se stačil  nadechnout, tečka se  změnila  ve vzácnou podívanou.   

 

Náhle  kousek  před  nimi  stál  mohutný jelen s nádherným parožím, 

který hovořil lidskou řečí. 

   ,,Vládci sudokopytníků se líbí vaše troufalost, statečnost a odvaha, 

proto vyslyší vaše přání.“ 

   Michal kývl na bratra, aby on  sám  požádal o radu, kde najdou ony 

okřídlené pomocníky. 

   Vítek neváhal a hned mluvil:  

   ,,Chtěl bych moc poprosit,zda by nám vaše urozenost poradila, kde 

najdeme někoho, kdo by nás z přátelství donesl na Hvězdu měsíční a 

také zpět. Musíme zachránit radost a nevíme jak se tam dopravit.“ 

  Jelen moudře kýval hlavou a důležitě promluvil: 

   ,,Pustím s vámi své létající lamy alpaky či pacos jak chcete. Pokud  

Však  po  návratu  nedostanu  za  každý den, co budou  s  vámi velmi  
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neskutečný dar, domů se nevrátíte! Souhlasíte?“  

  Bratři tiše kývali hlavou, proto jelen pokračoval ve vysvětlování: 

   ,,On je onen  krásně hnědý, má  jméno Bix a  neumí  žádnou z řečí. 

Ona je ta hnědobílá, jmenuje Krexona a rozumí všem jazykům, všem 

nářečím a hatmatilkám ve  všech  galaxiích. Je tuze  noblesní a velmi 

oddaná. Pokud si však místo Krexony vyberete růžovobílou Mexanu, 

donesete mi pouze  jediný  neskutečný dar. Tuto odpustku budete mít 

za to, že mě  na  pár  dnů  zbavíte  té zlobilky. Vy se bát nemusíte, co 

řeknete, to udělá, ale je dosti rozpačitá, rozmarná, do všeho moc hr.“ 

   ,,Vezmeme si Mexanu, moc děkujeme za nabídku,“ jásal Michal. 

  V tom okamžiku se na horizontu opět objevila jakási tečka, která se 

neuvěřitelně  rychle  zvětšovala. Za  pár  chvil  se  nad  oběma bratry 

vznášely lamy, i přestože neměly křídla 

   ,,Létají neuvěřitelnou rychlostí!“ dodal jelen. 

,,Nezapomeňte, že musíte proletět půlnoční bránou, jinak se ke své 

hvězdě nedostanete,“ radil jelen na rozloučenou. 

 

Michal pobídl  bratra, aby  se  posadil  na Mexanu a sám se usadil na 

Bixovi. Společně letěli do šedivého městečka pro svůj klíček. 

 

Pohled z výšky na zem byl pro bratry  více než  nádherný. Rozhlíželi 

se na všechny strany tak nadšeně,až tím rozdováděli hravou Mexanu, 

která začala vehementně dovádět tak že se hoch neudržel.  

  Padal z veliké výšky k zemi jako list ze stromu.  

  Mexana si ho nevšimla a proto  ve svých radovánkách pokračovala. 

  Až když Vítek zvolal:  

   ,,Padám…!“alpaka se ohlédla.  

Všechna snaha pomoci  byla  marná. Létající lama byla moc daleko a 

ani její rychlost ničemu nepomohla.  

  Také Bix nic nezmohl, byl příliš daleko. 

  

  Vítek padal a padal rovnou do  vysokých, mohutných stromů. Už se 

v duchu rozloučil se  svou  milovanou, už byl  těsně nad zelenajícími 

se korunami, když se objevila bílá labuť.  

 

Vyděšený hoch sice přistál na labutím trupu obráceně než by měl, ale 

i tak se  vzácné zachránkyní  podařilo dopravit jej v pořádku na zem. 

Jen co se Vítek postavil na nohy, chtěl vzácné  paní Lásce převtělené 

do labutě poděkovat, ale ta byla pryč, proto hlasitě volal do kraje.  
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   ,,Děkuji ti, vzácná labuti, moc ti děkuji paní Lásko.“  

  Mladík ještě nedomluvil, když k němu přilétla Mexana.  

Smutné stydlivé pohledy hovořily za vše, tiše špitla:  

   ,,Promiň, už dám pozor.“  

   Vítek si nahlas oddychl a opět se usadil Mexaně na hřbet.  

  Lama tentokráte letěla o poznání opatrněji.  

 

Michal s Bixem letěl vpředu  a  vyhlížel  zachráněné městečko, kde s 

bratrem zanechali svůj klíček. 

   ,,Už vidím to městečko!“ ukazoval prstem před sebe. 

  

Za pár okamžiků přistáli na náměstí onoho zvláštního města.  

  Bylo znát, že šeď ustoupila a do ulic proniká slunce.  

  Dveře  domů  otevřené a také  lidé  o  poznání  veselejší. Jejich šaty 

dávaly najevo, že smutek je ten tam. 

  Dav lidí přišel spolu s Dapisonem vrátit vypůjčený klíček.  

Když vysoký muž  poděkoval  a oznámil, že se  vše v dobré obrátilo, 

zeptal se Michal, kdo vlastně městečko zaklel. 

  Já jsem toto město zaklel, proklel, jak chcete,“ odpověděl Dapison. 

   ,,A to říkáš jenom tak?“ zlobil se Michal. 

   ,,Jak to mám říct?Ano říkám to jenom tak. Asi se chceš zeptat jak 

je to možné? Nemusím ti odpovídat, nemusím nic, ale pokud chceš, 

povím ti to.“ 

   ,,Povídej!“ řekli oba bratři zároveň. 

 

   ,,Vše začalo, když mi bylo dva roky, tehdy se narodil můj bratr. 

Prarodiče z otcovy strany, jej odmítli, hned  jak přišel na svět. Na vše 

jsem však doplatil já. Jen zřídka k nám chodili na  návštěvu, o to více 

dávali najevo své  sympatie mně a nepříjemnou  nevoli vůči bratrovi. 

Podstrkovali mi cukrovinky či  malými drobnostmi a rodiče na místo 

toho, aby  tomu  udělali  přítrž,  buďto  oba nebo nikdo, snažili se vše 

svému mladšímu  synovi  vynahradit. Já měl  jejich pozornost jednou 

za čas, kdežto bratr pořád. K tomu všemu musím  připomenout, že ať 

jsem udělal, cokoli vše bylo špatně. I přesto, že  jsem  často pomáhal 

druhým, bylo to  špatně. Pomáhal  jsem dětem, snažil jsem se, seč mi 

síly stačily, ale rodiče nejen, že se o to nezajímali, nikdy to neocenili, 

navíc, když náhodou na to přišla řeč, tak to  hned zamluvili takovými 

důležitostmi, jako je žížala v hlíně a tak podobně. 

Bratr  dělal  nepřístojnosti a  byl  za  to ještě  chválen. Když  mi  bylo  
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jedenáct let, vzali mi můj krásný svět, tím že mě přestěhovali sem do 

tohoto městečka. Od té doby nežiji. Z bratra  se  stal  podvodník i tak 

je obdivován.“ Muž se nadechl a se slzami v očích pokračoval. 

   ,,Jsem horník a snažím se dělat svou práci naplno, přesto jsem za to 

odsuzován a chváleni  jsou ti, kteří  svou  lenost  umí  dobře omluvit.  

Maluji obrázky, neříkám, že jsou dokonalé, ale ty čmáranice, které tu 

lidé obdivují, no  škoda  mluvit. Zkomponoval  jsem písničky, abych 

rozptýlil hlavně  nemocné  děti. Lidé to  opět  otočili proti mně. Také 

ženy, které  jsem  potkal, chovali  se  dosti  podivně, přitom bych jim 

snesl modré z nebe. Ta první mě  pozvala  sama na schůzku a tam mi 

oznámila, že se semnou nezasnoubí, protože potkala bohatšího. Proč 

mě tam zvala, já se  jí  nedvořil, o nic se ji neprosil. Podobně semnou 

jednali také další dívky. 

Jedna z nich mě navíc připravila  naprosto o všechno. O chaloupku o 

těžce vydělané úspory. Já zůstal sám  hladový  na ulici a ona si za mé 

dukáty a v  mé  chaloupce  spokojeně žije. Nakonec  jsem se opravdu 

zamiloval, do ženy, co  miluje  jen zlato a  ke všemu má každý týden 

jiného milence nebo každý den? To je pro mě největší prohra. 

Stydím se za to, že jsem se  musel zamilovat zrovna do ní. Prostě nic 

se nedaří, zkrátka jsem na tom světě  navíc, nanic. Chtěl jsem to řešit 

jenom svým odchodem z tohoto světa, ale osud je proti. Jednoho dne 

jsem vyslovil přání, abych propadl do zamčené šedi. Na místo, abych 

odešel na věčnost, stalo se v městečku, to co se stalo!“    

 

   ,,Vždyť tě tu všichni poslouchají, stále tě hlídají,“ divil se Michal. 

   ,,Hlídají, to ano, ale  neposlouchají mě. Jen dohlíží na to, abych vše 

vrátil tam, kde  to  má  být. To se  naštěstí  podařilo, tedy hlavně díky 

vám dvou. Všude je zase slunce, lidé mohou do svých domů, zkrátka 

do městečka se vrátil život. 

   ,,Co hodláš dělat ty?“ zeptal se přísně Vítek. 

   ,,Nejspíš  se  pokusím  najít  bratra, každopádně  z tohoto městečka 

odcházím  a to  co  nejdřív,“ rozhlížel  se  kolem sebe Dapison a tupě 

kýval hlavou na přihlížející lidi. 

   ,,Hlavně  už  nevymýšlej  hlouposti!“radili  bratři na rozloučenou a 

letěli domů. 

 

Když Mexana s Bixem přistáli v zámeckém parčíku, strhlo se hotové 

pozdvižení.  

Všichni, kteří se tu včera v podvečer sešli, stáli přede dveřmi a jásali.  
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  Vítek seskočil na zem a utíkal ke své dívce.  

Objal ji a směle představil své nové zvířecí kamarády. 

 

Nadšení však netrvalo dlouho.  

   ,,Musíme vyrazit!“ zvolal Michal. 

   ,,Co budete jíst?“ ptala se Karolínka. 

   ,,Něco se určitě najde…?“ hlaholili chlapci jeden přes druhého. 

   ,,My vás nepustíme!“ rozhodla matka a přitáhla si Vítka k sobě. 

   ,,My vám utečeme!“ odsekl Michal.  

 

Vítek s Michalem se rozloučili a vykročili za svými lamami, které na 

ně čekali u zámeckého jezírka. 

   Vznesli se do výšin a přitom stále mávali na rozloučenou. 

   ,,Musíme k bráně půlnoční, jak nám radil jelen!“ zavelel Michal. 

   ,,Tam odtud vede cesta přímo mezi hvězdy a planety,“ dodal Vítek.  

,,Bráško, mám takovou nostalgickou náladu, vrací se mi vzpomínky 

na dětství, kdy naše rodina chodívala za růžičkový keř, pamatuješ?“  

Michal se zasnil a tiše odpověděl: 

   ,,Pamatuju, moc dobře si to pamatuju.“  

   ,,Možná s té víšky ještě jednou spatříme to naše kouzelné zákoutí, 

tak ne abys plakal Míšo?“ smál se zasněně Vítek. 

   ,,Pojď, zazpíváme si tu naší písničku, prosím Vítku?“ 

   ,,Jak si pán přeje, tak bude!“ 

 

RŮŽIČKOVÝ  KEŘ       (Píseň) 

Rodiče se celý život milovali,  

nám, svou láskou darovali báječné dětství. 

Našli tiché zákoutí, kam jsme chodívali,  

kde každé slovo bylo víc než noblesní. 

Podél plotu pěšinka, dál hájem se klikatí,  

v romantickém údolí je náš růžičkový keř. 

Tam jsme prožívali chvíle radostí,  

ať se slunce batolilo, ať si plakal déšť. 

Za růžičkovým keřem, skrývají se všechna naše tajemství, 

za růžičkovým keřem, schováváme všechno, co je netečný, 

za růžičkovým keřem je náš malý svět,  

mé vzpomínky se vrací, hýčkají náš tajuplný květ. 

Za růžičkovým keřem je náš malý svět. 

Dětské boty před pár lety odkráčely,  
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my společně se vraceli do skutečných krás. 

Dneska bráško, vzpomínám na ty okamžiky, 

kdy jsme spolu prožívali růžičkový čas. 

Za růžičkovým keřem, skrývají se všechna naše tajemství, 

za růžičkovým keřem, schováváme všechno, co je netečný, 

za růžičkovým keřem je náš malý svět,  

mé vzpomínky se vrací, hýčkají náš tajuplný květ. 

Za růžičkovým keřem je náš malý svět. 

* 

Mexanu i Bixe v jejich cestě zastavila do očí bodající zář.  

Byla to obrovská brána, barvou úplně stejná jako zapadající slunce.  

 

Vítek pobídl Mexanu, aby prolétla bránou, jejich pokus však skončil 

nezdarem. Všude kolem dokola byla  jakási  neviditelná stěna, kterou 

se nedalo prostoupit.  

  Mexana se snažila dostat se opět skrz, ale marně. 

   ,,Klíček, mám  klíček, náš  klíček, zkusím  bránu odemknout našim 

klíčkem?“ volal Michal a pobídl Bixe, aby se přiblížil na k zámku.  

Otáčel klíčkem tak dlouho, dokud se ozývaly podivné zvuky.  

  Po sedmém cvaknutí se brána otevřela. 

 ,,Tamhle je asi nějaká planeta?“ řekl důležitě Michal.  

   ,,Snad  nám  tam  někdo z vesmířanů  poradí, kde  najdeme Hvězdu 

měsíční?“ dodal Vítek a poprosil Mexanu, aby zrychlila svůj let.  

 



PLANETA  PYŠITVORŮ 

   ,,Přistáváme!“ křičeli   oba  chlapci  společně  s  Mexanou, když se 

vznášeli nad podivnými pahorkatinami.  

Už z výšky viděli  vyschlé  koryto řeky, které se tu zvláštně klikatilo.  

   ,,Podívej Michale na ty stromy, jsou tak nezvykle malé a zvláštní?“ 

   ,,Máš pravdu Vítku, připomínají spíše  násadu od krumpáče a na ni 

položený  talíř  a lístečky, mají  tvar  kapek! Ten  nejvyšší strom není 

větší než my dva.“ 

   ,,Na některých rostou  pozoruhodné plody, připomínající pozemské  

kokosové ořechy,“ prozradil své postřehy Vítek. 

,,Ale nevidím tu žádného ptáčka, motýla, včelku, čmeláčka?“ 

   ,,Spíš bych od tebe, Vítku, čekal, že řekneš, nerostou tu kytky!“ 

Vítek se na brášku spokojeně usmál.  

   ,,Koukni, co je to támhle v té propasti?“ 
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   ,,A támhle taky, a všude?“ doplňovali se mládenci. 

   ,,Kam se podíváš, tam jsou mezi skalami propasti a v každé něco 

visí, plave, pluje?“ divil se starší z bratrů. 

   ,,Tak to prozkoumáme!“ rozhodl ten mladší a poprosil Bixe, aby se 

snesl blíž k těm podivnostem.  

  Mexana s Vítkem letěla hned za nimi. 

   ,,To je zvláštní, v propasti se vznáší ostrůvek a na něm stojí cosi 

jako menší dům,“ ukazoval Michal. 

   ,,Tenhle však nemá střechu a  vůbec  má takový podivný tvar. Je to 

taková jednolitá kostkokoule s malinkatou věžičkou uprostřed. Pojď, 

podíváme  se  tam,“ navrhl Vítek, pohladil  Mexanu  a  už  se všichni 

čtyři vznáší nad podivuhodným stavením.  

   ,,Je to snad z betonu?“ špitl Michal. 

   ,,Koukni, tám za říčním korytem někdo nebo něco běží!“ ukazoval 

Vítek směrem, kde spatřil běžce. 

   ,,Letíme!“ požádal Michal Bixe a přitiskl se k němu.  

  Lamy vyrazily pronásledovat záhadného běžce. 

   ,,Tady je, moc práce nám to nedalo!“ smál se Vítek 

   ,,On snad  na  nás  čeká?“ řekl  vesele  Michal, když  se  přiblížili k 

malému tvorečkovi vysokému, asi tak do pasu obou chlapců.  

   ,,Kdyby nebyl  tak  veliký, řekl bych, že  to  je pozemská surikata s 

lidským tělem. Akorát má nepoměrně veliké oči a uši,“ kýval Vítek. 

   ,,Ty uší  jsou  vážně  zvláštní, přes  půl  hlavy. K tomu je má vzadu 

a jsou takové kulatošpičaté nebo jaké?“ žasl Michal. 

   ,,Podívej se, co má  oblečeného, to  snad  má  ušité z těch plodů, co 

rostou všude kolem na těch stromkách?“ rozhlížel se starší z bratrů. 

 

Rozhovor přerušil tvoreček podivným pištěním.  

  Když Mexana začala jeho zvuky překládat, oba chlapci zajásali. 

Byli rádi, že se dozví něco víc. 

   ,,Ptá se, kdo jsme!“ řekla stroze Mexana. 

   ,,Řekni, kdo jsme a odkud a také že hledáme Hvězdu měsíční a 

vůbec všechno mu o nás řekni,“ kývali hlavou oba mládenci. 

  Mexana  spustila  zdejší  podivné  pištění, proto si oba bratři zakryli 

uši dlaněmi. 

   ,,To je příjemná řeč, že Vítku?“ zatvářil se Michal. 

Konečně zvláštní konverzace utichla, Mexana chlapcům sdělila:  

   ,,To je tulka, všichni rodu mužského jsou tulky. Ženám se tu říká  

hálky. Víc nám prý poví, až když vy dva sestoupíte k němu!“ 
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   ,,Tak jdeme, Vítku?“  

   ,,Jdeme, bráško!“ usmíval se Vítek. 

   ,,To je jako kdybychom šlapali  do vaty  a přitom  to má barvu jako 

hlína u nás na Zemi,“ řekl Vítek a opatrně přešlapoval na místě. 

   Mexana s tulkem si opět cosi pištivě povídali. 

   ,,Teď vás přivítá podle jejich zvyku. Tak se nelekněte a trošíčku se 

pokrčte, aby vám dosáhl na rameno,“ prozradila alpaka.  

 

Malý tulek přicupital k Michalovi a položil mu oba prsty, které čítala 

jeho ruka, na rameno. Viditelně se zhoupl v kolenou a cosi zapištěl.    

  To samé udělal také Vítkovi. 

   ,,Teď máte ukázat vy, jak se zdraví na Zemi!“ sdělila Mexana.  

 

Vítek podal tulkovi ruku a mírně se poklonil.  

  Michal jeho gesta zopakoval a hned se zeptal:  

   ,,Co je to za zvláštní stromy a plody na nich?“  

  Tulek začal pištět a kroutit  tělem i hlavou, tak jak to na naší Modré 

planetě umí jen surikaty.  

 

Utrhl ze stromku jeden z plodů a podal je chlapcům.  

  Mexana vše překládala:  

   ,,Těm stromkům tady říkají květoše a těm plodům na nich blekule. 

Z blekulí se  vyrábí   úplně všechno. Chlupatá slupka je velmi hebká, 

lehká a také  příjemně  hřeje. Proto  se z  ní  vyrábí to, co zde všichni 

nosí na sobě. Říkají tomu kolši, po vašem, šaty! Boty neznají.“  

   ,,Zeptej se, z čeho a jak staví ty jejich příbytky?“ pronesl zvědavě 

Vítek. 

  Mexana mladíkovu otázku přeložila do pištivého nářečí. 

  Tulek sebou začal opět házet a pištěl, Mexana chlapcům tlumočila:  

   ,,Pod tou chlupatou slupkou  je  tvrdá skořápka, která se drtí a pak 

se z ní míchá hmota na stavbu příbytků. Příbytkům zde říkají kecny a 

jejich stavba netrvá déle než jeden měsíc.“ 

   ,,To je krásný, kecny. Jdu do kecny, ukliď kecnu!“ smáli se kluci. 

   ,,Jak jste si  jistě  všimli, jsou  zcela  jiné  nežli ty, které znáte. Jsou 

oválné s kulatými okny a kruhovými dveřmi,“ upozornila Mexana. 

   ,,Nesmějte se, pyšitvor by si to mohl špatně vyložit,“  řekla alpaka. 

   ,,Pyšitvoři jo tak pyšitvoři? Zeptej  se pyšitvora, proč mají kecny ty  

malé věžičky?“ koulel očima Vítek.  

   ,,Tomu říkají kectilka. Je to vlastně ložnice. Kolik pyšitvorů v dané  
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kecně bydlí, tolik je na ní věžiček, tedy kectilek.“ 

   ,,To je zajímavé?“ polkl Michal a dal průchod své další zvědavosti. 

,,A co jedí?“ 

   ,,Když  Mexana  přeložila  otázku, pyšitvor  ze stromku  hbitě utrhl 

dva plody. Jeden z nich položil  na  zem  a  druhý naň z výšky pustil. 

Oba se tou ránou  nekřáply. Tulek  vzal  jednu  blekuli  a opatrně z ní 

sundal chlupatou slupku. Když  ji  položil  na  zem, odstranil i tvrdou 

skořápku v ruce mu zůstaly hrozny, které měly sytě žlutou barvu.    

  Tulek je podal  Michalovi a to  samé udělal také s druhou blekulí. V 

té však byly hrozny čistě bílé. 

   ,,V každém plodu je něco jiného, barvou a také chutí. Každé jídlo 

je pro tulky překvapení,“ přeložila lama pyšitvorova slova bratrům. 

  Vítek se podíval na svého brášku. 

   ,,Myslíš na to co já, Vítku?“ zeptal se ho Michal. 

   ,,Myslím na to, že bychom mohli vzít blekule pro jelena. Mexano, 

zeptej se prosím, jestli by nám  tulek  dal  nějakou s sebou a případně 

mu to vysvětli,“ žadonil Vítek. 

 

Když chlapci dostali souhlasnou odpověď, neskrývali svou radost.   

  Tulek jim podal jednu blekuli a přitom legračně poskakoval.  

Náhle však znehybněl, koulel jen  očima, stříhal ušima a tak divně se 

tvářil. Vše trvalo jen okamžik.  

  Z úžlabiny, která z výšky připomínala koryto řeky, vyšli čtyři tulci 

a dvě hálky. Byli od sebe rozeznatelní na první pohled.  

  Hálky, na rozdíl od svých  mužských  protějšků, měli malé oči i uši. 

Byly půvabnější a roztomilejší. Také jejich oděv byl barevnější. 

 

Pomalým krokem došli k tulkovi a cosi na něj pištěli.  

  Až když příchozí ztichli, ozval se teprve tulek hostitel. 

  Mexana potichu překládala, o čem je řeč. 

   ,,Ptali se, kdo jsme a tak jim to tulek vysvětluje. Zdá se, že bude 

všechno v pořádku. Pravděpodobně jsou zde přátelští všichni. 

   ,,Mexano zeptej se tulka, jak barví oděvy pro hálky?“ šeptal Vítek. 

  Mexana cosi zapištěla a pyšitvor opět utrhl dvě blekule.  

Postupoval  stejně  jako  s těmi  předešlými  avšak  vnitřek, který byl 

v jedné oranžový a v té druhé  zelený, nikomu nenabídl. Položil je na 

chlupaté slupky, zabalil  do  nich  oba plody a začal to celé zvláštním  

způsobem promačkávat.  

Za pár okamžiků byla slupka zelenkavá.  
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  Tulek z ní vysypal  zbytky  jádra, párkrát s ní zamával nad hlavou a 

podal jí chlapcům.  

  Bratři zkoušeli pevnost, zkoumali barvu zda je všude stejná. 

   ,,To by lidé na Zemi koukali, co Vítku?“  

   Vítek však neodpověděl, jen kýval hlavou a spokojeně se usmíval.  

   ,,Kde najdeme Hvězdu měsíční, to  pyšitvorové  nevědí?“ zeptal se 

Michal Mexany.  

  Jakmile se lama dozvěděla odpověď, zamračila se, oba chlapci hned 

pochopili.  

   ,,Tak se prosím, Mexano, ještě zeptej, jestli si můžeme prohlídnout 

planetu, když už jsme tady? Co ty na to, Míšo?“ 

   ,,Určitě, také bych chtěl vidět něco víc,“ odpověděl hoch.  

   Zatímco se alpaka vyptávala, Vítek se rozesmál.  

,,Podívejte se na Bixe, celou tu dobu spí!“  

   Bix pootevřel jedno oko, podíval se na chlapce a zase jej zavřel. To 

už jim Mexana tlumočla odpověď pyšitvorů. 

   ,,Rádi vám ukážou svou planetu.“ 

   ,,To jste moc hodní, to budeme rádi,“ pronesl Michal a zasmál se.  

  Mexana chvilku něco pištěla a pak řekla:   

   ,,Máme jít všichni za tulkami.“ 

   ,,Bix prý raději poletí,“ dodala Mexana po chvilce. 

    

   ,,Ve vatě jsem nikdy  nekráčel, je to zvláštní pocit chodit po něčem 

takovém, řekni Vítku?“ mrkal rychle očima Michal.  

  Bratr přikývl a otočil se na Mexanu. 

   ,,Je to zvláštní, ale víš, co by mě zajímalo? Jestli tady mají lásku?“ 

   ,,To jsi  celý  ty!“ smál  se  Michal. Ne dlouho, záhy  všichni tulci i 

hálky začali poskakovat a jemně pískat. 

   ,,To je jejich projev radosti, vy se podivně smějete, oni poskakují a 

pískají,“ vysvětlila Mexana vyděšeným bratrům.  

   ,,Žijí v partnerství, pokud jsem vše dobře pochopila, také lásku zde 

znají. Popsala jsem jim, jak to chodí mezi lidmi a to je tak rozesmálo 

i když tady je to podobné. Musí se však dodržet jisté rituály.“ 

   ,,Zeptej se jaké rituály,chci to znát úplně od začátku, od samotného 

seznámení,“ žadonil Vítek.  

  To už rozesmálo i Mexanu s Bixem. 

   ,,Dobrá, zeptám se,“ koktala alpaka a přitom se stále smála. 

   Jelikož  pyšitvorové opět  začali  poskakovat, tentokráte  o poznání  

výše, Vítek poznal, že lama přeložila jeho otázky.  
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Všichni se uklidnili a dál zaznělo jen  vzlykavé pištění tulka, který je 

zde na planetě přivítal. 

   ,,Tak slyš, ty romantiku! Hlavní  rozdíl  mezi lidmi a pyšitvory je v  

tom, že tady se  všichni  zdraví a to i když se  nikdy předtím neviděli. 

To je první slušný krok  k  dalšímu  seznámení. Mimochodem, zdejší 

pozdrav je  papalá, vy  dva to  nezkoušejte, vám stejnak neporozumí. 

Hodně je zarazilo, to čemu se u vás říká věno. Tady každý pár začíná 

úplně od začátku. Ať se zamiluje tulek nebo hálka, vždy to dá najevo 

tak, že  najde  červený  vnitřek  blekule. Někdy to trvá hodně dlouho. 

Přinese- li dotyčný blekulí víc, tím větší  lásku chce dát najevo. Tady 

se rozhoduje, zda  bude  láska  naplněna. Pyšitvorové jsou totiž věrní 

jednomu  partnerovi  celý život. Na  této  planetě se nikdy nestalo, že 

by někdo  někoho  opustil. Rozhodně  společně  nežijí, bez tak zvané 

mazlinky, to je svatba, bez toho to tady nejde.“ 

   Vítek se zastavit a s otevřenou pusou a hleděl na mluvící lamu. 

   ,,Zapomněl si kráčet, pojď prosím tě dál!“ vyzvala Vítka Mexana a 

pokračovala v povídání o tradicích na této planetě. 

   ,,Po mazlince sami dva postaví kecnu.“ 

   ,,To se nemělo stát, Vítek  tady  bude  chtít  zůstat,“ přerušil alpaku 

Michal, aby se po chvilce rozesmál. 

   ,,Mám svou milou, ale ještě  by  mě zajímalo, jestli tady mají města 

a co celé dny  dělají, když si  zrovna nestaví kecnu?“ nedal se odradit 

starší z bratrů. 

  V té chvíli došli k  propasti, byla neskutečně hluboká a také dlouhá. 

Vítek konečně  viděl to, na co  se ptal. Spoustu ostrůvků a na každém 

z nich kostkokulatá kecna s věžičkami.  

   ,,Pyšitvorové pracují, jen když potřebují jíst nebo se obléknout. 

Jinak prý  podle  jejich  slov  užívají  života. Planeta jim dává vše, co 

potřebují a oni si toho patřičně váží,“ řekla Mexana a odlétla na kraj 

propasti, aby se na tu krásu také podívala.  

   ,,Krásná planeta,“ špitla se slzičkou na řasách. 

   ,,Slyšíš to taky?“ zeptal se náhle mladší z bratrů. 

   ,,Dupot? Ten dupot slyším!“ zazněla odpověď Vítka. 

 

V kotlině meziskalami se objevil šedivý přízrak připomínající jezdce 

na koni. Jak se  blížili, všichni  přítomní  dospěli  k  poznání, které je 

děsilo. Mohutný nosorožec s čtyřmi malinkatými nožičkami, hlavou 

připomínající  žraloka, ze  které  mu  trčely  čtyři  rohy, nesl na svém 

hřbetu hrůzu  nahánějícího  netvora. Z obrovské  hlavy připomínající 
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šišku smrku  trčely  tři  vypouklé  kulaté oči v jedné řadě. Místo nosu 

hluboká díra a pod  ní čumák  vzdáleně připomínal ústa. Z maličkého 

těla ve tvaru koule, trčely do stran  dva pahýly, které byly zakončené 

elipsovitou dlaní  bez  prstů. Tři tenké nožky bez  kolenního kloubu s 

velikými chodidly. 

 

Podivní tvorové neohroženě došli až k cestovatelům.  

  Škaredozjev seskočil na zem a v mžiku oběma létajícím krasavcům, 

svázal nohy jakýmsi  lýkem, snad  aby  se  nemohli vznést. Ani bratři 

v té rychlosti neviděli, jak  to  udělal. Na nic se nezmohli, jen stáli na 

okraji propasti a tupě zírali.  

   ,,Vítku, honem nějakou písničku nebo raději zaklínadlo musíme ho 

okouzlit, omámit, uhranout. 

   Vítek si dal ruce v bok, podíval se Michalovi do očí a zvolal:  

   ,,Zaklínadlo, jak chceš! Šli dva a prostřední nesl květinu.“ 

   ,,Cože, to je nám k ničemu, proč zrovna květinu?“ děsil se Michal.  

,,Ať nese něco  užitečnějšího! Jinak  se ti  to fakt náramně rýmuje, jsi 

skvělý básníř?“ dodal hoch s velice zamračeným obličejem. 

   ,,Co to na mě zkoušíte?“ promluvil škaredozjev lidskou řečí. 

 ,,Šli dva a prostřední nese…?“ 

   ,,Pírko!“ přerušil obra Vítek. 

   ,,To už je lepší,“ pochválil ho bratr. 

   ,,Pírko, co to má znamenat? To neznám!“ burácel velikán. 

   ,,Pojď sem k  nám, já ti  to  vysvětlím, ale bez toho zvířete. I tak jsi 

dost veliký, nemusíš se nás bát!“ usmíval se Vítek. 

   ,,To je domikáň a ne zvíře!“ zaburácel jezdec. 

   ,,Domikáň ne! Já bych řekl, že je to domikáň!“ přisadil si Michal. 

   ,,Vždyť to říkám, že je to domikáň,“ zuřil obr. 

   ,,Ty říkáš domikáň a já domikáň! Slyšíš ten rozdíl?“ mátl Michal. 

   ,,Co to má znamenat? “ křičel jezdec a vykročil přímo k němu.  

 

V tom rozčílení si  nevšiml, že ho pyšitvorové během toho zvláštního 

rozhovoru obklíčili a teď jedním společným skokem, srazili k zemi.  

  Tvorečků bylo tolik, že pod jejich tělíčky nebyl obr vůbec vidět. 

  Spousta dalších pyšitvorů skolila také domikaně. 

   ,,Počkejte, neubližujte  mu, prý  přijel na pomoc!“ zvolala Mexana, 

kterou spolu s Bixem vysvobodili ze zajetí lýka oba bratři. 

   ,,Přijel s pomocí, proto vás svázal, divná pomoc!“mračil se Michal. 

   ,,Prý se nás dvou bál, ale  kdybyste   ho prý pustili ke slovu, vše by  
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nám vysvětlil,“ vysvětlovala Mexana, která jako jediná slyšela divné  

drmolení jezdce, který byl stále v zajetí tulků i hálek. 

   ,,Co myslíte  pyšitvorové, pustíme ho?“ zeptal  se  Vítek  a Mexana 

jeho větu přeložila.  

  Jenom co to dořekla, oba obři byli volní.  

 

Zjev vyskočil na svého domikáně a vzápětí držel zbraň připomínající 

mačetu a bez rozmýšlení usekl svému zvířeti roh, co měl na hlavě.  

  Všechny jeho počin vyděsil, ale také to, že čtyřnožci vlastně žádný 

roh nechyběl. 

   Jezdec hodil roh na zem a pravil:  

   ,,Vezměte si ho, pomůže vám v nesnázích!“  

   Michal opatrně zvedl podivný černošedý kus něčeho a překvapeně 

přeříkával své dojmy. 

  ,,Je to  tvrdý, pevný, přesto  lehoučký  a  hebký,“ podal roh Vítkovi, 

aby si ho také prohlédl.  

  Též pyšitvorové zvědavě pokukovali a přitom radostně skákali. 

   ,,Nemáte moc času, blíží  se  sem  k vám  dýmovitá mlha, která vás 

pozemšťany zahubí!“ oznámil zděšeně jezdec.  

,,Musíte pryč, musíte pryč!“ 

  Vítek schoval roh za tuniku a  stejně  jako Michal na Bixe, vyskočil 

na Mexanu. 

  Zamávali hostitelům, kteří tak krásně pištěli a poskakovali a vznesli 

se do výšin.  

 

Daleko  však nedoletěli, zahalila je  čistě  bílá mlhovina tak hustá, že 

neviděli vůbec nic.  

Alpaky se snažili letět dál, ale zdálo se, že jsou stále na místě. 

   ,,Hele škaredozjev,“ zvolal  Vítek, když   spatřil  jezdce  i  se svým 

čtyřnožcem, jenom kousek před nimi.  

,,Leťte za mnou!“ ozval se drsný hlas obra. 

   ,,Za ním!“ rozkázal Mexaně Vítek. 

   ,,Neznám žádný povel za ním, co po mně vlastně žádáš?“ ptala se 

lama a pomalu začala klesat. 

   ,,Leť za škarozjevem, prosím?“ řekl vlídně Vítek. 

   ,,Tak tomu rozumím!“ odsekla mu Mexanu a letěla za černošedým 

stínem.  

  Cesta byla nekonečná. Před sebou viděli jenom velký tmavý flek.  

  Mlhovina  ne a ne  ustoupit, proto  byli  chlapci  rádi, že  jim jezdec  
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pomáhá, bez něho by se odtud nedostali. 

 

Dočkali se, v jediný moment se před nimi rozprostřelo modré okolí.       

  Hvězdy, hvězdičky i planetky zářily jako různě veliké lucerničky. 

   ,,Kde je škaredozjev?“ rozhlížel se Michal.  

,,Náš zachránce zmizel!“  

  Vítek zkontroloval, zda neztratil darovaný roh a brášku doplnil. 

   ,,Zmizel bez rozloučení, ani jsme mu nepoděkovali.“ 

  Spolu  s bratrem  poprosili  své  létající  kamarády, aby  se vrátili na 

určenou cestu vesmírem. 

 


VÍTKU, TAK  TAKHLE  NE! 

   ,,Jak jste daleko?“ vyzvídala Karolínka, když vešla do místnosti.  

,,Ukaž, co jste sesmolili,“ nahnula se nad monitor a četla.  

,,Chci si to přečíst celé, pusť mě sednout!“ řekla tvrdě. 

  Anička ji uvolnila místo u počítače.  

   ,,Jdu si zakouřit!“ oznámil jsem a odešel ven před dům. 

    
   ,,Vítku, tak takhle ne!“ oznámila mi Karolínka, když jsem se vrátil. 

,,Nekoukej na mě, jako  kdybych  ti  snědla  rohlík, nemůžeš  z každé 

postavy dělat hodňouška. Lidé  mají  rádi  rvačky, souboje, střílečky, 

křik, hádky. Klidně to přeháněj, pokud  by to někdo natočil, stejně to 

nebude vidět, protože  to  bude  zahaleno do tmy. To dneska lidi baví 

nejvíc! Křik ze tmy!.“ 

   ,,Tak to ne!“ opáčil jsem.  

,,Žádné křičení ze tmy. Ale něco pořádně podivného by to chtělo! To 

máš pravdu, Karolínko,“ usmál  jsem se  a posadil  se k Aničce, která 

opět seděla za počítačem. 

  ,,Nezapomeň, že  jsi  slíbil lásku,“ pohladila  mě Anička a krásně se 

na mě usmála. 

   ,,To chci vědět, kde  ji vezme. Michal i Vítek přece mají manželky. 

Ti se už zamilovat nemůžou,“ posmíval se Dalibor.  

   ,,Láska v příběhu vážně bude, žádný strach,“ řekl jsem směle.  

,,Slíbil jsem lásku v trochu jiné podobě a to splním. 

,,Oni tam za chvilku  napíšou tebe Daliborku, jakožto neodolatelného 

proutníka,“ zašklebila se na něho jeho Hanička. 

  Muž se uraženě zvedl a odešel na zahradu za dětmi. 
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  Koukal jsem na svou sestru s ukazováčkem na rtech ta jen pokývala 

hlavou a špitla:  

,,Pište,Vítku, alespoň si budu představovat, že je tenhle svět krásný.“ 

  Otočil jsem se na Aničku, abych poskládal děj nového příběhu. 

 



PLANETA   ZÁHADNÝCH   PODOB 

   ,,Vidíte také tu obrovskou pruhovanou kouli?“ ukazoval Michal. 

   ,,Je tak zvláštně barevná,růžovofialovooranžovobílá? A ty hnědé 

skvrny, vypadají jako skvrny na tvé tunice!“ dodal vesele Vítek. 

   ,,Prozkoumáme to!“ rozhodl Michal. 

   

    ,,Auá, auva!“ ozývaly se  do  okolí  hlasy  bratrů a k tomu podivné 

skřeky Mexany i Bixe.  

  Jejich přistání na nové planetě nebylo zrovna nejzdařilejší.  

  Oba kluci pád dokončili kotrmelci, Bix na levém boku a Mexana se 

zabořila obličejem do podivné zeminy.  

   ,,Řekl bych, že to je hodně promáčený, dohněda zabarvený mech či 

co?“  komentoval povrch planety Vítek. 

   ,,Všiml sis, jak se pod tíhou  našich těl boří, aby se hned zase vrátil 

do původní polohy, nezůstávají v něm žádné stopy,“ dodal Michal. 

 

Oba bratři společně se svými kamarády se  dobrou  chvilku rozhlíželi 

po okolí. Na  všechny  strany  pořád  stejný obrázek. Všude  jen onen 

prapodivný mech. 

 

Kluci opět usadili na hřbetu svých létajících přátel a Vítek zavelel:  

   ,, Letíme!“ 

  ,,Trošíčku vám ten let zpestřím,“ zvolala Mexana a sklouzla se po 

měkké zemině, aby se pak radostí celá vlnila a vrtěla ocáskem. 

Když zjistila, že pro její dovádění nemá nikdo pochopení, spořádaně 

se vrátila vedle Bixe. 

   Mládenci už začali věřit, že na téhle planetě nic a nikoho nenajdou. 

   ,,Koukejte, támhle!“ zvolal Michal a ukazoval do dálky na malinké 

poletující tečky.  

  Lamy zrychlily svůj let, a když se přiblížili, neskrývali svůj údiv. 

   ,,Co to, kdo to? Ty jsou krásný,“ koktal Vítek. 

   ,,To jo, jsou vážně krásný,“doplnil  ho Michal, aby tiše sledovali ty  

nezvykle barevné nádherky, vznášející se nad povrchem planety.  
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  Bratrům  připomínaly  berušky, jenom byly o poznání větší asi jako 

dlaň dospělého člověka.  

  Někteří z nich měli krunýřky sytě žluté a jiný strakaté. 

   ,,Podívej, mají hlavičku podobnou tomu zvířátku od nás ze země, 

tomu, no vždyť  víš? Té pandě, nebo  jak  se  jmenuje. Jenomže tyhle 

mají dlouhé sosáčky a krásně kulatá očka,“ pravil učarovaný Michal. 

   ,,A křidélka  pod  krunýřkem připomínají dlouhý závojíček,“ dodal 

Vítek. 

  Než to však stačil doříct, nádherky začaly  velkou  rychlosti padat k 

zemi.Každá z nich volala hup-dour a hned se svými sosáčky zabořila 

do mechu, aby se proměnila v nádherný pestrý květ.  

Květiny nebyly  příliš vysoké, avšak lístečky na stonkách byly velice 

tvarově pozoruhodné, připomínaly srdíčka a měly fialovou barvu. Na 

každé stonce sedm  okvětních listů věrně připomínalo malé fontánky. 

Uprostřed se pyšnilo  pět  pestíků s  bambulkami  na koncích, byla to 

překrásná podívaná.  

 

Během kratičké chvilinky už tu nikdo nepoletoval.  

  Za to kam oko dohlédlo, byla samá květinka.  

   ,,Rychle, schovat!“ řekla náhle Mexana.   

Kluci se vystrašeně rozhlíželi kolem sebe, čeho se mají bát.  

  Až když se Vítek zeptal, co se vlastně děje, lama odpověděla:  

   ,,Nic se neděje, to volaly ty květinky. V jejich řeči, hup znamená 

rychle a dour, schovat,“ vysvětlila Mexana. 

   Mládenci se od srdce zasmáli, než Vítek smutně pronesl:  

   ,,No, jó, ale teď tu jsme zase sami, ani jedna nádherka nezůstala, ze 

všech jsou kytičky. 

   ,,Zkusím to prozkoumat!“ pronesl Michal a chtěl seskočit s Bixe. 

   ,,Počkej, pošlapeš je, hodně jich zahubíš, zůstaň tam, kdy jsi!“     

Utrhni  jen  jednu  to  je  pořád menší zlo, než, když je podupeš, snad 

něco zjistíme?“ zastavil bratrův úmysl Vítek. 

 Jak Vítek  řekl, tak  učinil, sehnul se  a  utrhl  jednu z květin. Když jí 

podával Vítkovi, ten zjistil, že kvítku zůstaly kořínky.  

  Mladší z bratrů se však na tu vzácnost nestačil podívat.  

  Květiny se opět  proměnily  v  létající  nádherky, byly  všude kolem  

v počtu pár set miliard. Své  sosáčky  bodaly  do chlapců, ale také do 

Bixe a Mexany. 

   ,,Hup-dour!“ vykřikla lama.  

 



30 

 

Všechny ty krásky znehybněly, jenom jejich kukadla pozorovala, co 

se vlastně děje. 

   Před návštěvníky  se objevila  zářivě  červená  nádherka společně s 

červenofialovou a jedna přes druhou cosi drmolila:  

   ,,Po rem nelte?“  

  Mexana odpověděla jejich řečí a potom řekla bratrům.  

   ,,Samo sebou se ptaly, co tu  chceme, tak  jsem  jim  vše vysvětlila. 

Útočí na nás za tu utrženou květinu!“  

   ,,Řekni, že nás to moc mrzí, omlouváme  se a chceme svůj nehezký 

čin napravit!“ mluvili střídavě oba kluci. 

Mexana přeložila nádherkám  slib  obou  chlapců, proto červená a po 

ní také červenofialová zvolaly:  

,,Hup zater! Sy-hup zater!“  

   ,,Máme letět za nimi,“ přeložila podivná slova lama. 

   ,,Tak tedy letíme!“ rozhodli oba bratři. 

    

Dlouho se před nimi rozprostíral pořád stejný obrázek.  

Na zemi kvítečky, ve vzduchu žluté a strakaté nádherky, letící pořád 

stejnou rychlostí.  

  Červená i červenofialová kamsi zmizely. 

   ,,Doletíme vůbec někam?“ ozval se Michal. 

   ,,Podívej, Míšo, to jsme přece my?“ 

   ,,Dvojníci?“ koulel očima mladší bratr.  

   ,,Dvojníci  Mexany a Bixe  se  vznášejí  nad  těmi  květinami a pod 

nimi pobíháme my dva, Míšo?“ 

 

Po chvíli zkoumání skutečný Vítek zvolal:  

   ,,Co to znamená, já nechci být dvakrát!“   

,,Koukni, co vyvádí, oni  ty  květy  trhávají, udupávají!“ upozorňoval 

Michal. 

  Pohled na dvojníky se zdál být zlým snem.  

Řádili jako zbavení smyslů. Dokonce  na  pravé chlapce pokřikovali, 

aby šli také ničit.  

  Pravý Vítek volal, aby toho nechali, dvojníci se začali děsivě smát a 

křičet: 

    ,,Vy nuly!  Nezabráníte nám, abychom to tu zničili!“ 

   ,,Proč to ničíte?“ volal na dvojníky Vítek. 

   ,,Jsme vaše špatné já, nosíte nás v sobě a tady na téhle planetě jsme 

se mohli osamostatnit!“ odpovídali dvojníci  jeden přes druhého, než 
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se rozeběhli k  létajícím  dvojníkům, vyskočili  na ně a chtěli pravým 

hrdinům uletět.  

 

Nastala pravá  honička. Pravá Mexana s pravým Bixem byly o trošku 

rychlejší, proto uprchlíky dohonily.  

 

Začal souboj mezi dvojníky a skutečnými hochy.  

  Šťouchali se, bušili do sebe, vydávali hrůzné pazvuky. 

 

Obě Mexany se přitočily k sobě, pár okamžiků si koukaly do očí, než 

začal boj tváří v tvář. Ťukly  do  sebe  hlavami, přestože  náraz nebyl 

příliš veliký, falešného i pravého Vítka odsoudily k pádu na zem. 

 

Po dopadu se dvojník  zvedl a bušil do pravého mládence, přitom mu 

nadával:  

   ,,Dobrý já nikdy nemůže vyhrát  nad špatným já, to protože nechce 

ubližovat a v tom je vaše obrovská slabina!“ 

 

Pravý Michal pobídl Bixe a letěl bratrovi na pomoc.  

  Tou dobou už se oba Vítkové  kouleli  po barevném  koberci. Drželi 

se navzájem oběma rukama za hlavu a jeden druhému vyhrožovali.  

  V téhle poloze  Michal  nevěděl, kdo  je kdo, který je jeho skutečný 

bratr a který je nepovedený dvojník.  

   ,,Já…!“nedořekl svou větu hoch, který ležel pod svým druhým já. 

  Chlapec, jež byl  navrchu, zabral vší silou a už se opět kutálí, to aby 

Michal v tom mumraji ztratil přehled o pravosti. 

  Než se stačil  rozkoukat, už  na  něm  zezadu  visel nepravý Michal. 

Tahal jej za vlasy, škubal mu s hlavou, škrtil ho.  

 

Po chvíli také oni dva skončili na zemi, různě se přetahovali, kutáleli 

a hádali se.  

  Falešný a pravý Bix na to koukali z výšky.  

  Naopak nepravá Mexana stále dorážela  na  tu opravdovou, která se 

snažila pomoct poctivým chlapcům.  

Falešná  alpaka  šťouchla  do  pravé Mexany  tak silně, že ta padla do  

podivného povrchu této planety a zůstala bezvládně ležet.  

Zlověznici to nestačilo, znovu se na hodnou alpaku vrhla. 

  Velmi početný roj nádherek to vše sledoval vznášeje se v uctivé 

vzdálenosti. 
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  Jakmile se opět objevila  červená s červenofialovou, hlučící mrak se 

dal do pohybu. Během pár okamžiků  nádherky zaútočily na všechny 

tři dvojice. Svými  sosáčky  bodaly a bodaly, bylo  jim jedno, jestli je 

to falešník nebo ten pravý.  

Jen nehybného těla skutečné Mexany si nevšímaly.  

  Okolím se ozýval nářek všech chlapců, ale také podvodné Mexany. 

Za pár chvil si nádherky svou převahou vydobyly respekt. 

   ,,Hup, kerl poct we ta graný?“ zvolala červená nádherka. 

Ale nikdo jí nerozuměl. Skutečná  Mexana  pořád  ležela bez známek 

života a podvodnice jejich  řeč  neznala. Také  neponičené květiny se 

teď proměnily v létající nádherky.          

   ,,Hup, kerl poct we ta graný?“ zařinčela podruhé červená. 

  Ani tentokráte se však nedočkala odpovědi. 

 

Pravý Vítek unikl z  objetí  falešníka  a za neustálého útoku nádherek 

utíkal k Michalovi, přitom křičel:  

   ,,Bráško, poběž mi naproti!“ 

  Zlouni však byli mazaní, proto  se  za voláním  rozběhl také falešný 

Michal.  

 

Opět nebylo poznat, který je který. Oba skočili na Vítka a křičeli:  

   ,,Já jsem pravý …, to já…, věř mi!“ 

V tom čase velká skupina nádherek povalila falešného Vítka na zem 

a držela jej v zajetí svých sosáčků. 

   ,,Hup, kerl poct we ta graný?“ ozvalo se opět velmi hlasitě. 

   ,,Rychle, řekněte, který jste  ten pravý?“ přeložila výkřiky  červené 

skutečná Mexana, která se konečně probrala po ošklivém pádu. 

   V ten okamžik se také na zlounku sesypalo nespočet nádherek, aby 

jí uvěznily pod svými bodavými ozdobami. 

   ,,Hup, kerl pole řále lode?“ zařinčela opět červená nádherka. 

   ,,Rychle, řekněte, cože máte rádi?“ přeložila opravdová Mexana. 

   ,,Všechno!“ zazněla okamžitá odpověď a hned v zápětí druhá.  

,,Nic!“ 

Mexana  hlavou   ukázala  na  kluka, který  řekl  nic, aby  jej v zápětí 

nádherky povalily na zem a nedovolily mu žádný pohyb. 

   ,,Co s nimi uděláme?“ ptala se Mexana červené nádherky v jejich 

jazyce.  

   ,,Své špatné já můžete zničit jen vy sami!“ tlumočila Mexana  

odpověď nádherek skutečnému Vítkovi a Michalovi. 
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   ,,Jak? Jak máme zničit něco ze sebe?“ ptali se roztržitě bratři.  

   Mexana jejich slova přeložila, ale dalších rad se nedočkala.  

   ,,Koukejte, jeden z Bixů odlétá,“ všiml si Michal. 

   ,,To je falešník, pravý Bix v sobě má jen málo špatnosti, proto se 

spolu neprali.  

  Michal cosi pošeptal Vítkovi a zvolal:  

   ,,Budu konat jenom samé dobro!“   

Koukal na bratra proč nic neřekl, ale jeho pohled přerušila Mexana 

svým výkřikem:  

   ,,Falešný Michal je pryč!“ 

Odkudsi z dálky byla slyšet slova:  

   ,,Budu konat jenom samé dobro!“ 

Vítek, který stál vedle Michala, náhle zmizel. Teď chlapec pochopil, 

proč neopakoval větu s ním.  

Pravý Vítek  byl  uvězněn  rojem  nádherek, jenom  co  jej propustili, 

padli si s bratrem do náruče.  

   ,,Už nikdy nebudu zlobit, už budu vykonávat  jen dobro. Už nikdy 

nebudu zlobit, už budu vykonávat jen dobro!“ křičela Mexana nejvíc 

jak uměla.  

  Pomohlo to, alpaka falešnice zmizela.  

Bratři  došli ke  svým  létajícím  kamarádům a vyděšeně se rozhlíželi 

okolo sebe, všude byly hlavy bratrů, ale také Mexany a Bixe.  

  Věrně napodobovaly každý detail, každou  pihu, každý vlásek, bylo 

jich tu tolik, že by se spočítat nedaly. 

   ,, Co to  je, vypadá  to  podivně, hlava  bez těla, bez krku?“ pronesl 

zaskočený Michal a opatrně prstem dotkl své podobizny.  

  Hlava v jediný okamžik změnila svůj tvar, o poznání se zvětšila.  

   ,,Čtyři obličeje, ta tvá hlava má čtyři obličeje!“ koktal Vítek. 

  Bratři vyskočili na své létající přátele a důrazně je pobízeli k letu. 

 

To však hlava se čtyřmi obličeji nechtěla dovolit, rychle se vznesla a 

šťouchla do Michala, ten se opět ocitl na zemi.  

  Všechny hlavy, kterých se při pádu dotkl, se též zvětšily, už neměly 

jeden obličej, ale také čtyři. 

   ,,Mexano, musíme mu pomoct, musíme pro něj!“ volal Vítek.  

Obě lamy rychle  zamířili k Michalovi a  snažili se ho dostat na hřbet 

Bixe. 

   Čtyřobličejové  hlavy  byly  proti, létaly okolo  hocha a při každém 

pokusu vyskočit na Bixe do něj šťouchly, tím pokus zmařily. 
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   Ve snaze  pomoc  nešťastnému  muži se zachráncům často podařilo 

dotknout se dalších a dalších hlav, které se hned zvětšily a také měly 

čtyři obličeje.  

  Michal upadl na zem a zůstal ležet na zádech.  

  Čtyřobličejovky se na chlapce vrhly, trhaly mu oděv, kousaly ho do 

celého těla, přitom podivně sípaly, mlaskaly a skřípaly zuby. 

  Mexana s Bixem se ho snažili  vysvobodit, ale  jejich  nálety nebyly 

nic platné, hlavy se jich nebály.  

  Bixe to natolik rozzuřilo, že začal do hlav trkat.  

  Každá hlava, kterou potrkal, roztříštil na spousty malých kousíčků 

připomínajících semínka slunečnic, která se vznášela vzduchem. 

   ,,Dej jím, do nich!“ povzbuzoval Vítek. 

  Mexana se  také  činila, svým  ocasem  plácala do přilétajících hlav, 

které její síla odhazovala daleko do prostoru.  

   ,,Vítku, máš roh!“ zvolal bolestivým hlasem Michal. 

   ,,Jak jsem mohl zapomenout!“ divil se hoch a sáhl pod tuniku pro 

vzácný dar. 

   ,,Já ho ztratil!“ zvolal vyděšeně. 

   ,,Vidím ho, támhle leží“ hukla Mexana a rychle se spustila k zemi.  

  Vítek roh sebral a pobídl alpaku, aby letěla blíž k Michalovi. 

   ,,Ale  co s  tím, jezdec  neřekl, jak ho  máme  použít,“ koulel očima 

chlapec a bezradně si roh prohlížel. 

   ,,Musíme blíž k těm proradnicím, Mexano!“ řekl nejistě Vítek, aby 

zvedl roh nad  hlavu  zrovna  v  okamžiku, kdy  přilétala jedna z těch 

zákeřných  čtyřobličejových hlav. Aniž  by  mládenec  chtěl, dotkl se 

oné proradnice, která nadobro zmizela. 

   ,,Už to mám, vím, jak s tím zacházet!“ zvolal s nadějí v hlase Vítek 

a poprosil lamu, aby slétla  dolů k Michalovi, kde se  Bix stále snažil 

o jeho vysvobození.  

  Všude kolem létaly kousky rozpadlých divnic, ale tam kde Mexana 

s Vítkem prolétli, vše náhle zmizelo. 

   ,,Jdeme na to, jup!“ volal Vítek, když seskočil na zem.  

Běhal  okolo  všech  těch  hlav, které trýznily  jeho  bratra, a statečně 

každou z nich píchl  rohem. Čtyřobličejovky se snažili  hocha zahnat 

jakýmsi prskotem a grimasy, ale ten se nedal, zničil je všechny.  

  Pohled na potřísněný obličej, ruce a potrhaný oděv prozrazoval, jak 

musel Michal trpět.  

  Vítek si vedle něho klekl a snažil se ho uklidnit.  

  ,,Už je po všem, jen  se nesmíme  dotknout těch s jedním obličejem.  
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Ty tu zůstaly!“ 

 

Michal ležel, podivně koulel očima a jen občas zasténal. 

   ,,Budeš se moci zvednout?“ zeptal se Vítek a v očích měl slzy.  

,,Nevzdávej to bráško, nesmíš mi umřít!“ 

   ,,Pojď, Vítku, pomůžeš  mi, musíme  ho  posadit  Bixovi na hřbet a 

rychle pryč odtud!“ radila Mexana.  

   Vítek Michala opatrně zvedal ze země,Mexana mu pomáhala a Bix 

se položil na břicho, aby byl co nejníže.  

Smutně koukal na  své  přátele, jak se snaží  mládence  dostat na jeho 

hřbet.   

  Vítek s alpakou vynaložili velké úsilí, než se jim to podařilo.  

 

Michal se sám  nemohl  Bixe držet, proto Vítek sundal tuniku a chtěl 

jej k Bixovi nějak upevnit. 

   ,,Ach to nepůjde, oděv je  příliš malý na to, abych  jej omotal okolo 

Michala a zároveň okolo Bixe!“ volal bezradně Vítek. 

   ,, Počkej, něco zkusím?“ zavolala Mexana, vznesla se nad Michala, 

uchopila jej všema čtyřma nohama a vznesla se do výšin. 

   ,,Tak to také nepůjde, to nezvládnu, takhle ho neunesu?“přiznala se 

alpaka a vrátila se k Bixovi.  

 

Opatrně položila Michala na jeho hřbet a přitom tiše plakala.  

  Také Vítek s Bixem plakali, báli se, že už se mládenec neprobudí. 

   ,,Takhle s ním nemohu letět, určitě spadne a to bude konec!“  

   ,,Já vím!“ odpověděl odevzdaně starší bratr. 

   ,,Podívej, Vítku, kdo to sem k nám letí?“koukala k obloze Mexana. 

   ,,Bílá labuť, paní Láska?“ zajásal hoch.  

,,Ty jsi nám přišla na pomoc?“ 

 

Labuť na místo odpovědi mávla konečky křídel. 

   ,, Hup-dour,“ znělo mnohohlasně nad hlavami nešťastníků.  

  Nádherky padaly k zemi a zabodávaly se svými sosáčky do mechu. 

 

Tentokráte se každá z nich proměnila v růži, aby se během okamžiku  

spojily v růžičkový keř. Snad celá planeta byla pokryta keřem růží,  

jen na místě, kde cestovatelé truchlili, nebyla ani jedna. 

   ,,Za růžičkovým  keřem, skrývají se všechna vaše  tajemství, pravý  

labuť, která je nad námi,“ ukazovala kopytem Mexana a překládala: 
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   ,,Vítku mi tři máme vzlétnout a nechat tu Míšu samotného!“ 

 

Mládenec věděl proč tu vykvetly zrovna keře růží a tak věřil, že bude 

jeho bráška v pořádku, proto nemeškal a usadil se na Mexaně, aby se 

spolu s Bixem  vznesli  a  pozorovali, jak  se růže omotaly kolem těla 

zraněného chlapce. Celého jej zakryly, a když opět ustoupily, Michal 

otevřel oči, ale dobře mu nebylo. 

 

Vítek i s přáteli byli hned u něho. 

   ,,Moc děkujeme,“ mával starší z bratrů  labuti a Mexana jeho slova 

přeložila, přesto že věděla, že převtělená paní Láska Vítkovi rozumí. 

    

   ,,Jak ti je bráško?“ ptal se ustaraný Vítek. 

   ,,Už bylo i lepe, bolí mi celý člověk,“ zazněla bolestivá odpověď. 

  Michal se za pomoci svého bratra usadil na Bixovi, aby se společně 

vznesli do výšky. 

 

Až když se putovníci rozloučili s červenou krasolínkou, proměnily se 

všechny ty růže opět na  nádherky, aby na rozloučenou zatančily svůj 

legrační tanec. 

 

Mexana s Vítkem i Bixem s Michalem a s nimi labuť opustili planetu 

záhadných podob a rychlostí větru se vydali na cestu vesmírem. 




KDE  JE  LÁSKA? 

 ,,Tak už se zamilovali?“ ptal se Dalibor, který přišel zpět mezi nás. 

   ,,Ne, zatím se mě můj bratr pokouší zbavit,“ odpověděl Michal. 

   ,,Nechci se  tě  zbavit,  chci se podívat  k Hvězdné paní, k Hvězdné 

labuti k paní  Lásce a nic  jiného  mě  nenapadlo. Já ti to vynahradím, 

neboj se, bráško!“ slíbil jsem a chtěl pokračovat v příběhu. 

   ,,Láska, kde je ta láska? Celou dobu se těším, až se  někdo zamiluje 

a ono pořád nic!“ mračila se Hanička. 

   ,,No jó, já tu taky nad tebou stepuji a stále čekám, kdy to zajiskří a  

ty zatím ničíš mého muže!“ přidala se Karolínka. 

   ,,Já bych chtěla také lásku,“ usmívala se Julinka. 

   ,,Je tu ještě nějaká holka, která si přeje lásku, holka která má málo 

lásky?“ volal s úsměvem Michal. 

   ,,Láska bude, nebojte se, na lásku musí  být  správný okamžik. Teď  
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musíme pomoct Michalovi! Jistě je po tom zranění celý nesvůj, přeci  

ho v tom nenecháme?“ odpověděl jsem s blaženým úsměvem.  

 

Dělalo mi dobře, že se dívky nemohou dočkat toho, kdo se to vlastně 

zamiluje. Jen já jsem to věděl, opravdu  už jsem to měl v myšlenkách 

připravené, jenom  jsem  čekal  na  správnou chvilku. Nechtěl jsem v 

příběhu motat páté přes druhé. 

   ,,Michala prskni do postele, on se z toho vyspí a už, už, už…!“ 

   ,,Já vím, lásku!“ přerušil jsem svou švagrovou. 

   ,,Slyšeli jste to? Prý Michala prskni do postele,“rozesmál se bratr a 

odešel do komory pro klobásky. 

   ,,Já to vím, Hvězdná labuť bude mít nějakou hospodyni a některý z 

těch dvou se do ní zamiluje, fuj!“ koulela na mě očima Hanička. 

   ,,Tak to ne, takovou lásku ne! Máte doma svá děvčata! Tohle vědět 

tak jsem Michala nikam nepustila,“ smála se Karolínka. 

   ,,Bych se tě neptal a už  vůbec  ne  kdybych věděl, že se tam někde 

opravdu zamiluji,“ burácel vracející se Michal. 

   ,,Počkej, chceš tím říct, že mě nemiluješ?“ mračila se švagrová. 

Zvedla se ze židle a s rukama v bok kráčela ke svému muži. 

   ,,Hej vy dva, chceme psát o lásce, ne se hádat!“ oznámila Julinka. 

   ,,Správně, budeme pokračovat,“ doplnil jsem svou sestřičku.  

   ,,Žádný takový! Michale, chci hned slyšet, jestli mě miluješ, pokud 

ne, tak proč to všechno?“ nedala se zastavit Karolínka. 

  Michal sklonil hlavu a se zdviženým obočím koukal na svou ženu. 

   ,,Mluv!“ mračila se švagrová. 

Michal chtěl  opět  odejít, ale Karolínka  mu zastoupila cestu a velice 

důrazně křikla:  

   ,,Mluv!“ 

   ,,A nestačilo by, kdyby řekl, že tě má rád?“ zeptal jsem se bázlivě. 

   ,,Ty mlč, blázne, tobě stačí naťukat  si nějakou  lásku do počítače a 

jsi  spokojený!“ okřikla mě švagrová a opět se pustila do Michala.  

,,Tak odpovíš mi?“ 

   ,,Řeknu ti to,ale až budeme sami, takové věci se přeci neříkají před 

lidmi,“ snažil se žertovat bratr. 

   ,,Ale, ale, to jsou mi novinky! Říká se přece, ať celý svět vidí, jak  

tě miluji, nemám snad pravdu, Vítku?“ podívala se na mě Karolínka 

přísným pohledem. 

Koukl jsem na Michala, na jeho ženu a zase na Michala. Raději jsem 

se otočil k počítači a stáhl napsaný příběh na cd,věděl jsem, že je zle.  
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   ,,Ven, všichni ven!“ zavrčela Karolínka. 

   ,,Co blázníš, vždyť o nic nejde,“ snažil se jí uklidnit Michal. 

   ,,Když o nic  nejde, tak  proč neřekneš, jestli  mě  miluješ?“ řinčela 

dívka, která před Michalem stála s rukama v bok. 

  Michal chtěl opět odejít, jeho manželka mu v tom znovu zabránila.  

Podíval jsem se na Aničku a pomalu se zvedl ze židle se slovy:    

  ,,Tak my raději půjdeme!“ 

 

Také všichni ostatní se zvedli, abychom  všichni  společně vyšli před 

dům. Z otevřeného okna jsme zaslechli Karolínku, jak muži říká:  

   ,,Hned zítra podám žádost o rozvod!“  

  Bouchly dveře a bylo ticho. 

   ,,Takže jsem zavinil rozpad  manželství  svého bratra, to je tedy víc 

než famózní!“ pronesl jsem tvrdě a bylo mi do pláče. 

   ,,Ty za nich nemůžeš, to není záležitost tohoto jednoho okamžiku. 

To už musí trvat delší dobu!“ uklidňovala mě Julinka.  

   ,,Pojedeme k nám a dokončíme oslavu,“ navrhla starší sestra.    

  Nasedli jsme do aut a s ponurou náladou vyrazili. 

 

   ,,Udělám kávu a budeme pokračovat,“ řekla Hanička, když jsme se 

usadili v obýváku.  

,,Zatím si, Aničko zapni počítač,“ dodala a odešla do kuchyně. 

  Počítač zapnul Dalibor, natáhl ruku a mlčky čekal, až mu podám cd 

s naším příběhem. 

    

  ,,Káva je hotová, můžeme začít!“ rozhodla Hanička, když vstoupila 

do dveří obýváku s tácem plným hrníčků. 

   ,,Pišme Vítku, uvidíš, že to Michal zvládne,“ prosila Julinka spolu 

s ostatními. 

   ,,Tak jdeme na návštěvu k paní Lásce?“ usmál jsem se z povinnosti 

a pokračoval v rozepsaném příběhu.  

 



 

 

 

 

 

 



39 

 



NÁVŠTĚVA  U  PANÍ  LÁSKY 

Už opustili planetu záhadných podob a rychlostí větru letí vesmírem.   

  Prolétali mezi hvězdami, planetami, až všechno kolem zčervenalo a 

za okamžik před sebou spatřili  monstrózní palác, který byl nádherně 

růžový. 

   ,,Připomíná mi  obrovský  mrak s věžičkami,“ řekl Vítek a Mexana 

to po něm zopakovala. 

  

Když přilétli blíž, jako kdyby někdo  neviditelný  do  mraku nakreslil 

velikou bránu, která se hned otevřela.  

 

Jakmile všichni vstoupili, brána se za nimi zavřela. 

  Chodba s  kudrnatými  stěnami  předváděla  všechny odstíny žluté a 

oranžové.  

  Vítkovi se až tajil dech, též  Mexana s Bixem kouleli očima nad tou 

nádherou.  

 

Prolétali,procházeli prostornou chodbou,když se před nimi do okrové 

stěny vymalovaly dveře, které se samy otevřely.  

  Jakmile Mexana s Vítkem a Bixem s Michalem  vlétli  do místnosti, 

spatřili další zázrak.  

  Hvězdná labuť se  proměnila v paní Lásku  zrovna ve chvíli, kdy na 

protější stěně kdosi neviditelný  namaloval  krásné veliké okno, které 

sama Hvězdná paní otevřela.  

  Sluneční svit, měnil barvy od světle žluté až do zlatavé.  

 

Vítek uložil  svého  brášku na  červánkový  mráček, jak mu nakázala 

Hvězdná paní.  

Ještě dlouho stál nad ním a mlčky se díval, jak spí. 

   ,,Neboj se, bude v pořádku,“ utěšoval ho paní Láska. 

  Hoch utěšeně kývl hlavou, vlídně se usmál, pohladil ho a zašeptal:  

   ,,Hvězda měsíční, bráško.“ 

   ,,Než bude Michal opět  v pořádku, zvu  vás  všechny  na prohlídku 

mého paláce,“ poklonila se Hvězdná paní a krásně se usmála.  

Vzala Vítka za ruku a vedla ho ke dveřím. 

 

Procházeli stejnou chodbou, kterou sem přišli.  

Vítek se ještě otočil, aby se ujistil, že je o brášku postaráno. 
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Vyděsil se, dveře do jeho komnaty zmizely.  

   ,,Až bude potřeba, dveře budou na svém místě,“ vysvětlila mu paní 

Láska. 

,,Poznáš co je na té chodbě jiného?“ zeptala se po chvilce ticha. 

   ,,Jak by ne? Když jsme  kráčeli  tam, měla  všechny odstíny žluté a 

oranžové. Teď nám předvádí  všemi  možnými  i nemožnými odstíny 

zelené!“ odpověděl Vítek. 

   ,,A to proto, že také zde v mém láskyplném paláci je ráno, poledne, 

večer i noc!“ vysvětlovala Hvězdná paní.  

,,Ráno je chodba žlutá v poledne zelená a večer…?“  

,,Neříkej to prosím,chtěl bych, aby to bylo překvapení,“žadonil hoch. 

   ,,Nu, dobrá, ty romantiku?“ smála se Hvězdná paní. 

  Mexana s Bixem celou tu  dobu  kráčeli  za  nimi a tiše se rozhlíželi 

okolo sebe.  

 

Na jedné z  kudrnatých  mráčkových  stěn  se  opět nakreslily dveře a 

otevřely se. 

  Hvězdná paní gesty pozvala návštěvníky do svého salónku.  

  Místnost svou  velikostí  připomínala spíše královský sál, ale pokud 

paní Láska řekla, že je to salónek, nikdo z přítomných neprotestoval. 

  Uprostřed místnosti se pyšnil velký obláček připomínající leknín.  

   ,,To je můj otáčivý trůn,“ prozradila pyšně  paní  a hned ukázala na 

protější stěnu, kde se v momentě vykreslilo okno a samo se otevřelo.    

  Pod ním se teď lehce vznášely tři obláčky jitřenkové barvy,ve tvaru 

kudrnaté polokoule, velikostí přizpůsobené k pohodlnému sezení. 

   ,,Tomu na vaší planetě říkáte křesla, že?“ usmívala se paní Láska. 

   ,,A ten kudrnatý  obláček ve  tvaru  obráceného jehlanu  jistě slouží 

jako stůl!“ řekl přesvědčivě Vítek. 

   ,,Kudrnatý, to je krásné?“ smála se Hvězdná paní. 

   ,,Jo, jó, jo, mráčky, obláčky jsou  přece  kudrnaté. Jak jinak chcete, 

vzácná paní, popsat jejich tvary?“ smál se Vítek. 

   ,,Opravdu krásně řečeno,“ zářila Hvězdná paní a mávla rukou.  

  V té chvíli se okno  zavřelo a  splynulo  se  svým okolím stejně jako 

všechny předtím. 

   ,,Ahá, tak okna a dveře se zobrazují na tvé mávnutí?“ koulel očima 

překvapený mládenec. 

   ,,Jsi pozorný,“ pohladila ho paní.  

,,Chci ti, Vítku, ukázat ještě jednu komnatu, na Zemi ji říkáte sál?“ 

   ,,Prosím, vzácná paní,“ poklonil se Vítek a rukou naznačil, že dává  
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hostitelce přednost, aby vyšla jako první ze dveří salónku. 

   ,,Vím, že jsi velmi galantní, děkuji,“ zářila paní Láska. 

 

Když vyšli na chodbu, Vítek zvolal:  

   ,,Modrá, že  jsem si  to  nemyslel? Jitřenka  žlutooranžová, poledne 

zelené, podvečer  modré a  noc  jistě  bude  modro fialová, možná  i s 

hvězdičkami.“ 

   ,,A nic jiného ti nepřipadá divné?“ usmívala se paní. 

   ,,Ale jistě že ano, čas tu běží mnohem rychleji, než u nás na planetě 

Zemi,“ kýval hlavou Vítek. 

   ,,To není přesné, čas běží  všude  stejně rychle. Můj palác se změní 

do jiné podoby pokaždé, když  někdo  vstoupí do chodby,“ vysvětlila 

hostitelka. 

   ,,To mění barvu celý palác?“ přidala se do hovoru také Mexana. 

   ,,Celý, celičký,“ otočila se na ní  s  úsměvem Hvězdná paní a lehce 

mávla rukou.  

  Hned vedle Vítka se vymalovaly  mohutně  dveře s velikou krásnou 

klikou. 

   ,,Tak prosím Vítku, otevři je,“ vyzvala mládence. 

   Vítek vzal za kliku a dveře otevřel.  

  Místnost, která se za nimi  skrývala, byla  tak  veliká, že návštěvníci 

sotva dohlédli na druhou stranu, kde se zrovna otvírala spousta oken. 

Byla celá zbarvená do fialové, jenom při  zemi se vlnila světle modrá 

mlhovina. 

   ,,Pokud chcete okna  spočítat, raději  vám  to řeknu sama. Je jich tři 

sta třicet tři,“ ukazovala prstem paní Láska.  

,,Jedině tato místnost nemění svou barvu, je stále stejná. To proto, že 

ke mně často přichází na  návštěvu  spousta hvězd a hvězdiček. Také 

proto je sál tak veliký. 

  Vítek tiše stál oči na vrh hlavy, pusu dokořán.  

 

Až když Hvězdná paní vykročila sálem, vzpamatoval se a následoval 

ji. Mexana s Bixem kráčeli za nimi. 

   ,,Jen co se otevře poslední okno, přijdou vás pozdravit všechny ty 

hvězdy. Dám jim lidskou podobu, abyste si rozuměli,“ rozpažila ruce 

Hvězdná paní a čekala.  

 

Tři sta třicáté třetí okno, se otevřelo, paní Láska  předpažila a mávala  

konečky prstů. Každým tím oknem přilétaly  hvězdy velké, jako byla  
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Mexana s Bixem. 

  Jakmile přistály do světle modré mlhoviny, zmenšily se do velikosti 

Hvězdné paní a Vítka.  

  Také  měnily svou  podobu, z koule  nepravidelně osázené jehlánky 

se proměnily v lidské hlavy, které místo těla měly mlhovinový závoj, 

každá v jiné barvě. 

   ,,Hvězda s těmi  dlouhými, bílými  vlasy  a do červena zabarveným 

závojem je Ara ze souhvězdí Oltáře,“ ukazovala otevřenou dlaní paní 

Láska.  

   ,,Polárka či Večernice  nebo  také Severka  je ta s těmi kudrnatými, 

černými vlasy, oděná do  bílého  mlhovinového závoje. Další hvězdy 

ti představím osobně.“ 

   ,,Moc se omlouvám vzácná paní, ale  tolik  času  nemám, musím za 

Michalem, a pokud je to  jen  trochu  možné, musíme hned vyrazit na 

Hvězdu měsíční,“ vysvětloval Vítek.  

,,Tak mě napadá, není naše hvězda také tady v sále?“ 

Paní Láska se vlídně usmála a oběma rukama Vítkovi naznačila, aby 

ji následoval.  

,,Ta nejkrásnější  je  Hvězda měsíční. Ta  se zlatými vlnitými vlasy a 

zlatomodrým mlhovinovým závojem, představím vás. 

  Vítek spolu s paní  Láskou  předstoupil  před Hvězdu měsíční, která 

se tak zvláštně vlnila, poklonila se a pravila:  

   ,,Ty jsi Vítek a ty Michal, že?“ 

   ,,Jé, Míšo, ty jsi tady?“ zvolal starší z bratrů.  

,,Jak si nás tu našel?“ 

   ,,Tady ten pán mě  přivedl,“ ukazoval Michal  na muže oděného do 

bílých  až  průhledných  kamaší a  haleny. Na nohou  měl boty stejné 

barvy se třemi špičkami. 

   ,,Sněholík jméno mé,“ uklonil se zvláštně vyhlížející muž a položil 

Vítkovi ruku na rameno, druhou pak na rameno Michala.  

Oba kluci si všimli, že  nemá  žádné prsty, konce jeho paží měly tvar 

sněhové koule. 

   ,,Když nemusím po vaší planetě rozsévat vločky sněhu, trávím svůj 

čas zde u Hvězdné paní.“ 

,,Já jsem Severka nebo  také  Polárka  pro  někoho  Večernice, říkejte 

mi, jak chcete,“ uklonila se hvězdná dívka.  

  Oba hoši se jí také poklonili. 

   ,,Jitřenka je jméno mé. Jistě víte, že nejsem  hvězda,  nýbrž planeta 

Venuše?“ přistoupila k mládencům další z krasotinek. 
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,,To protože mě většina lidí má za hvězdu, smím se účastnit setkání u 

paní Lásky, “ představila se nejzářivější z návštěvnic. 

  Také jí se Michal s Vítkem poklonili. 

   ,,Tak jsme tu všichni!“ řekla s úsměvem paní Láska a vzala Vítka s 

Michalem za ruku.  

,,Co kdyby nám Vítek zazpíval  nějakou  píseň,“ zeptal se paní Láska 

tak, aby to všichni slyšeli.  

  Z nadšení přítomných bylo znát, jaký dobrý nápad přednesla.  

 

TICHÉ   BLUES     (Píseň)                                             

Mé tiché blues, pro všechny všude zní,  

sluneční vůz světem jej rozváží. 

Přidej svůj hlas, pohladíš múzy,  

na dlaň dej vlas, zazní jak struny. 

Zahrají loutnu, pár líbezných tónu,  

promění se v tvé tiché blues, 

krajinou je rozveze sluneční vůz. 

Jen slunce to kouzlo zná, náručí svou tě objímá, 

paprsky pohladí tvou tvář, pro radost jim úsměv dáš. 

Paprsky pohladí tvou tvář, pro radost tichý blues zazpíváš. 

Znám jen pár not, pro všední chvíle zní,  

sluneční loď na vlnách zatančí. 

Přidej svůj krok, probarvíš časy,  

na dně všech vod, vysázej řasy. 

Rozkvetou v leknín, daj vůni tvým písním,  

co znají jenom pár tvých not, 

po mořských je rozveze sluneční loď. 

Jen slunce to kouzlo zná, náručí svou tě objímá, 

paprsky pohladí tvou tvář, pro radost jim úsměv dáš. 

Paprsky pohladí tvou tvář, pro radost tichý blues zazpíváš. 

* 

Alpaky Mexana s Bixem se na sebe  také  vlídně  dívali a jako kdyby 

se usmívali. 

 

Náhle všechno zčernalo, vše se zahalilo do nejtmavější tmy.  

Vítek s Michalem a Mexana s Bixem kamsi padali onou černočernou 

tmou. 

   ,,Bixi, musíme zachránit chlapce!“ zvolala Mexana a zrychlila svůj 

let, aby pomohla Vítkovi.  
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  Také Bix už má na svém hřbetu  Michala a vznáší se s ním tmavým 

prostorem. 

 

Když Mexana přilétla k Bixovi a Michal se vyděšeně zeptal:   

   ,,Co teď? Nezůstala  tu  jediná  hvězda, jen  planety  se tu tak divně 

potácejí.“ 

   ,,Jako kdyby do nich narážel prudký vichr!“ doplnil Vítek.  

,,Ale můžeme být rádi, že alespoň něco málo vidíme?“ 

   ,,Roh máš?“ zeptala se znenadání Mexana.  

  Vítek sáhl pod tuniku a roh vyndal, aby jej všichni viděli.  

  V tom okamžiku se všude kolem začala rozlévat ohnivá záře. 

   ,,Co to je, až z toho bolí oči!“ postěžoval si Michal. 

   ,,Podívej, něco k nám letí!“ ukazoval Vítek na tmavý bod uprostřed 

ohnivého mraku, který se blížil velikou rychlostí. 

 

Bix se připravoval do bojového postavení.  

Sytě hnědá koule  se  proměnila  v postavu obrovského muže, a proto 

hrdina zůstal na svém místě.  

Velice krásný obličej porostlý jemnou, krátkou zlatožlutou srstí a jen 

o trochu tmavší  odstín  měly  středně  dlouhé  vlasy, které pokrývaly 

hlavu kolem  dokola. Tělo, ruce, nohy  potažené jakousi pavučinou a 

v ní byly znát duhové kapky. Ač tělo zůstávalo bez pohybu, hlava se 

stále otáčela. Obličej se neustále  cukavým  pohybem vracel tam, kde 

na něj mládenci dobře viděli. 

   ,,Juj, to jsem se lekl!“ zvolal  Michal, když okolo velikánovy hlavy 

začaly létat jiskřičky. 

   ,,Já taky!“ přiznal se Vítek. 

   ,,Jsem Slunce půlnoční,“ představil se obr.  

 


DRAHOKAM 

   ,,Přiznej se Vítku, ty nevíš jak dál?“ otočila se na mě Anička. 

   ,,Máš pravdu, nějak mi to nemyslí,“ přiznal jsem se bez okolků. 

   ,,Co bude s tou láskou?“ pronesl opět Dalibor. 

   ,,Láska bude,“ odvětil jsem s úsměvem. 

  ,,Ten obr by mohl být hodný a zachránit je?“radila váhavě Hanička. 

   ,,Obr je hodný, je to  samo slunce, ale nenávist  nezničí!“ řekl jsem 

důležitě. 

   ,,Jo, tak ono to černo je nenávist?“ podivila se sestra. 
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   ,,Nenávist  je  mezi  lidmi, nechápu, co dělá  ve vesmíru a k tomu v 

paláci lásky?“ kroutil hlavou Dalibor. 

   ,,Když tam může být samotná láska, proč by tam  nemohla být také 

nenávist?“ opáčila Anička. 

,,No jasně láska, pošli tam Slavěnku, ať ona je zachrání!“ 

   ,,Aničko?“ zvolal jsem překvapeně. 

   ,,No co, pohádkové děje se mají prolínat, nemám pravdu?“ 

   ,,Aničko?“ zvolal jsem po druhé. 

   ,,Nebuď takový cíťa, čtenářům se to bude líbit, uvidíš?“ 

   ,,Aničko,“ řekl jsem  po třetí  a  chtěl  pokračovat ve vyprávění, má 

dívka mě však nepustila ke slovu. 

   ,,Celé to má název  největší láska Modré planety, už z toho důvodu 

by tam měla být také Slavěnka, alespoň na chvilku, nemyslíš?“ 

   ,,A jak se  tam  dostane, vždyť princezny nemají křídla?“ upozornil 

nás Dalibor. 

   ,,Vítek ví, jak se tam Slavěnka dostane, že mám pravdu?“ 

   ,,Ty jsi, poklad nejvzácnější  drahokam, víš to?“ koktal jsem. Objal 

jsem svou dívenku a políbil. Cítil jsem jak je na sebe pyšná, když mě 

upozornila, že mi to jen tak neprojde. 

   ,,Písničku, chci za to písničku, která bude jenom pro mne a hned!“ 

   ,,Ano poklade nejvzácnější drahokame, ale nemám žádný nástroj?“ 

   ,,Máme klávesy!“oznámil Dalibor a sundal potah,který je zakrýval. 

   ,,Tak já jdu na to,“ řekl jsem odhodlaně a zapnul nástroj. 

 

PADÁ  HVĚZDA     (Píseň) 

Ty jsi jako sluníčko, co je na nebi,  

znám vzácnost tvého já, ční nad všechny poklady. 

Hřejivá světluško s úsměvem kouzelným, 

chci ti říkat křehká slova, co jsou stejná, jako jsi ty. 

Jsem s tebou rád, máš povahu půvabnou, 

koukej, padá hvězda, to není náhodou. 

Pozval jsem jí k nám, to pro tebe je dar, 

vždyť jsi vzácná vzácnost víc než drahokam. 

Ty jsi jako hvězdička, co je na nebi, 

pro krásu tvého já, zní tu všechny sonáty. 

Převzácná beruško s pohledem upřímným, 

chci ti podat hezké květy, co jsou stejné, jako jsi ty. 

Jsem s tebou rád, máš povahu půvabnou, 

koukej, padá hvězda, to není náhodou. 
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Pozval jsem jí k nám, to pro tebe je dar, 

vždyť jsi vzácná vzácnost víc než drahokam. 

Pro mě jsi vzácná vzácnost víc než drahokam. 

Tak to jsi ty. 

* 

   ,,Krásné Vítku, moc děkuji,“ plakala dojetím Anička. 

 

Došel jsem k ní a ukazováčkem setřel tu největší slzu z její tváře. 

   ,,Neplač, vždyť jsi to sama poručila.“ 

   ,,Jenomže jsem nějak pozapomněla na tvou křehkou pohádkovou 

dušičku,“ rozplakala se ještě víc. 

  Hanička s Daliborem nás tiše pozorovali, než sestra prohlásila: 

   ,,Tak šup, šup, jdeme na tu lásku!“ 

  Anička se otočila k počítači. 

   ,,Lásku, kterou máš pro tenhle  příběh  připravenou, tu nezapomeň, 

ta tam také musí být!“ řekla  dívka  hedvábným  hlasem a přečetla mi 

poslední větu z našeho pohádkového příběhu. 

 



PRINCEZNA  MEZI  HVĚZDAMI 

   ,,Jsem Slunce půlnoční,“ představil se obr.  

,,Přiletěl  jsem, abych  vysvětlil, co  se  vlastně  stalo. Palác Hvězdné 

paní spolu se všemi hvězdami je pořád  tam, kde byl. Zlý Tmavotvor 

jej zahalil do temné tmy. Je to lidská  nenávist, proto jste vy z Modré 

planety vypadli dvě stě dvacátým druhým oknem.Vysvětlím vám, co 

všechno musíme udělat, abychom zrušili kletbu,“ kýval velikán. 

   ,,Zajímalo by mě, čemu vděčíme za tvou pomoc?“zeptal se Michal. 

   ,,Mým veršům z písničky -Tiché blues, kterou  jsem zpíval v paláci 

paní Lásky, že mám pravdu,“ odpověděl Vítek. 

,,Jen slunce to kouzlo zná!“ dodal hoch. 

   ,,Velmi správně, teď  mě dobře  poslouchejte! Zachránit  palác paní 

Lásky a s ním i  všechny  hvězdy může v téhle situaci jenom největší 

láska Modré planety spolu se mnou!“ prozradilo slunce. 

   ,,To znamená Vítek a Slavěnka?“ povzdychl si Michal. 

,,Vítek je tu s námi, ale princezna je tuze daleko!“ 

   ,,Jak víš, že naše láska je ta největší, bráško?“ 

   ,,To ví celý svět, bráško!“ 

   ,,Pokud se  nemýlím, sluneční vůz, o kterém  jsem  zpíval ve stejné 

písni, může Slavěnku dovést?“ 
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   ,,Správně Vítku, správně,“ kývalo slunce. 

,,Už by se měl každým okamžikem vrátit z planety Země, jestli však 

přiveze princeznu Slavěnku to zatím netuším.To protože se mu cestu 

snaží  znepříjemnit  černý  vesmírný  vrak  plný  černého vesmírného 

prachu, který je důsledkem další zlé lidské vlastnosti a to zloby!“ 

  ,,Proč jí nepomůžeme, máme kouzelný roh?“ozval se Michal. 

   ,,Roh máme, ale nevíme, kdo nám jej daroval a zda nám pomůže?“ 

   ,,Správná otázka, Vítku. Pokud byste neznali, kdo vám roh daroval, 

nedokázali bychom Slavěnku vysvobodit ze spárů zloby,“ kývl obr.  

,,Onen  jezdec  nebyl  muž, ale  byla  to žena, kdysi  nevídaně krásná 

žena. To lidičky  mohou za její  nynější podobu, která je den ode dne 

ošklivější, hrůznější. Důvod je  prostý, obyvatelé Země  jsou  čím dál 

krutější a samotnou laskavost snad už ani neznají.  

Proto se  přestěhovala  na  planetu pyšitvorů  i s vlídností, kterou jste 

také měli tu čest spatřit. Ano, domikáň byl zohavená vlídnost. Jejich 

dar vám pomůže proti zlobě,“ vysvětlilo slunce. 

   ,,Laskavost a vlídnost jsou dvě a zloba jen jedna,“ podotkl Michal. 

   ,,Takhle to není!“ opáčil sluneční velikán. 

,,Zloba má daleko větší sílu, ale když pomůže láska Vítka a Slavěnky 

můžeme tu strašlivost přemoci. Nezničíme jí, jenom zaženeme.“ 

   ,,Další zkouška naší lásky Slavěnko,“ řekl polohlasně Vítek. 

   ,,I tak se to dá chápat,“ přitakal zářící obr a důrazně dodal: 

,,Vítku, zvedni nad hlavu dar vzácných dam Laskavosti a Vlídnosti!“ 

  Vítek neprodleně učinil, co mu slunce kázalo. 

 

Jediný paprsek  proměnil roh ve zlatý jehlan, který pomalu zvětšoval 

svou délku, až byl dlouhý jako meče na planetě Zemi. 

   ,,A teď r ychle  za  Slavěnkou, Mexana ví kam letět,“ ukázalo svou 

mohutnou paží slunce směrem, kterým se měli vydat na cestu. 

   ,,Děkujeme,“ volali  chlapci, kteří  se  spolu  se  svými  čtyřnohými 

přáteli vydali zachránit princeznu Slavěnku. 

 

   ,,Ta zvláštní  mlhovina  před  námi se podivně prohýbá, jako kdyby 

do ní cosi naráželo?“ ukazoval prstem Michal. 

   ,,Vážně je to  zvláštní, ještě  jsem  neviděl, aby v tmavě šedivé vatě 

létaly jiskry či snad blesky?“ divil se Vítek. 

   ,,No ano, to je ono, přemýšlel  jsem jak tu podivnost nazvat. Vážně 

připomíná vatu,“ pokyvoval mladší z bratrů. 

   ,,Jako bych  mezi  tím  vším  viděla  prostupovat nějakou zář, to by  
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mohl být sluneční vůz?“ přidala se do hovoru Mexana. 

 

Vítek si připravil  třpytící se jehlan do útočné polohy a poprosil svou 

lamu, aby letěla přímo do mlhoviny. 

  Jehlan prorážel tunel, do  kterého se odvážlivci sotva vešli. Blesky i 

jiskry je ohrožovaly ze všech stran a cesta za nimi se hned uzavírala. 

Jen na okamžik spatřili silné světlo, které jim letělo naproti. Narazilo 

do jehlanu tak silně, že se Vítek  jen  taktak  udržel  na hřbetě alpaky.  

  Třesk roztrhal  šedivinu  na  malé  kousíčky, které poletovaly kolem 

jako lístečky ze stromů. 

   ,,Vítku, můj Vítečku, já věděla, že  mě zachráníš?“ volala Slavěnka 

a natahovala ruce k blížícímu se muži. 

   ,,Slavěnko má milovaná,“ stačil  odpovědět mládenec, než se spolu 

schoulili v objetí vášnivého přivítání. 

  ,,Nemyslete si, že žárlím, ale už by to mohla stačit,“ mračil se velmi 

zvláštně Michal. 

   ,,Máš  pravdu,  musíme  zachránit  paní  Lásku, tak  honem  zpět za 

Sluncem půlnočním,“ řekl Vítek, ale neodpustil si ještě jedno sladké 

políbení své princezny. 

 

,,Tak jste to dokázali?" kýval spokojeně  sluneční  velikán, když se k 

němu odvážlivci vrátili.  

  Během pár dalších  okamžiků vysvětlil, co Vítek se Slavěnkou musí 

udělat a také, co se okolo nich bude dít. 

 

Mezi tím jiskřičky  dolétly k  paláci, kde  se  spojily v jednu velikou 

ohnivou jiskru. 

   Vítek  prosil Mexanu  a Michal  Bixe, aby je zanesli k paláci, který 

se jim v žáru jiskry opět ukázal. 

   ,,Teď už musíme najít sto  jedenácté  okno a tím pohodlně vlétnout 

do paláce,“ ukazoval oběma rukama Michal.  

,,Nesmíme se zmýlit, jinak je s námi konec!“ 

  ,,To nechejte na mně,“řekla sebejistě Mexana a přidala na rychlosti. 

    

   ,,Jújky…, jsme uvnitř,“ radovali se hoši. 

   ,,Nenávidím vás,“ ozval se bouřlivý strašidelný hlas. 

,,Mě nemůžete zničit, já zničím vás!“ řinčela nenávist. 

   ,,To se ještě uvidí!“ odvětil sebevědomě Vítek a poprosil Mexanu,  

aby ho zanesla k hlavní bráně.  
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  Otevřel ji a sledoval, jak na nádvoří vjíždí sluneční vůz spolu s jeho 

Slavěnkou. 

   ,,Vítám tě má  milovaná v  paláci  samotné  paní Lásky,“ uklonil se 

mládenec a pomohl dívce vystoupit.  

  Nabídl jí rámě a kráčel s ní do velkého sálu. 

 

Celý palác byl  ponořen  do  temné  mlhoviny, ve které  létaly ohnivé 

blesky. Bylo jich čím dál tím víc, byly čím dál tím větší a hrůznější. 

 

   ,,Oba vás vítám Slavěnko a Vítku v paláci paní Lásky,“ poklonil se 

Michal, když milenci vešli do dveří. 

,,Teď musíš zazpívat  písničku, která  pomůže  do  paláce proniknout 

také  Slunci  půlnočnímu  a  jeho  jiskře,“ připomínal  svému bratrovi 

rady slunečního pána. 

   ,,Ano, písní pomohu proniknout Slunci půlnočnímu a jiskře do sálu 

paláce. Pamatuji si ta slova,“ odpověděl Vítek. 

   ,,Co to děláte, myslíte si, že mě tímhle zastrašíte?“ bouřila se lidská 

špatnost, vzápětí však bylo v jejím hlase slyšet bolestivé zděšení. 

,,Co se to děje, nějak mi ubývá sil, nějak podezřele blednu!“ 

   

Vítek vroucně políbil Slavěnku a něžně jí pohladil po tvářích. 

   ,,Dost, tak už dost!“ ozýval se běsnící hlas nenávisti. 

   ,,Ale proč?“ zeptal se posměšně Michal. 

,,Paní Lásku  přišla  navštívit  největší  láska Modré  planety, proto ti 

bude čím  dál  hůř a hůř, až  raději  opustíš  tento  palác!“ vysvětloval 

mladík a tvářil se povýšeně. 

 

Opět se setmělo a blesky řádily přímo nad hlavami milenců. 

   ,,Vítku písničku, zazpívej tu písničku!“ volal Michal. 

   ,,Co že, vy mě vážně chcete zničit písničkou?“ ozval se hromový 

smích zlé nenávisti. 

   ,,My tě zničíme písničkou!“ prohlásila směle Slavěnka. 

   ,,Tak na to si počkám!“ burácela ošklivost. 

   ,,To jsme  rádi, alespoň  tě  nemusíme  nahánět po vesmíru ty jedna 

odporná zrůdo!“ smál se Michal. 

   ,,Až s tím skončíte, dejte mi vědět, abych se mohla zasmát!“ 

   ,,My se budeme smát!“ řekl polohlasně Michal a koukal na bratra. 

    Vítek si k sobě přivinul Slavěnku, pak naladil lyru a začal zpívat. 
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SLUNCE  PŮLNOČNÍ       (Píseň) 

Aháhahá, ahahahá 

Pohleď k nebi, jen pro tebe zahoří,  

slunce plné hvězd, Slunce půlnoční. 

Nabídni svou dlaň, paprsek tě pohladí,  

jenom skromná daň za to, že tvá přání vyplní.           

Tak pošli svůj úsměv na křídlech Pegasů,  

svůj voňavý úsměv pošli do mraků. 

Jedině tvůj úsměv ta mračna rozpráší,  

jen pro tebe zazáří slunce plné hvězd Slunce půlnoční.  

Aháhahá, ahahahá 

Pohleď k lidem, jen pro tebe zahoří,  

oči plné hvězd, oči sluneční. 

Pošli jim pár vět, tajemství ti prozradí,  

promění tvůj svět, tvou náruč štěstím naplní. 

Tak pošli svůj úsměv na křídlech holubích,  

svůj voňavý úsměv pošli údolím. 

Jedině tvůj úsměv ty oči rozzáří,  

jenom pro vás zazáří slunce plné hvězd Slunce půlnoční.  

Ahahahá, ahahahá 

* 

   ,,Odvaha vám nechybí, zasloužíte si pochvalu,“ promluvil sluneční 

pán, který právě přistál přímo u našich hrdinů.  

Natáhl ruku k třicátému  třetímu oknu a  tím pozval do sálu také svou 

velkou jiskru, která ustupující tmavou mlhovinu nadobro spálila. 

   ,,To není všechno, teď musíte najít paní Lásku!“ rozkázalo slunce. 

  Jakmile velikán  domluvil, otevřely  se  dveře  a  do sálu vešla sama 

Hvězdná paní. 

   ,,Už jsem nevěřila, že se té nenávisti zbavíme,“ oddychla si. 

   

Palác Hvězdné paní se opět rozzářil.  

  Všechny ty hvězdy a hvězdičky  vyluzovaly hlasem připomínajícím 

flétny, velmi krásnou melodii, při které se zvláštně vlnily.    

   Sluneční pán zmenšil jiskru a podal jí Slavěnce.  

Princezna si dar schovala do kapsáře a spolu s ostatními poslouchala 

další rady. 

   ,,Všichni se vezmeme za  ruce, paní Láska  si stoupne mezi Vítka a 

Slavěnku!“ 

  Když bylo vše podle jeho  představ, moudře zakýval hlavou, roztáhl  
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ruce a opět chtěl cosi říct.  

Jeho úmysl  překazila  tmavě červená ohnivá koule, která se prohnala 

sálem.  

Dvakrát oblétla okolo paní Lásky a  stejným  oknem, kterým přilétla, 

zase zmizela. 

   ,,Slavěnku, ta  koule  unesla Slavěnku,“ volal Vítek a přitom rychle 

mrkal oběma očima. 

   ,,Přišlo to, čeho jsem se bál! Nenávist  a  zloba  se  spojily a unesly 

princeznu. Proletěly černou dírou a tak se dostaly  do jiného vesmíru, 

dost možná i do jiného časoprostoru,“ vysvětlilo slunce. 

   ,,Je nějaká naděje jak Slavěnku najít?“ zeptala se Mexana. 

   ,,Jiný vesmír  jiné  slunce, s tím si  nevím  rady ani já sám,“ přiznal 

sluneční pán, podivně se poklonil a bez dalších gest náhle zmizel. 

    

   ,,Teď už nám nestačí  jenom  věřit na zázraky, my se na ně musíme 

spolehnout!“ řekl smutně Vítek, kterému se do očí vkrádaly slzy. 

   ,,Kterou černou  dírou  prolétly, to nikdo neví?“ zeptal se rozčílený 

Michal. 

   ,,V mém souhvězdí Labutě jednu černou díru najdete.“ 

   ,,Já si vzpomenu, jak se jmenuje,“ přerušil Hvězdnou paní Vítek. 

,,Už to mám, lidé jí říkají srdce souhvězdí Labutě?“ 

   ,,Než se vydáte k  černé  díře, musíte letět do sousedního souhvězdí 

Lyry a zapůjčit si ten  správný  nástroj, kouzelný nástroj. S tím Vítek 

zazpívá zcela novou píseň,“ radila paní Láska. 

   ,,Vždyť je to úplně na druhou stranu to nás zdrží, musíme nejprve 

zachránit Slavěnku!“ 

   ,,Vítku, radím ti dobře, nejprve leťte pro  lyru, písničku pak uslyší i 

Slavěnka ať bude kdekoli a to vám pomůže!“ řekla důrazně paní. 

   ,,Slavěnka uslyší mou písničku?“ divil se Vítek. 

   ,,Ano stejně tak jako ty dvě první,než si zapomněl mou lyru na lodi 

onoho proradného kapitána.“ 

   ,,Mexano, prosím letíme pro lyru,“ rozhodl hoch. 

   ,,Počkej ještě chvilku!“ zastavila je paní Láska. 

,,V onom souhvězdí Lyry musíte najít  hvězdu, kde si pak vybereš ze 

spousty nástrojů ten jediný správný. Vím, že se nespleteš, že se trefíš 

hned na poprvé, víc pokusů ani  nemáš. Tu správnou hvězdu poznáte 

snadno, má tvar půlměsíce,“ prozradila Hvězdná paní. 

   ,,Mexano, prosím letíme pro lyru,“ zopakoval Vítek.  

Společně s Michalem zamávali a vzápětí ukazovali směr, kam poletí. 
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Jen co se ocitli v souhvězdí Lyry, spatřili onu hvězdu, kam je poslala 

Hvězdná paní. 

 

V okamžiku, kdy pronikli  na  její  povrch, měli  před sebou nespočet 

různobarevných hudebních nástrojů, kterým lidé říkají lyra. 

 

Vítek od první chvíle věděl, jakou si vybere. 

  ,,Zlatá zní falešně, stříbrná také, diamantová na tom není o nic lépe. 

Mexano musíme najít dřevěnou,“ oznámil mládenec. 

   ,,Nechci ti  do  toho  mluvit, ale že  by zrovínka  dřevěná  lyra měla 

kouzelnou moc, to se mi nezdá?“ mračil se Michal. 

   ,,To mám v patrnosti, proto musíme  najít přesně takovou, jakou mi 

tenkrát darovala Hvězdná paní,“ kýval hlavou starší z bratrů. 

 

Nepatrný  záblesk  mládence  navedl  k  tmavě  oranžové nezvykle se 

lesknoucí lyře. 

   ,,To je jistojistě ona!“ řekl bez jediné pochybnosti.  

Vzal nástroj do náruče a párkrát prsty rozezpíval stříbrné struny. 

Tady teď  nepoznáme, zda je to  ta  pravá, to ukážou až naše budoucí 

okamžiky,“ přiznal Vítek a záhy poprosil svou alpaku, aby je zavedla 

k černé díře. 

 

Cestou potkali  desítky  meteoroidů  letících k Modré planetě, minuli 

množství hvězd i planet, až  se  ocitli  před  nejkrásnější dvojhvězdou 

Mléčné dráhy, která září zlatou a modrou barvou.  

   ,,Albireo je  hlava  souhvězdí  Labutě, musíme  letět  ještě dál, až k 

hvězdě Sadr, u té se  nachází  ona  černá díra,“ oznámil Michal, který 

se stále mračil. 

 

   ,,Tak jsme tu!“oznámila směle Mexana. 

   ,,To je velmi zvláštní místo?“ okomentoval černou díru Michal. 

   ,,Nejsme tu, abychom zde  obdivovali  vesmír, nejsme tu na výletě, 

vzpomínáš? Musíme zachránit mou princeznu Slavěnku a to hned!“ 

   ,,Tak se hned nečil bráško, kdo tě má poslouchat?“ odsekl Michal. 

   ,,Něco se ti nelíbí, upaluj domů  a  já  bez  okolků, rovnou do černé 

díry!“ rozhod roznícený Vítek. 

  ,,Nejdřív musíš zazpívat píseň, aby, jste se  dostali  do časoprostoru, 

kde je princezna Slavěnka,“ promluvila paní Láska, která se objevila 

před vstupem do černé díry. 
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Vítek doladil lyru a zpíval: 

 

SVÉHO ANDÍLKA POSTRÁDÁM      (Píseň) 

Svého andílka postrádám, proto žádost všem andělům posílám. 

Poraďte mi prosím, kde hledat mám, kde svého andílka vypátrám.  

Mým andílkem je dívka spanilá, tady mezi hvězdami se mi ztratila. 

Neprodleně svolám seminář andělů, 

věřím, znají způsob jak najít mou lásku.  

Do hvězd volám lásko má, kam ses mi ztratila, 

dívenko má roztomilá, princezničko milovaná. 

Svého andílka postrádám, proto žádost všem andělům posílám. 

Poraďte mi prosím, kde hledat mám, kde svého andílka vypátrám.  

Mým andílkem je dívka spanilá, tady mezi hvězdami se mi ztratila. 

Neprodleně svolám seminář andělů, 

věřím, znají způsob jak najít mou lásku.  

Do hvězd volám lásko má, kam ses mi ztratila, 

dívenko má roztomilá, princezničko milovaná. 

* 

   ,,Tak to je to nejkrásnější  a  nejmoudřejší, cos mohl udělat“ kývala 

radostně Hvězdná paní. 

,, Nejen že tvou princeznu  hlídají  samotní andělé, navíc ona sama je 

teď anděl, proto se jí nic nestane a svolání semináře ti zajistilo, že do 

černé díry nemusíte. 

 

   ,,Koukni, už všichni ti  vzácní  andělé přilétají, zaveďte je do mého 

paláce,“ svolila šťastná paní Láska, když  spatřila  přízraky, zahalené 

zvláštní krásnou barevnou mlhovinu, v které při trošce představivosti 

poznat postavy lidí či snad siluety zvířat ba  dokonce nadpřirozených 

bytostí. 

 

  Mexana promluvila jakousi líbeznou řečí a dala se spolu s Vítkem 

na cestu.  

  Bix s Michalem a všichni ti andílci je následovali. 

 

   ,,Vítejte v  mém  tajemném  paláci, v paláci  lásky a dovolte, abych 

vás co nejsrdečněji  přivítala. Prosím  vzácní  andílci, prozraďte nám, 

kde je Slavěnka?“ kývala paní Láska a  rukou Vítkovi naznačila, aby 

přistoupil k ní. 

  Andělé vznášející  se  jen  kousek  nad  zemí  ustoupili a středem se  
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vznášela zářivě růžová mlhovina, v které cestovaly maličké třpytivé 

hvězdičky. Snad pouze Vítek si v té kouřové siluetě uměl představit 

svou milovanou Slavěnku.  

  Hvězdná paní se uklonila a vlídně radila: 

   ,,Vítku musíš v tvých písních najít řešení, jak dostat princeznu zpět 

na Modrou planetu!“ 

   ,,To není nic tak  těžkého! Sluneční vůz jí sem do vesmíru přivezl a 

sluneční loď ji odveze!“ řekl důležitě Vítek. 

   ,,Ano tvá píseň -Tiché blues je  ta  správná, která Slavěnce pomůže 

vrátit se domů,“ souhlasila  paní  Láska  a  ukázala  na dveře, které se 

zrovna otevřely. 

  Vítek chtěl Slavěnku ochotně  odvézt na sluneční loď, ale andělé ho 

předběhli. 

 

Když bratři i s Hvězdnou paní  vyšli před palác, andělka Slavěnka už 

stála na palubě zlatě zářící lodě. 

  Netrvalo dlouho a loď vyplula k Modré planetě. 

   ,,Vůbec neměj strach, přistane  na  moři nedaleko svého království. 

Lidskou podobu ji vrátí první holub, kterého potká. Vzpomínáš přece 

na text tvé písně?“ usmívala se paní Láska. 

 

Vítek  tiše kýval hlavou a smutně princezně mával tak dlouho, než se 

mu ztratila z dohledu. 

  Paní Láska přistoupila k  bratrům  a odhodlaně je vybídla k dalšímu 

putování na Hvězdu měsíční. 

  Vítek, Michal, Mexana i Bix se rozloučili a vydali se opět na cestu. 

 


NEŠŤASTNÝ,  ŠŤASTNÝ  DEN 

   ,,Nechceš se  mi  tam  snad  zamilovat milý, která to bude? Severka 

nebo Jitřenka?“ sedla si mi na klín Anička a políbila mě. 

   ,,Láska bude,“ smál jsem se a také jsem Aničku políbil. 

   ,,Láska bude? To je krásné,“ tvářil se slastně Jula. Jen co to dořekl, 

zapípal mu mobilní telefon.  

  Julinka, která zrovna  procházela  na toaletu, zvědavě nakoukla přes 

rameno. Na okamžik se zarazila, aby po chvilce s úsměvem řekla:  

   ,,Láska bude, hm…, láska už je, že můj milý manžílku.  

Cituji sms.  

Stíská se mi, miluji tě.  
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To teď přišlo  Julovi. Takže lásku  už  tady  máme a co dál? Doufám,  

že je bohatá a má byt? Jinak  spíš  pod mostem! Klidně jeď za ní, my 

se domů nějak dopravíme?“ mluvila stále klidným hlasem Julinka.  

   ,,To jsme tedy povedená rodinka, před pár hodinami brácha Michal 

a teď já! Dalibor se Haničce také - ehm!“Julinka se na oko zastyděla. 

,,Vynadám si sama, vím, tak se nemluví?“ pokárala sestra sama sebe. 

    

  ,,Ještěže máš  ta  prázdná cédéčka, viď?“ řekla mi tiše Anička, když 

jsem opět začal vypalovat napsaný text. 

    

Jula se mezitím zvedl a odešel k autu.  

  Julinka došla k oknu, otevřela jej a polohlasně s ironií v hlase na 

Julu mluvila:    

   ,,To jsi kabrňák! Ani se svým synem se nerozloučíš?“ zavřela okno 

a vrátila se ke stolu.  

    

Jula odjel. 

   ,,Jen jsme sem přijeli a hned se tu všichni rozvádí!“   

  ,,Vy za to nemůžete, viď Dalibore? Prozraď  jak to je, jak dlouho ty 

tvé podvody trvají?“ řekla posměšně Hanička a odešla do kuchyně. 

   Ponurá nálada napovídala, že je konec oslav. 

   

Julinka seděla a upřeně koukala do jednoho místa. 

   ,,Je dobře, že děti si hrají venku a jsou  tomu  všemu ušetřené, když 

budete holky potřebovat pomoct“ pronesla mamka se slzami v očích. 

  Tuto větu však neunesl Dalibor a také odešel do kuchyně.  

   

Po chvilce se vrátil a požádal nás, abychom opustili jejich dům.  

   Musím přiznat, že tím  celou  situaci  ulehčil. Sami jsme s Aničkou 

hledali možnost jak dnešní večer ukončit. 

   ,,Tady se vážně nedá nic  dělat, to si  musí  vyřešit  každý sám. Tak 

dobrou noc,“ rozloučili jsme se  a  vykročili  na  nádraží, abychom se 

vlakem dopravili domů.  

* 

   Uběhlo pár týdnů, ve kterých na pohádkový příběh nezbýval čas a 

po pravdě ani nálada.  

  Zařizování bytu, zajištění dobrého jména v novém  zaměstnání bylo 

pro mne i pro Aničku tím nejdůležitějším.  
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Přitom všem shonu jsme  prožívali  okamžiky  krásných nocí, plných 

něžných dotyků, sladkých polibků a vášnivého mazlení.  

 

   ,,Vítku, máš dnes šťastný den?“ zeptala  se  Anička  hned, jak jsem 

vstoupil do dveří našeho bytu. Seděla  na  zemi, pod  sebou  polštář a 

dívala se na mě jiskřivýma očima.  

  Hned jsem vše pochopil.  

Svlékl jsem si sako, pověsil ho na věšák a přitulil se k Aničce.  

  ,,To je pro mě ten nejšťastnější den, ten  nejvzácnější  bude, až se to 

maličké narodí,“ řekl jsem tiše a políbil Aničku na tvář.  

   Rozplakala se.  

   ,,Budeš  ten  nejvzácnější  táta, vím to! Jsi  ten nejvzácnější muž, to 

vím také. A už se na mě nekoukej!“ smála se do pláče.  

   

Postavila se, podala mi ruku, a když  jsem  se  také  postavil, odvedla 

mě do ložnice.  

  Lehla si na postel, vyhrnula si halenku a pohladila si bříško.   

   ,,Přivítáš si také naše mímo?“ špitla s jiskřivýma očima plnýma slz.  

  Lehl jsem se k Aničce a hladil její bříško.  

Políbil jsem jej a tiše jsem zašeptal:  

  ,,Už se  na  tebe  moc  těšíme, mimi naše. Dovol, abych ti představil 

tu nejbáječnější dívku, tvou  maminku a  pokud oba dovolíte, budu tu 

také já?“  

   ,,Ty jsi ťuklej!“posadila se Anička a udělala na mě pár srandovních 

grimas.    

 ,,Kolikrát mám říkat, že lepšího  tatínka nenajdeme?“ strčila do mě a 

pomalým krokem odešla do obýváku.  

  Ještě chvilku  jsem  zůstal  ležet a  vychutnával  si  ty vzácné pocity 

štěstí.  

 

Když jsem přišel za Aničkou, seděla u počítače.  

   ,,Vítečku, co kdybychom po čase  napsali pár řádků do toho našeho 

pohádkového příběhu?“zeptala se a otočila se aby viděla mou reakci.  

  Musel jsem se hodně  ovládat, chtělo  se  mi samou radostí, že mám 

takovou dívku plakat, skákat, zpívat, křičet a nevím, co ještě.  

   ,,Jdeme  na  to, víš, že  umím  poslouchat,“ odpověděl jsem pyšně a 

opět Aničku políbil, tentokráte rovnou na ústa.  

   Věděla, co jsem prožíval, proto si mě tak zvláštně prohlížela.   

   ,,Jako tenkrát?“ špitla roztomile.  
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   ,,Jako tenkrát!“ odpověděl jsem směle.  

   

Otevřel jsme šuplík a vyndal z něj tužku. Z balíčku, který ležel vedle 

tiskárny, jsem si vzal papír.  

   ,,Zkusím u toho povídání nakreslit tvé půvaby, smím?“ zeptal jsem 

se a čekal na reakci. 

   ,,Ty jsi, ty jsi…, můj! To je přesně  ta  věta, kterou  si  tenkrát řekl, 

když si byl poprvé u mě doma,“ zářila Anička. 

   ,,Je krásné, že si to pamatuješ?“ smál jsem se a pyšně jsem dodal:  

,,Tak se do toho dáme?“ 

   Anička souhlasně kývla hlavou a čekala, co budu vyprávět. 

   ,,Kapitola se bude jmenovat -Vyznání lásky!“ zdůraznil jsem. 

   ,,Vítku, ty mi dáváš!“ rozplakala se opět dívka. 

   ,,Promiň, nechtěl jsem ti nějak ublížit, co se děje?“ 

   ,,Všichni se na to tehdy při oslavě  těšili a teď jenom já budu vědět, 

kdo že se to vlastně zamiluje. To je…, nevím? Nech mě, nekoukej na 

mě!“ koktala Anička. 

   ,,Vždyť ti nic nedělám,“ zašeptal jsem. 

   ,,No  právě, tak  už  dělej, chci  znát  další  lásku!“ poručila dívka a 

nadepsala název kapitoly. 

 


VYZNÁNÍ  LÁSKY 

   Prolétali vesmírem a stále dokola si v myšlenkách přemítali prožité 

zážitky. 

   ,,Jak vůbec poznáme Hvězdu měsíční?“ trápil se Michal. 

   ,,Vlastně máš pravdu bráško, vždyť  nám  paní Láska neřekla, jak ji 

poznáme, jak ve skutečnosti vypadá?“ kýval hlavou Vítek. 

   ,,Už letíme dlouho, abychom ještě nezabloudili do jiné galaxie? To 

bychom také nemuseli najít cestu zpět?“ děsil se mladší z bratrů. 

   ,,Zatím se nemáte čeho bát,“ uklidňovala oba mládence Mexana.  

,,Avšak…! Cítím, že brzy problémy nastanou?“ 

    

   ,,Už jsou tady…!“ ukazoval Michal do dálky.  

,,Viděli jste to také?“ zeptal se vyděšeně. 

   ,,Myslíš ten výbuch? Ještěže  byl  tak daleko od nás, snad se k nám 

nedostane žádná tlaková vlna…?“ Vítek větu nedokončil. 

 

Všichni čtyři padali spirálovitou,modrobílou, zrcadlovou mlhovinou,  
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která se po zbarvila do ruda a nakonec měla barvu zelenožlutou.  

  Zde už mládenci neměli šanci udržet se na hřbetech svých létajících 

přátel. Teď už byl každý z nich odkázaný pouze sám na sebe.  

  Padali trychtýřovitým  otvorem, kde  všude  kolem nich létaly různě 

pestrobarevné koule.  

  Mexana se ještě snažila pomoci Vítkovi či Michalovi, ale silný vír, 

který je unášel do neznáma, to nedovolil. 

    

   ,,Žiji nebo jsem už někde v…?“ 

   ,,Žijeme, bráško,“ odpověděl tiše Michal, když oba téměř současně 

otevřeli oči.  

  Leželi na břichu v něčem, co jim na dotek připomínalo jíl. Jenom ty 

barvy byly doopravdy pestré,  od  sytě hnědé  přes okrovou, žlutavou 

slonovou kost až k bílé.  

   ,,To vrstvení barev je velice podivné, že Vítku?“ posadil se Michal. 

,,Mexana s Bixem jsou také  v  pořádku!“ dodal, když spatřil, jak oba 

létající kamarádi otevřeli oči.  

   

Stejně jako Vítkovi, ani jim se nechtělo vstávat. 

   ,,Koukejte…, podívejte se!“ ukazoval Michal před sebe. 

   ,,Že by to  byla  planeta pavoučích chobotnic nebo chobotnicových 

pavouků?“ divil se Vítek, posadil se a kulil oči na pochodující tmavě 

hnědou kouli, jen o málo větší než byli oba mládenci.  

  Šest světle zelených párů nohou sloužilo zároveň také jako ruce. To 

kluci poznali podle toho, že ve dvou rukonohách  pavouchnice držela 

jakousi roličku, připomínající  smotaný  veliký  dubový list. Každá ta 

končetina čítala osm prstů. Hlava vlastnila šest očí  ve tvaru poloviny 

ořechové skořápky, do které jako  kdyby  někdo  vložil malou fazoli. 

To vše bylo umístěno na dlouhlých stopkách, které se nerovnoměrně 

kývaly, každá jiným směrem.  

  Jejich  příbytky, které  se  vznášely  přibližně  metr nad zemí, věrně 

připomínaly kokosový ořech i s  jeho  nezaměnitelným ochlupením a 

byly velké jako domy na Modré  planetě. Z každého si do okolí vlála 

spousta kořenů, které se vlnily ve vodorovné poloze, každý jinam. 

 

Bratři nevěřili svým očím, když spatřili, jak podivnice kráčela domů. 

  Volnými končetinami  ladně  vystoupala  po kořenech, až ke svému 

obydlí, tam  jen  malým  otvorem, připomínajícím  dutinu ve stromu, 

proklouzla dovnitř.   
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    ,,Hřřř, křáá., dřííí…!“ozvaly se velmi hlasité zvuky.  

  Oba hoši se tak vylekali, až poskočili. 

   ,,Co to bylo, kde to bylo?“ křičel vyděšený Vítek. 

   ,,Támhle!“ ukazoval Michal za sebe a celý se ještě třásl. 

 

Jedna z podivnic napadla Mexanu, svými chapadly jí omotala tak, že 

nemohla ani dýchat. 

 

Výkřik alpaky probudil Bixe, který ani na chvilku nezaváhal.  

  Neuvěřitelnou rychlostí letěl Mexaně na pomoc.  

Hlavou  nabral  útočnici  takovou  silou, až se překulila  na bok, svou 

oběť však nepustila.  

   Z hodné Bixe se stalo nepříčetné individuum.  

Trkal do chobotnice jako smyslů zbavený a přitom zběsile funěl.  

   Nebylo to nic  platné, čím více Bix útočil, tím pevněji pavouchnice 

Mexanu svírala.   

  Také Vítek  s  Michalem  přispěchali  na pomoc, ale brzy zjistili, že 

nemají žádnou naději.  

  Tenký, pištivý hlas  pavouchnice  přivolal  snad  všechny podivnice 

této planety. Bylo jich nespočet, různě velikých,různě barevných, ale 

naprosto stejně rozzlobené.  

   

Také Bix se zarazil a koukal na pochodující ošklivouny. 

  Vítek se podíval na ubohou Mexanu a celý se začal třást.  

  Po chvilce váhání se rozběhl a skočil na pavouchnici,která ji svírala 

svými chapadly. Chytil se její stopky a snažil se jí překroutit. Doufal, 

že tak najde bolestivé místo zlé potvory.   

   Příšera však byla rychlejší  a  našla  slabé  místo lidského tvorečka. 

Jinou svou stopkou hocha praštila takovou silou do hlavy, až upadl v 

bezvědomí na zem.  

 

To už opět běsnil Bix, trkal, kopal okolo sebe, přitom vrčel, až funěl.  

   ,,Vítku, Vítečku, vstávej!“ volal  Michal  klečící  se  slzami v očích 

nad svým bratrem.  

,,Vítku, Vítku! Prosím, vstávej?“ zkoušel to znovu a znovu.  

  Byl tak zoufalý, že začal s Vítkem třást.  

V jednu chvíli s ním zahoupal tolik, že mu zpod tuniky vypadl roh. 

   ,,Roh, jiskra….!“ zvolal.  
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Vyndal jiskru a vyhodil ji do vzduchu, namířil  na  ní  roh a čekal, co 

bude.  

  Nic se nestalo. 

   ,,To musíme dělat spolu, jinak to nefunguje?“ ozval se skřehotavý 

hlas Vítka. 

   ,,Vítečku, vezmi si roh a namiř jej na jiskru!“ zadrmolil bratr a opět 

vyhodil jiskru do vzduchu. 

  Vítek vzal roh a namířil na jiskru, která se rozpálila v ohnivou kouli 

a vyslala do okolí dvě hořící vlny.  

 

S třetí vlnou pavouchnice změnili barvu.  

   ,,Jsou jak raci tam u nás,“ řekl vztekle Michal.  

  Vítek schoval roh a plazil se k Mexaně.  

   Michal sebral vyhaslou jiskru spadlou na zem a pozoroval příšeru, 

která držela Mexanu jak odpochodovala. 

  Alpaka však nejevila žádné známky života. 

  Bix seděl u Vítka, který Mexanu hladil a šeptal, aby se probudila.  

  Po chvíli se hoch podíval Bixovi do očí, oba začali plakat.  

 

Bix opět běsnil, létal kolem  svých  přátel  neuvěřitelnou rychlostí ve 

vzduchu též skákal a dlouze skřehotal.  

 

Když k Mexaně došel také Michal, Bix si lehl vedle ní, olízl jí, jako 

kdyby jí políbil na čelo,položil si hlavu mezi svá kopyta a tiše plakal.  

 

   ,,On usnul, Bix spí!“ zašeptal Michal. 

  Kluci na ty dva koukali a pokyvovali hlavami.  

    

   ,,Míšo, vypadla ti jiskra, dávej na ni pozor!“ domlouval mu bratr. 

   ,,Na, tady taky něco máš! Tobě zase vypadl roh! Taky bys na něj 

měl dávat větší pozor!“ oplatil Michal stejným tónem.  

   ,,Koukej, podívej se, Bix se usmívá,“ šeptal Michal. 

   ,,To něco znamená, určitě to je znamení,“ usmíval se Vítek.  

,,Mexana bude v pořádku?“ 

   ,,Než se Mexana  vzpamatuje, mohli  bychom  se  podívat na ty zlé 

podivnice, co myslíš, Vítku?“ 

   ,,Myslím, že bychom mohli. Bix jen spí, kdyby  se  ještě něco mělo 

dít, tak bychom to hned věděli.“ 

   ,,To máš pravdu, Vítku, Bix řádit umí, to tedy ano.“ 
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   ,,Dej na má slova, ještě si užijeme zajímavých a doufám krásných  

zážitků.“ 

   ,,To jo, láska není jen pro lidi,“ kýval spokojeně hlavou Michal. 

   ,,Máš na mysli Bixe, no  to  se  nedá  přehlédnout, že? Tak jdeme, s 

rohem a s jiskrou se nemáme čeho bát.  

   ,,Souhlasím, bráško, jdeme!“ řekl  Michal  a vykročil  po strakatém 

jílovitém povrchu. 

   Vítek ještě pohledem pohladil Mexanu s Bixem a následoval svého 

bratra. 

 

Kráčeli pomalu, opatrně a sledovali chování podivnic. 

   ,,Podívej, Vítku, oni  se snad  mazlí  nebo co?“ usmíval se mladší z 

bratrů a prstem ukazoval  na  dvě  pavouchnice, které měly zapletené 

stopky s očima do sebe. 

Jakmile zpozorovaly, že na  ně kluci  hledí, synchronizovaně kráčely 

po kořenech a zmizely v jednom z příbytků. 

   ,,Michale, Vítku?“ ozvalo se za zády chlapců. 

   ,,Mexano?“ volali hoši současně a s rozpaženými pažemi čekali, až 

k nim alpaka doletí, aby ji objali. 

  Bix se vznášel jen kousek  nad  nimi a štěstím stříhal ušima. Párkrát 

také vlídně vzdychl. 

   ,,Co vzdycháš, Bixine, snad nežárlíš?“ otočila se na něho Mexana. 

      ,,Ale žárlí?“ špitl Michal, ale  nikdo  ho  neslyšel, to  protože Bix 

hlasitě zakoktal:  

   ,,Muťuluju tě.“ 

   ,,Bix mluví, to je úžasné,“ jásal Vítek a přitom pozoroval Mexanu, 

Která tiše koukala Bixovi do očí. 

   ,,To pro, té…be…, jsem se to naučil, Mexano,“ vykoktal alpánek. 

   Mexana na něho stále jen hleděla a nic neříkala.  

  Vítek i Michal si všimli, jak se její oči nakrátko zalily slzičkami.        

  Mládenci se na sebe  podívali, lehce  kývli  hlavami  a mrkli jedním 

okem. 

   ,,Cé, myslíš, že  dám  srdce  někomu takovému?“ odsekla nečekaně 

Mexana.  

 

Bix sklonil hlavu a pomalu klesal k zemi, až docela přistál.  

Pomalým krokem kamsi kráčel, než ho Mexana zastavila. 

   ,,Když zazpíváš  píseň  jenom  mně, jenom  pro mne, jenom o mně, 

budu o tvém vyznání možná přemýšlet!“ 
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   ,,Nevím co je píseň, ale kluci mi jistě pomůžou?“ zadrmolil Bix. 

   ,,To ano, to se smí, aby ti hošánci pomohli, přece jen už v tom mají 

zkušenosti, že mužíci?“ smála se Mexana. 

   ,,Co já, to Vítek je  fachman  na  písně!“ smál se Michal a ukazoval 

oběma rukama na bratra. 

   ,,Až bude milovník připraven, dáme  ti  vědět, ano?“oznámil Vítek, 

došel k Bixovi cosi mu pošeptal a otočil se na Michala.  

   ,,Bráško prosím, já teď budu s Bixem. Mexana se tě jistě ráda ujme 

a bude tě nosit, jako v  bavlnce, stejně  jako  mě, souhlasíš s návrhem 

Mexano?“ kroutil své rty Vítek. 

   ,,Ale jistě, proč ne?“ odpověděla úsečně  Mexana a naštvaně mávla 

tlapkou. 

  Oba chlapci však poznali, že jí to lichotilo. 

 

Všichni čtyři  byli  zabráni  do hovoru, proto si nikdo z nich nevšiml, 

co se děje okolo nich.  

 

V jediný okamžik čtveřice zpozorněla, sledujíc pavouchnice, které je 

obklíčily.     

  Vítek vyndal roh a podíval se na bratra.  

  Ten vyndal jiskru a se zdviženou rukou čekal, co se bude dít. 

   ,,Až odtud poletíme pryč, Vítek s Michalem mají všechno vrátit do 

původního  stavu, předělali  jste  je  na  hodňoušky a  to se jim nelíbí. 

Navíc pořád v nich zůstalo kus  zla, takže jste si  prý  moc spíš vůbec 

nepomohli!“ překládala Mexana podivné ševelení příšerek. 

   ,,Ale nám se to takhle líbí!“ odpověděli oba chlapci najednou.  

  Mexana tlumočila rozhodnutí pavouchnicím.  

  Tolik zvláštních zvuků, kolik  náhle příšerky vydávaly, nikdo z těch 

čtyř nikdy neslyšel.  

  Mexaně ani Bixovi hlahol nevadil, ale chlapcům to nebylo příjemné 

a proto si zacpávali uši.  

Zvuky byly tak pronikavé, že se oba chlapci  rozhodli vrátit obludám 

jejich původní povahu, pokud s tím kvílením přestanou.  

 Mexana divnicím přeložila rozhodnutí, v ten okamžik zvuky ustaly.  

  

Michal vyhodil  jiskru a Vítek na ni namířil roh, zkoušeli splnit přání 

zvláštních obyvatel neznámé planety. 

 

Když svůj  pokus  zopakovali  po  páté a  nic se nezměnilo, škaredky  
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začaly opět řádit, jejich skřeky byly pro lidské ucho nesnesitelné. 

  Mexana s Bixem se snažili odlétnout, ale jakási neviditelná síla jim 

nedovolila ani se vznést. 

  Bratři se zmítali ve zvukovém běsnění, alpaky byly bezmocné a 

nikdo jiný, kdo by pomohl, zde nebyl. 

Konečně Vítek sundal lyru,kterou měl na zádech a do neutuchajícího 

křiku začal zpívat: 

 

Svého andílka postrádám, 

proto žádost všem andělům posílám. 

Poraďte mi prosím, kde hledat mám, 

kde svého andílka vypátrám.  

Mým andílkem je dívka spanilá, 

tady mezi hvězdami se mi ztratila. 

Neprodleně svolám seminář andělů. 

* 

   ,,To jsou přeci andělé!“ zvolala Mexana zhlížející k výšinám. 

   ,,Jezusky  to  jsou  opravdový  andělé  a  vede je andělka princezny 

Slavěnky nebo je jí alespoň hodně podobný,“ hlásil Michal. 

   ,,Lásko má, ty jsi mě přišla zachránit?“ sepjal ruce Vítek. 

   Mezi strunami lyry, kterou měl v klíně, ozýval se hlas Slavěnky. 

   ,,Má láska k tobě nenechá tě v nouzi.“ 

    To už všichni andělé hýčkali podivnice a  přitom  vyluzovali divné 

přesto moc krásné zvuky připomínající zpěv. 

 

To byl  ten  správný  okamžik, kdy Vítek poprosil  Mexanu, Michal a 

Bixe, aby už letěli rovnou na Hvězdu měsíční.  

   ,,Jsem ráda, že  ty  potvůrky  zůstanou  alespoň trošku hodné, zla je 

všude až dost, oni si na časem zvyknou!“ pronesla Mexana důrazně.  

   ,,Letíme,“ zvolal jásavě Bix a zrychlil svůj let. 

 

   ,,Tak jsem zase mezi hvězdami,“ oddychl si Michal.  

   ,,Ale kde jsou andělé?“ zeptal se starostlivě Vítek. 

   ,,Těm se nic nestane, neměj strach!“ odvětila vlídně Mexana. 

   ,,Tady na téhle  planetě  se  mi nelíbilo,“ mračil se Vítek a pohladil 

alpaku po šíji, protože si všiml, že se Bix stále ohlíží na Mexanu, aby 

se ujistil, zda je v pořádku.  

  Hoch se naklonil a zašeptal:   

   ,,Zpomal, pusť Mexanu před sebe, tak na ni uvidíš  a ještě můžeme  
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letět v takovém odstupu, aby nás neslyšela, co si povídáme.“  

 

Bix hocha poslech. 

   ,,Brzy tě naučím písničku pro tvou milou  alpaku. Už mi schází jen 

poslední sloka a můžeme začít se zpíváním,“ oznámil Vítek. 

   ,,Co je to před námi, to je nádherný!“ zvolal náhle Michal.  

 

Všude kolem poletovala spousta patvorečků o velikosti lidské dlaně. 

Jedni připomínali spíše pandu, ti druzí medvídka mývala.  

Každý z nich měl  svůj  krunýřek  takový  jaký  mají na Zemi mořské 

lastury i mušle.  

   ,,Tolik tvarů a  krásných  barev, to  jsme v pohádce?“ koulel očima 

Vítek. 

   ,,To je přenádherné,“ volal také Michal.  

,,Nevěřím, že tak krásní tvorečkové budou zlí, že by uměli ublížit?“ 

   ,,Co je ublížit?“ zeptal se vlídně  jeden z  nich, když přistál Vítkovi 

na rameni. 

   ,,Jé…, oni mluví lidskou řečí?“ radovali se oba bratři. 

   ,,Rozumíme každé řeči v  tomto  vesmírném  prostoru, hlavně vám.  

My v bíločerném kožíšku, jež vám tak věrně  připomínáme pandu, se 

jmenujeme Bunbrdlinky,“ představila se krásnilka, co zrovna přistála 

Michalovi na rameni a přitom se tak líbezně vlnila. 

  ,,No a ty dohněda zbarvení, jež vám připomínají mývala, se jmenují 

Brenberýnci,“ doplnila vřele  Mexana , která  za  své znalosti sklidila 

potlesk všech přítomných. 

   ,,Podívej, Vítku krásnilky  tleskají obráceně, nepoužívají dlaně, ale 

klouby! Vždyť to musí bolet?“ divil se Michal. 

   ,,Mě zase přijde zvláštní, že znají zvířátka, která žijí u nás na Zemi, 

pandu a také mývala?“ divil se starší z bratrů. 

   ,,Za svou existenci a také za svou podobu, vděčíme komusi právě z 

Modré planety. Ten kdosi se  zamiloval, hodně  moc se zamiloval a v 

 jeho snech  i  myšlenkách  jsme  se  zrodili  právě  my Brenberýnci a 

také Bunbrdlinky. 

   ,,Takže vy jste vlastně…?“ Michal větu nedokončil. 

   ,,My jsme představa lásky, a protože onen mladík si létá vesmírem, 

jsme tu také my!“ dodala důrazně Bunbrdlinka. 

   ,,Teď už to chápu, Vítek vás stvořil!“ řekl sebejistě mladší z bratrů. 

   ,,Představa? Představy?“mumlal si Vítek proto se Michal krásnilky 

dál vyptával:   
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   ,,Vy létáte, i když nemáte křídla?“ 

   ,,Mexana a Bix  přeci také létají a nemají křídla!“ odpověděl pyšně 

Brenberýnek. 

 

Vítek s Michalem, Mexanou a Bixem nadšeně pozorovali tu nádheru 

létajících představ lásky. 

   ,,Mohli bychom vás doprovodit? Chtěli  bychom  vás  více poznat?  

Smíme vás více poznat?“ usmívala se Bunbrdlinka a přitom se dívala 

na Bixe. 

   ,,Proč koukáš na mě? Tady rozhodují jiní!“ tvářil se dotčeně alpak. 

   ,,Promiň, ty  jsi  zamilovaný  a  my  jsme přece…?“ krásnilka  větu 

nedokončila, přerušila ji Mexana.  

   ,,Tak už se snad pohneme!“ 

   Vítek se  na  Mexanu  chápavě  usmál, pak i  na Michala, přátelsky 

poplácal Bixe po šíji a špitl: 

   ,,To je dobrý…, leť!“ 

   Mexana s Michalem a také všichni ti krásnílkové se vydali za nimi.  

 

Cestou se Bix opět  pořád  otáčel, chtěl  mít  jistotu, že je jeho milá v 

pořádku.  

   Ta se vždy nevlídně mračila a otočila pohled jinam. 

   ,,Tak to vidíš, Vítku, ani se na mě nepodívá,“ pronesl smutně Bix.  

,,Prosím, poraď, co mám dělat?“  

   Vítek ho však  nevnímal, rozhlížel  se  všude  kolem a pozoroval ty 

nádherné krásnilky. Připadalo mu, jako kdyby jich stále přibývalo. 

   Brenberýnek, který stál Vítkovi na rameni, přemoudřele pravil:  

   ,,To se dělá, když se někdo na něco zeptá, tak mu odpovíme, že?“ 

   ,,Omlouvám se, ale  neslyšel  jsem  žádnou  otázku?“ řekl rozpačitě 

Vítek. 

   ,,Bix se tě na něco ptal!“ 

   ,,Jo…, jo promiň, Bixíčku, můžeš to zopakovat?“ styděl se Vítek. 

   ,,Nic nevidím!“ ozval se křik Michala.  

   ,,Já taky ne!“ burácela Mexana. 

   ,,To je zase Tmavotvor,“ volal Vítek.  

   ,,Míšo, jiskru! Zvedni nad hlavu jiskru! Snad jí v té tmě bude vidět, 

my přiletíme k vám, musíme škaredníka zahnat!“  

,,Vidím jí…, Míšo, vidím!“ křičel Vítek a poprosil  Bixe, aby letěl za 

světélkem. 

,,Tak a teď já bráško! Roh  držím  oběma rukama, až  řeknu, vyhodíš  
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jiskru do vzduchu, aby tě nepopálila.“ 

   ,,Musíš se trefit, jinak je s námi konec!“ zasténal Michal. 

   ,,Vyhoď jiskru…!“ zazněl povel. 

   ,,Jó, povedlo se to, Vítku,“ volal Michal o poznání veseleji. 

  Jiskra se sice rozzářila, ale ne na dlouho, za pár okamžiků zhasla. 

   ,,He, Há…, Ho…, ozýval se děsivý smích.  

   ,,Tentokráte vám jiskra nepomůže, ha, ha, už je slabá na to, aby mě 

zahnala! Hy, Ha.“ 

   ,,Ale na to, aby mě zavolala, ještě  stačí a  já už si s tebou poradím, 

to ty dobře víš!“ duněl hlas ohnivé koule, která se pořád zvětšovala a 

zvětšovala, až patvora  zcela prosvítila. 

   ,,Slunce půlnoční, jsi to ty?“ jásali oba chlapci.   

   ,,Jiskra je pryč, padá kamsi vesmírem!“ dodal smutně Michal. 

  Ohnivá koule se zmenšila a proměnila se v muže, který s chlapci 

hovořil před palácem Hvězdné paní. 

   ,,Kde jsou Bunbrdlinky a Brenberýnci?“ zeptal se Bix. 

  Mexana se na něho vlídně podívala, ale hned sklopila oči. 

   ,,Hvězdy tu jsou?“ krčil rameny Vítek s Michalem. 

   ,,Bunbrdlinky s Brenberýnkama přiletí,“ ujišťoval zachránce.  

,,O můj dar jste přišli a jiný dát  nemůžu, tak tedy vám přeji šťastnou 

cestu,“ zamával velký muž a jako ohnivá koule zmizel. 

  ,,My jsme tady, tady jsme,“ ozývalo se za zády cestovatelů.  

Všichni čtyři se otáčeli a pozorovali, jak se k nim vrací krásnílkové a 

krásnilky.   

 


ODLOŽENÝ  PŘÍBĚH 

   ,,Až se Vítku můj, vrátíš z  cest po  vesmíru, přines mi prosím, také 

krásnilku?“ žadonila Anička, zvedla se od počítače a sedla si ke mně.  

,,To se ti vážně povedlo!“ 

   ,,Stalo se snad něco, chci pokračovat,“ oznámil jsem váhavě. 

   ,,Půjdeme se projít, prosím. Příběh na chvilku odložíme, oni nám ti 

hrdinové neutečou.“ 

   ,,Tak jo…, jdeme!“ usmál jsem se na Aničku a šel si nazout boty. 

 

Procházeli jsme se městem a mluvili o našem miminku.  

  Domluvili  jsme se, že každý přinese návrh  na  jedno  dívčí a jedno 

chlapecké jméno z těch pak vybereme  to  pravé. Dali jsme si týdenní 

lhůtu, ale já už svá jména měl. 
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   ,,Ahoj Vítku, prý ses vrátil z  Labrony? Koukám  jakou  sis  přivedl 

kóču?“oslovil  mě  pán v letech, ale já si ne a ne vzpomenout, zda ho 

vůbec znám. 

   Povídal si se mnou, jako starý známý  asi  půl hodiny. Věděl toho o 

mně hodně, já však stále lovil  v  paměti, kdo  to  vlastně je? Nepřišel 

jsem na to. 

   Když pán odkráčel, Anička se mě s úsměvem na rtech zeptala:  

   ,,Máš tu hodně takových známých, takových jednodušších? Kóča a 

další jeho vzácné výrazy  mě  fakt  dojaly. Sebevědomí mu rozhodně 

nechybělo na to, jak byl špinavý a neupravený!“ 

   ,,Také  nechci  potkávat  někoho  takového, ale  tomu  nezabráním, 

promiň Aničko.“ 

 

V cukrárně jsme si objednali dorty s  kakaem  a  povídali si o divném 

setkání s ještě podivnějším pánem.  

   ,,Jsi to ty, Vítku?“ promluvil cizí hlas za mými zády. 

,,No jasně jsi to ty!“ stála nade mnou pohledná dívka.  

,,Ty už si na mě nepamatuješ? Jmenuji se Dalina, chodila jsem na ten 

tvůj festival.“ 

   ,,Promiň, vážně si nevzpomínám,“ odvětil jsem chladně a věřil, že 

dívka odejde. 

  Přisedla si na volnou židli a pokračovala ve své výmluvnosti. 

   ,,Vůbec si se nezměnil, pořád jsi kudrnka.“ 

   ,,Jo tak kudrnka…?“ vzpomněl  jsem si na dívku, které tenkrát toto 

slovo používala na muže, kteří se jí líbili, a to byla valná většina. 

   ,,Jak se máš?“ zeptal jsem se stroze a chtěl se zvednout od stolu.    

  Dalina mě však chytla za rukáv a opravdu hlasitě mi oznámila: 

   ,,Už nejsem lehká holka, mám opravdovou známost!“ 

   ,,Gratuluji, to  musí  být  šťastný  muž, když ses kvůli němu  takhle 

změnila,“ říkal jsem velmi  potichu  a  snažil  se  nevnímat pozorující 

zraky okolí. 

   ,,Je sice ženatý, ale chodím jenom s tím jedním?“chlubila se dívka. 

  

Aničku ta slova natolik rozesmála, že se všichni přítomní opět dívali 

pouze na nás. 

  Dalinu však neodradil ani tento výsměch. 

   ,,Je vážně úžasnej!“ prozradila všem hostům cukrárny. 

   ,,Ty nechceš mít rodinu či  se  snad rozvede?“ přidala se do hovoru 

Anička. 
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   ,,Proč by se měl  rozvádět? Jeden  den  je s manželkou, další den je  

semnou?“odpověděla směle  dívka, která už  od pohledu připomínala 

jednoduchost. 

   ,,Tak vyprávěj podrobnosti  to  je  něco pro Vítka, nevěru on přímo 

nenávidí,“ rozesmála se opět Anička. 

   ,,No co, když bych to nebyla já, byla by to jiná!“ mračila se Dalina. 

   ,,Tak tomu říkám inteligentní názor,“ řekl jsem ironicky. 

,,Ty a tobě podobní máte jediné štěstí,že i vy jste chráněný zákonem. 

Nechápu toho, kdo ten  zákon  napsal, ale  zatím  se  podle něj řídím. 

Pojď, Aničko nebo se neudržím. Nesnáším ty, co myslí trenkami!“ 

 

   ,,Moc se těším na  tvé  další  známé,“ bavila se Anička na můj účet, 

když jsme neprodleně opustili cukrárnu. 

   ,,To já také, to mi věř,“ přidal jsem  svůj smích, vzal dívku za ruku, 

abychom společně vykročili domů. 

 

Před domem jsem Aničku objal. 

   ,,Byl to vážně moc krásný  den, moc  ti  děkuji, má milá?“ pohladil 

jsem dívku po tváři a chtěl ji políbit.  

  Otočila hlavu a tiše se zeptala:  

   ,,A co  náš  příběh? Čekáme  spolu  miminko, myslíš, že je vhodné, 

abychom měli každý jiné příjmení?“ 

   ,,Aničko chci tě požádat  o ruku, chci  žít  jenom s tebou a s našimi 

dětmi. Ale nevím, jestli je to v této naší situaci vhodné. Měli bychom 

se nejdříve  vzpamatovat, mít  jistotu v práci  a  bydlení. Přeci jenom 

jsme stále v podnájmu. A já bych  ti  chtěl  vystrojit  jinou svatbu. Na 

to jsou však potřeba  peníze a ty teď nemáme. Ale jestli vážně chceš, 

uděláme to jenom se svědky a bude?“ 

   ,,To ne…, chci počkat! Spousta párů žije  bez  oddacího listu. Já se 

budu vdávat jen jednou  a proto si počkám na to, co pro mě připravíš. 

Vím, že ty vymyslíš něco  krásného. Zatím  náš příběh tedy odložíme 

a jdeme dopsat  ten  pohádkový,“ vzala mě za ruku Anička a odvedla 

si mě domů.  

   ,,Vítku, prosím  uvař kávu, já zatím  zahřeju  počítač, aby ten nápor 

tvých myšlenek pobral.“  

   ,,Hahaha… vtipe vylez…!“ odpověděl  jsem a oba jsme se od srdce 

zasmáli.  

   ,,Tak jak se bude jmenovat další příběh?“ volala na mě do kuchyně 

Anička. 
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   ,,Zatím vážně  nevím, dopíšeme  název  později, až  jak se to celé s 

těmi našimi hrdiny vyvine?“odpověděl jsem. 

 



NEVIDITELNÉ  MĚSTO 

 Vítek s Bixem, Michal s Mexanou putovali dál za Hvězdou měsíční.  

  Všude kolem nich poletovali krásnílci a krásnilky.  

Už prolétli žlutou mlhovinou, zelenkavou mlhovinou, až přímo před 

sebou spatřili hvězdokupu. 

   ,,Myslím, že jsme v souhvězdí Býka a ten spolek hvězd se jmenuje 

Sedm  sester  nebo  také  Plejády  či  Kuřátka,“ obohatil vědomostmi 

všechny přítomné Vítek. 

   ,,To je krásné,“ rozplýval se Michal. 

,,Jen nechápu proč sedm, když jich tam je nespočítaně?“ 

   ,,Máš postřeh  bráško, je jich  tam  přes tisíc, ale z planety  Země je 

jich pouhým okem vidět pouze  sedm, asi proto ono jméno,“ usmíval 

se Vítek. 

  ,,Je, hele meteorit a jak je velký, “ukazoval na svůj nález Michal. 

   ,, Meteorit je těleso, které dopadne na  povrch naší Země. To, které 

létá vesmírem, lidé  nazývají  meteoroid. Ovšem  máš pravdu, bráško 

že je neskutečně velký,“ poučoval Vítek. 

   ,,Nepřijde ti zvláštní ten neuvěřitelně přesný tvar elipsy?“ 

   ,,Odpočinu si!“ prohlásila Mexana a položila se na meteoroid jako 

na hladinu vody, zavřela oči a skromně dodala:  

   ,,To je úleva.“ 

  Michal mlčky kroutil hlavou a pozoroval okolí. 

  Bix s Vítkem  kroužili  okolo a  prohlíželi  vesmírné těleso ze všech 

stran. 

   ,,Zaleť také dospod?“ poprosil Vítek.  

,,To  je  neuvěřitelné, jaké  má přesné  tvary?“ zopakoval slova svého 

brášky. 

Ještě chvíli si  prohlížel kosmického krasavce, než poprosil Bixe, aby 

se vrátil za Mexanou a Michalem. 

   ,,Stůj. počkej!“ zvolal Vítek.   

,,To je přece Michal a letí sám? Teda padá sám!“ ukazoval vyděšený 

hoch.  

 

Bix nabral rychlost a už míří za Michalem.  

  Naštěstí hoch plachtil pomalu a tak se jej podařilo brzy dohonit. 
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   ,,Mexana!“ vykřikl Bix a s oběma chlapci  na  svém hřbetu spěchal 

na místo, kde jí viděl naposledy. 

   ,,Kde je má Mexana?“ začal vyvádět.  

  Celý sebou podivně házel, třásl se a kroutil hlavou tak vehementně, 

že chlapci měli co dělat, aby se udrželi. 

   ,,Prosím, uklidni se, vyslechni mě!“ volal Michal, ale Bix řádil dál. 

   ,,Bixíčku, tím Mexaně nepomůžeme!“ domlouval mu také Vítek. 

   

Bix se trochu uklidnil a letěl přímo k meteoroidu. 

   ,,Nestoupej na  meteoroid, ztratíš se  jako  Mexana!“ volal mladší z 

bratrů.  

   ,,Tam ležela, měla zavřené  oči. Rozhlížel jsem se okolo sebe, když 

najednou mě cosi vymrštilo do prostoru a Mexana zmizela. 

   ,,Mexano! Mexano!“ křičel Bix a opět začal vyvádět. 

   ,,Přestaň, vždyť nás shodíš! Najdeme ji!“ uklidňovali ho oba hoši. 

   ,,Oba vás neunesu, takhle daleko nedoletíme!“ rozplakal se Bix.  

 

Netrvalo  dlouho a  Bixovi  vážně  došly síly. Přestože se  snažil a do 

teď se mu  všechny  pády  podařilo  zastavit  nemohl  nic jiného dělat 

než se vrátit zpět k bílému meteoroidu. 

  Oba hoši zavřeli oči a v  myšlenkách  se loučili se všemi, které měli 

rádi. 

 

   ,,Padáme, doufám, že za Mexanou!“ vyjekl Bix. 

  Nekontrolovatelný pád do neznáma se zdál být nekonečný. 

   ,,Co to je?“ zadrmolil alpak. 

 

Hoši otevřeli oči, aby spatřili velkou překrásně zabarvenou bekasínu, 

jak nad nimi  mává  křídly, pod  kterými  se tvořil větrný vír. Jakmile 

měl tu správnou velikost hlavně pak sílu, objal Bixe a spolu s chlapci 

je nesl tam, kam jej naváděla úchvatná bekasína.  

 

Zanedlouho přistáli u paláce paní Lásky proto se větrný vír ztratil.  

  Bekasína se proměnila na  anděla  princezny  Slavěnky, kterou i zde 

doprovázelo mnoho andělů.  

Snesla se přímo před Vítka a s půvabným kukučem, který umí jenom 

ona, se zahleděla do jeho očí. 

  Zatím Hvězdná paní prosila chlapce, aby nechali Bixe odpočinout.    

  Bix se utrápeně zeptal, zdali je nějaká naděje na záchranu Mexany.  
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   ,,Promiň, já sama  to  nevím! Možná  Severka ví, kdo a kam alpaku 

unesl?“ řekla paní. 

   ,,Kde jí najdu, jak ji poznám?“ mluvil nervózně Bix. 

   ,,Dá ti znamení, letí ti vstříc. Měli byste se brzy setkat.“ 

   ,,Dej pozor na chlapce,“ požádal Bix a odletěl. 

 

   ,,Tady jsem Bixíčku,“ volala Severka, která  měla  stejnou podobu, 

jako tehdy v palácovém sále. 

   ,,Pojď si sednout,“ vyzval hvězdu Bix. 

   ,,Jsi  hodný, ale hvězdy  sedět neumí, poletíme každý sám, musíme 

do neviditelného města, které je ve hvězdokupě, kterou jste viděli!“ 

   ,,Jak Mexanu najdeme, když je město neviditelné?“ vyděsil se Bix. 

   ,,To zatím sama nevím, ale vím, kde to město leží, to nám musí pro 

začátek stačit?“ řekla smutně Severka. 

   ,,Je krásné, jak to jde všechno snadno?“ povzdychl si Bix.  

  Severku ta slova rozesmála. 

 

Proletěli okolo spousty hvězd, než Severka řekla:  

   ,,Tak jsme tu!“ 

   ,,Vždyť tu nic není?“ mračil se Bix. 

   ,,Je, je tady neviditelné město,“ odpověděla mu hvězda. 

   ,,Jak najdeme Mexanu, když to město není vidět?“ zuřil Bix.  

,,A co kdyby nám pomohlo Slunce půlnoční, ale jak jej přivoláme?“ 

   ,,Slunce  půlnoční  tady  nebude  nic platné. Sice zažene Tmatvora, 

ale Neviditeláka vážně nepřemůže. Tady a teď musíme hledat pomoc 

jinde!“ vysvětlila hvězda. 

   ,,Jak to slunce přeci prosvítí všechno!“ burácel antilopák. 

   ,,Neviditeláka ne,“ opakovala Severka a jako by se při to usmívala. 

,,Ty se směješ? Mám tam svou milou!“ hlaholil hořce Bix. 

   ,,Nesměji se tobě, ani tvému neštěstí, usmívám se, protože tam u té 

planety už vidím Jitřenku a Slunce půldenní. Jedině oni dva společně 

dokážou jenom pro  nás  zviditelnit  toto město. Ale pouze od svítání 

k polednímu, pak  se  město  stane  opět  neviditelným. A ještě  něco! 

Další takový skutek může Jitřenka a  Slunce  půldenní, vykonat až za 

tisíc pozemských let!“ 

   ,,To znamená pokud Mexanu nenajdu teď, nenajdu ji nikdy!“  

   ,,Přesně tak! Neztrácej hlavu, láska dokáže  divy. Věř mi a pozorně 

poslouchej. Neviditelné město  je  podobné  těm, které znáš z planety 

Země. Nenech se ničím  zmást a vše pečlivě prozkoumej! Nejvíce by 
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nám teď pomohlo, kdybys uměl Vítkovu píseň. Jeho písně jsou 

kouzelné a umí pomoci,“ kývla hlavou Severka. 

   ,,Umím…! Já ji umím! Umím tu písničku,“ rozzářil se Bix. 

   ,,To je moc dobře. To nám může pomoci, ale  zatím  nevím jak. To 

musíš zjistit sám. Já ti teď můžu jen říct, poslouchej své srdce!“ 

 

   ,,Hele už jsou tady - ta zářivě žlutorůžová  koule, která  má na sobě 

vytlačený jeden dolík vedle druhého, každý  jinak velký, každý jinak 

hluboký to je Jitřenka. Když si pečlivě  prohlédneš  zářivě namodralé 

Slunce půldenní, zjistíš, že červené rysy, které  jej zdobí, připomínají 

překrásný květ pozemské gerbery. Pojď, poletíme k nim,ať vás mohu 
představit,“ dodala Severka a natáhla ruce před  sebe, její prsty se tak 

zvláště vlnily.  

 

Všude, kam se Bix ohlédl, linula se načervenalá mlhovina.  

Se zájmem tiše  sledoval, jak Jitřenka mění svou podobu v dívčí tělo, 

které bylo celé z plamenů ohně,a její žlutočervené ohnivé vlasy plály 

do okolí.  

   Slunce půldenní se  také  proměnilo, půjčilo si postavu elegantního 

muže, oblečeného do jasně modrého fraku. Na hlavě mu také tančily 

ohnivé plamínky. 

   

Bix se vznášel jen malý  kousek od Jitřenky, která se na něho usmála 

a natáhla ruce před sebe.  

  Slunce půldenní Jitřenku  uchopilo za konečky prstů, v ten okamžik 

nastal velký ohnivý třesk a Bix stál na pevné zemi.  

 

Nevěřícně se rozhlížel a přitom si povádal:  

   ,,Zelenkavá tráva  tvarem  připomíná spíše  pozemské šišky. Nikde 

žádná květina, strom, kámen, skála. Kam  dohlédnu, vidím jen vršek, 

vrch, kopec. Na všech stojí jakási stavení, jsou  podobná těm, kterým 

lidé na Zemi říkají hrad nebo  snad  zámek? Každý je trochu jiný, ale 

barvu mají všechny stejnou. Stěny bílé a střechy jsou sytě zelené.“  

 

Pomalu kráčel k nejbližšímu stavení.  

,,Co teď? Kam teď?“ zaburácel a opět se rozhlížel, když si vzpomněl 

na Severku.  

   ,,Ptala se, zda umím Vítkovu píseň. Jednou si jen pro sebe zpíval!“ 

 



73 

 

TŘINÁCTÁ  KOMNATA       (Píseň) 

Slunce se změnilo v červenou růži,  

vážně říkám, že mu to sluší, 

co tak koukáš, pro mě není to klišé,  

jsou to k mé třinácté komnatě klíče.        

Tam mám svá přání i ztracené dny,  

pojď, sem ke mně si lehni. 

Chci ti říkat, miluju jen tebe, 

ale nebudu ti slibovat modré z nebe a tak podobně, 

vždyť ty jediná, smíš znát, co je v mé třinácté komnatě. 

Růže ta povadne, vykvetou jiné,  

my se na to jen dívat smíme, 

zachráním jí, tobě dám ten květ potom,  

je to z mé třinácté komnaty bonton. 

Tam mám svá přání i ztracené dny,  

pojď, sem ke mně si lehni. 

Chci ti říkat, miluju jen tebe, 

ale nebudu ti slibovat modré z nebe a tak podobně, 

vždyť ty jediná, smíš znát, co je v mé třinácté komnatě. 

* 

Když písničku dozpíval, zamračeně se rozhlížel.  

  Nic se nedělo, proto rozčíleně drmolil:  

   ,,Už není čas, musím najít Mexanu!“ výskl a  rozzuřen se rozběhl k 

první tvrzi.  

 

Hned jak dorazil ke  dveřím, lehce  do  nich  uhodil kopytem a čekal.  

   ,,Nic…, zase nic!“ zakřičel. 

  Udělal pár kroků vzad, rozběhl se a vší silou vrazil do dveří.  

  Dveře však i nadále odolávaly. 

   ,,Musím dovnitř!“ křičel rozčileně a znovu se rozeběhl. V té euforii 

nekoukal, kam běží, proto na místo do dveří narazil do zdi.  

   

V momentě stál uvnitř podivného stavení. 

   ,,Tak takhle to je, tady se  chodí  zdí  ne  dveřmi?“ otočil se, aby se 

podíval, zda za ním zůstala díra.  

  Stěna byla nedotčená. 

   ,,Kde mám hledat svou milou!“ zaburácel opět mohutným hlasem.  

Běhal z komnaty do komnaty, nahoru dolů, procházel stěnami a stále 

opakoval:  
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   ,,Kde tě mám hledat, lásko má?“ 

   Vyběhl ven a rozhlížel se.  

   ,,Bixi klid, uklidni se!“ říkal sám  sobě. Hlasitě  si  oddechl a utíkal 

k další tvrzi.  

 

Prošel zdí, rovnou do přízemní místnosti.  

   ,,Mexano, jsi to ty…?“ zvolal jásavě, když  spatřil  antilopu ležící v 

tůňce, kde bylo poskromnu vody. 

   ,,To není má Mexana!“ prohodil roznícený Bix.  

 

Rozzlobeně proběhl všemi komnatami.  

 Až teď si  všiml, že  místnosti  jsou  prázdné, není  v nich vůbec nic. 

   ,,Musím dál, musím dál!“ mumlal  sám  sobě a prošel zdí, ven před 

stavení. 

,,Mexano, kde jsi?“ špitl odevzdaně, unavený Bix. 

 Jen malý okamžik se rozhlížel, jako  kdyby  přemýšlel, které stavení 

navštíví teď. Vznesl se a letěl k tomu nejbližšímu. 

Opět vešel rovnou do přízemní komnaty.  

Také tady našel tůňku a v ní alpaku, ale Mexana to nebyla.  

   

Nervózně létal od stavení ke stavení, běhal od tvrze k tvrzi.  

  Vstupoval zdí do komnat, kde se nacházela  malá tůňka, ale žádná z 

antilop nebyla ta pravá.  

   ,,Už bude poledne a já Mexanu nenašel!“ rozplakal se Bix.  

,,Možná, když  ještě  jednou  zazpívám  písničku, stane se zázrak a já 

najdu svou milou?“ 

   Sotva však  odzpíval  první  dvě  slova, krajem se  rozlilo nevídané 

světlo.  

Až teď si Bix  všiml  slunečního  paprsku, který  směřoval k tvrzi, ve 

které ještě nebyl.  

  Hned pochopil, že tam najde svou Mexanu, proto neotálel.  

 

Přenesl se k onomu stavení, prošel zdí a namířil si to rovnou k tůňce. 

   ,,Mexano, to mi nemůžeš udělat?“ rozplakal se tesklivým pláčem. 

   ,,Bixi, co se děje? Není čas, musíme opustit město!“ promluvila na 

něj Severka, která teď stála nad ním. 

   ,,Mexana, Mexana, ona nežije?“ vzlykal Bix. 

  Severka se  sklonila  nad  alpaku, a když  se  po chvilce zvedla, slzy 

v jejích očích prozradili, že Bix měl pravdu. 
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   ,,Pojďte  honem  ven, něco  zkusím?“ volala  Jitřenka za  zavřeným 

oknem. 

  

Bix spolu s Jitřenkou prošli zdí před tvrz.  

  Aniž by  Bix  cokoli  udělal, stál opět  u tvrze, kterou  navštívil jako 

první a nad ním se všemi směry otáčela Severka.  

 

Netrvalo dlouho a neviditelné město začalo hořet jasnými plameny.  

  Bix se rozpačitě rozhlížel a přemýšlel kam a kudy běžet k Mexaně. 

   ,,Neboj se mě, Bixi!“ promluvil kdosi hlubokým, přesto příjemným 

hlasem. 

 

Alpak se ohlédl a spatřil, jak se nad ním mezi plameny prohází jasně 

bílý stín. 

   ,,Jsem sám  pan Čas, mužská podoba  je  jediná, která mi umožňuje 

přímou komunikaci s  tebou. Severka  mě  zavolala, abych se vrátil o 

pár hodin zpět.Je to velmi ojedinělá situace,nikdy jsem to pro nikoho 

neudělal a pochybuji, že  tak  někdy v  budoucnu  učiním, ale protože 

ses dobrovolně vydal na  cestu, která  má  zachránit Modrou planetu, 

protože jsi, jaký jsi a protože v  sobě  nosíš  lásku, pomohu ti. Vrátím 

se zpět k Jitřence. Máš  opět tolik času, jako jsi měl poprvé. Radím ti 

však dobře. Nebuď  rozpačitý  a  poslouchej rady Severky!“ vysvětlil 

pan Čas se zdviženým ukazováčkem. 

   ,,Bylo řečeno, že Vítkovi písně jsou kouzelné!“ díval se nedůvěřivě 

Bix. 

   ,,Ale ano, písnička  ti umožnila  vstupovat  do tvrzí skrze zdi, jinak 

by ses dovnitř nedostal.Tu píseň složil Vítek pro tvou lásku Mexanu, 

už teď přišel ten  správný  okamžik, aby pomohla. A protože také čas 

potřebuje čas, počkáš, až dozní má píseň, pak tu opět bude ona stejná 

Jitřenka a Slunce půldenní, ale až po mé písni!“ 

 

PAN  ČAS    (Píseň) 

Jsem pánem všeho světa, kráčím pořád vpřed, 

Neplatí na mě žádná kouzla, přináším radost i hněv. 
Já čas, pan Čas, já čas pan Čas, já čas. 

Dnes očí zář, zítra zahalená tvář… jsem čas, pan Čas. 

Zpívám blues, jindy rock ´n´ roll  já čas, pan Čas. 

Jsem všude, nikdo se mě nezbaví, 

nikdo mi neuteče, nikdo mě nepodplatí, 
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nikdo mě nepřemůže, nikdo mě nepoztrácí, 

jsem Čas, pan Čas, jsem Čas, pan Čas. 

Jsem pánem všeho světa, kráčím pořád vpřed, 

neplatí na mě žádná kouzla, přináším radost i hněv. 

Já čas, pan Čas, já čas pan Čas, já čas. 

* 

Bix neváhal ani chviličku, letěl rovnou k tvrzi na nejnižším vršku.  

  Prošel stěnami do místnosti s tůňkou, ale Mexana tu nebyla. 

   ,,Pojď pryč, Bixi! Pojď honem pryč! Neviditelák  se  může každým 

okamžikem objevit! Mexanu teprve  přinese  a  jestli  nás  tu uvidí, je 

konec s námi všemi a také s  Modrou  planetou. Musíme se schovat a 

vyčkat! Musíme se  schovat  pod kopcem!“ domlouvala mu Severka. 

 

Bix poslech a velikou rychlostí proletěl ven až pod kopec.  

   ,,Kde se  mám  schovat, vždyť  tu nic není? Žádný strom, keř, nic!“ 

   ,,Leť do té  tvrze, co  je  na  protějším  vršku. Mě už neuvidíš, budu 

neviditelná. Musí  to  tak být, má  zář  by  mě  prozradila. Ale uslyšíš 

mě, budu  s  tebou, proto  až  promluvím, tak  se  nelekni,“ vysvětlila 

Severka a zmizela. 

    

Bix se ukryl ve  stavení  na  protějším  kopci  a  pozoroval, zda spatří 

Neviditeláka. 

  ,,Tak jsem tu Bixi,“ ozvala se Severka.  

   ,,Pro všechny je  toto město  neviditelné. Jen ty, já, pan Čas, Slunce 

půldenní a Jitřenka  vidíme, co se  tu  děje  a  bude  dít. Neviditelák o 

nás neví, ale musíme být velmi opatrní nebo  jak  jsi  slyšel  je konec. 

Dívej se dobře, až se nad  tvrzí  na  nejnižším  vršku zableskne světle 

modrá tenká  čára, tak  to  přiletěl  Neviditelák. To je stopa, kterou za 

sebou nechává. Pouze podle toho můžeme poznat, zda tu je či není.“  

   ,,Už je uvnitř, vidělas tu čáru, že? Jdu pro Mexanu!“ rozhodl Bix. 

   ,,Nikam!“ okřikla ho Severka.  

   ,,Počkáme až Neviditelák odletí, jasné! Tvá nedočkavost zničí vše 

živé i tebe!“ 

   ,,Tak já počkám,“ styděl se Bix. 

 

   ,,To je divné? Poledne se blíží a Neviditelák je pořád uvnitř. 

Neviděl jsem ho odlétat?“ přešlapoval nervózně antilopák. 

   ,,Bixi, musíme vyčkat!“ domlouvala mu Severka. 

   ,,Jenomže za chvíli je tu ten čas, ten okamžik, ta chvíle, kdy už  
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jsem Mexanu našel neživou!“ zaburácel Bix.  

   ,,To jsem  já, váš  pan Čas,“ ozvalo  se  za pozorovateli, ale nikoho 

nebylo vidět.  

,,Už je čas, promeškal  si  okamžik, kdy  Neviditelák odletěl. Honem, 

pospěš si!“  

 

Bix prošel stěnou a letěl ke sledované tvrzi, pak rovnou do komnaty, 

kde ležela Mexana.  

  Severka tu byla s ním.  

   ,,Už mě můžeš opět vidět,“ prozradila, ale Bix jí nevnímal, klečel u 

své milé a přemýšlel, jak jí dostane z neviditelného města. 

   ,,Bixíčku, ustup! Odnesu Mexanu pomocí větrného víru,“ pohladila 

ho Hvězdná paní, která taktéž přispěchala na pomoc. 

   ,,Je na tom zle, sám to nezvládneš,“ přidala se Severka.  

,,Pojď, musíme počkat venku.“ 

 

Ač nerad, přeci jen Bix poslechl a vyšel před tvrz.  

  Také Hvězdná paní  vylétla  ven, a  když se ujistila, že je v bezpečí, 

proměnila se  v  labuť. Jako  již  tolikrát, začala  mávat  svými křídly.  

Větrný vír, tvarem připomínající trychtýř byl zde.  

 

Během  okamžiku  roztrhal  střechu  a  jeho  tenčí konec pronikl až k 

Mexaně. Opatrně ji spirálovitě posouval až na svůj vrchol.  

  Labuť začala stoupat a větrný vír ji následoval. 

  Bix vše zaujatě pozoroval, skoro ani nedýchal a celý se třásl. 

   ,,Jsem pan Čas, je  čas  odletět, již  bude  poledne. Pokud nestihneš 

opustit město, zůstaneš na věky  neviditelným! Jenom  Neviditelák tě 

uvidí a za tu spoušť, co tu zůstala, ti dá co proto!Jsem pan Čas, je čas 

se rozloučit!“mával stín a zmizel v plamenech, které ho obklopovaly. 

  Bix nikdy tak rychle neletěl jako v tuto chvíli.  

  Dohonil labuť s větrným vírem a sledoval, zda se Mexana probouzí. 

 

Doletěli až do paláce paní Lásky. 

  Vítek s Michalem všechny přivítali, ale radost vystřídal smutek. To 

když spatřili  Mexanu, kterou  větrný  vír uložil  do  stejné obláčkové 

komnaty jako tehdy Michala.  

  Větrný vír postupně slábl, až docela zmizel.  

  Hvězdné paní, chlapcům všechno dopodrobna vyprávěla a společně 

doufali, že se alpaka uzdraví. 
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PŘÍHODA 

,,Musím přiznat Vítku, že tentokrát jsem  se  opravdu bála,“ řekla má 

snoubenka, když se zvedla od počítače.  

,,Doufám, že máš ještě další podobné kousky?“ dívala se na mě a oči 

jí tak krásně zářily. 

   ,,Pohladím si mimi, smím?“ zašeptal jsem skromně. 

   ,,Chtěla jsem  udělat  něco k jídlu, ale  že  jsi  to  ty?“ odpověděla a 

vzácně se usmála.  

 

Posadila se  vedle  mě, políbil  jsem ji na nos a opatrně schoval hlavu 

pod její tričko, mazlil  jsem se s  bříškem a  rozplýval  se rozkoší pod 

dívčinou něžnou rukou, která mě hladila. 

   ,,Vylez nebo to nevydržím!“  

   ,,No tak to já tu ještě pobudu,“ odpověděl jsem  a jen lehce vystrčil 

hlavu, abych viděl reakci. 

  Anička měla v očích zářivé jiskřičky a celá se třásla. 

   ,,Nekoukej na  mě, když  jsem  celá  vedle  sebe!“ prozradila velmi 

eroticky. 

   ,,Také jsem vedle sebe,“ odvětil jsem a rukou začal hladit bříško.  

,,Tam je naše mimi, heč!“ udělal jsem legrační grimasu. 

   Vybuchla smíchy, plakala a do toho se smála.  

   ,,Vítku jsem s tebou  moc  šťastná  a  to  maličké také bude šťastné, 

protože ty jsi poklad,“ pohladila mě a já ji políbil. 

   ,,Dnes psala na  netu tvá  sestra  Hančí, že Dalibor  nadobro odešel. 

Takže jsi  teď  ve  vaší  rodině za divnouse že, když  jako  jediný máš 

rodinu, tedy čekáš rodinu?“ změnila výraz tváře.  

,,Nebo se mě chceš také zbavit?“ 

   ,,To jó, to tedy  jó, ale…, až tak  za  dvě stě let, jasný!“ políbil jsem 

opět bříško a dívku pohladil po tvářích. 

   ,,MÁŠ ště…!Tedy to MÁM štěstí,“ smála se a nebyla k utišení. 

 

 Když po dvaceti minutách alespoň trošku ovládla svůj smích, navrhl  

jsem, jestli se nepůjdeme projít. 

   ,,Můžeme se jít podívat na koníčky, ty máš ráda?“ 

   ,,To jsi mi udělal…, jak to   říkáš, radostičku? “ řekla  a položila mi 

svůj ukazováček na rty.  

,,Psst?“ špitla a pohladila mě. 

   ,,Jsi převzácná vzácnost dívko má…, víš to, viď!“ 
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   ,,Tak půjdeme, nebo máš  hlad  a  nejdřív  se najíme, Vítečku jeden 

Vítkovatej?“ 

   ,,Hlad nemám a ty?“ krčil jsem rameny. 

   ,,Já taky ne heč, tak můžeme jít!“ 

 

Ušli jsme jen dva kilometry, když jsem důležitě oznámil:  
   ,,Tak jsme tady!“ 

   ,,Vítku, jsi to ty, šálí mě zrak?“ 

   ,,Ahojíček Tínko, jsem  to já  a  přišel  jsem  tě  poprosit,  jestli bys 

byla tak moc hodná a ukázala mé Aničce své koníčky?“ 

   ,,Tys byl vždy poeta, co bych pro tebe neudělala, smála se Tínka.  

Hned však zvážněla a tvrdě se zeptala:  

   ,,Ty jsi Vítkova dívka nebo už manželka?“ 

   ,,Svatba bude?“ odpověděl jsem, věděl jsem, co tím Tínka sleduje. 

   ,,Já jsem Tínka,“ podala Aničce ruku. 

   ,,Těší mě, Anička?“ zazněla odpověď. 

   ,,Projedeme se…? Dunklop je  moc  hodný  koníček s tím  si budeš 

rozumět,“ pronesla ironicky Tínka a poplácala koně. 

   ,,Ne, jezdit nebudu, jen jsem si  chtěla  nějakého  pohladit. Čekáme 

miminko, nebudu riskovat!“ prozradila pyšně Anička. 

   ,,Mi-min-ko?!“ zakoktala se Tínka a tak zvláštně si mě prohlédla. 

   ,,Přivedu tamhle toho poníka, ten  bude pro tebe akorát,“ odkráčela 

mračící se Tínka. 

   ,,Vy jste spolu něco měli?“ ptala se mě potichu Anička. 

   ,,Málem,“odvětil jsem skromně, ale výstižně.  

  Anička důrazně kývla hlavou a očka se jí opět rozzářila. 

 

A pak se to stalo! 

  Kůň, kterého ještě před chvílí držela Tínka za uzdu se splašil. 

Stoupl si na zadní a strašidelně zařehtal.  

Anička se tak vyděsila, že spadla na zem a omdlela. 

   ,,Co se to děje, co se  to stalo?“ křičel  jsem  jako  smyslů zbavený, 

klečíc nad Aničkou a opakovaně jsem prosil, aby se probrala. 

   ,,Moje  mimí?“ vykřikla  Anička, když  se vzpamatovala  a očima i 

rukama kontrolovala bříško. 

   ,,Moc mě to mrzí,“ omlouvala se Tínka a odvedla koně jinam. 

 

Pomohl jsem Aničce vstát a uklidňoval jsem jí. 

   ,,Jsi v pořádku?“ ptala se Tínka, když se k nám vrátila. 
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   ,,Jsem hrozně vyděšená! Vítku, chci k doktoru  ujistit se, že je naše 

miminko v pořádku,“ rozplakala se vzlykajícím pláčem Anička. 

  ,,Jedeme, ale ty počkáš tady, já zaběhnu pro auto a přijedu sem pro 

tebe!“ řekl jsem důrazně a rozběhl se k domovu. 

   ,,Vítku, vezmi si moje auto!“ volala na mě Tínka a podala mi klíče.  

  ,,Až se vrátíte, nech auto na parkovišti  u  paneláku a klíčky hoď do 

schránky. Bydlím pořád ve stejném bytě.“ 

   ,,Benzín ti  koupím  cestou, moc  děkujeme,“ řekl  jsem rozpačitě a 

vzal si klíče. 

   ,,Vážně mě to moc mrzí?“ opakovala Tínka, když jsme nasedali do 

auta. 

   ,,Za nic nemůžeš,“ uklidňoval jsem dívku, ale hlavně sám sebe. 

 

  ,,Ahojda, co  se stalo, Vítku?“ ptala  se  sestřička  mého  věku, když 

vyšla z ordinace gynekologa. 

   ,,Vy si tykáte,“ zarazila se Anička. 

   ,,Známe se už dlouho, že Vítku?“ 

   ,,Jo, ano…, prosím  Libunko, ať mi jí pan doktor vyšetří.“  

   ,,Tak račte  hned  dál  madam, pan  doktor  vás prohlédne,“ koulela 

očima Libunka. 

   ,,Co tahle…, také málem… nebo?“ otočila se ve dveřích Anička. 

   ,,Vůbec!“ řekl jsem tvrdě a dal své dívce políbení. 

   ,,Nikomu tě nedám, pamatuj!“ hrozila Anička sevřenou pěstičkou. 

   ,,Nikoho jiného nechci, pamatuj!“ udělal jsem stejné gesto.  

   Aničku má slova rozesmála a tak nějak uvolněněji za sebou zavřela 

dveře ordinace. 

 

Nervózně jsem  chodil  po  čekárně  sem a tam. Pořád dokola jsem si 

vyčítal, jak mě mohlo napadnout, vzít těhotnou dívku ke koním. 

   ,,Koně za to nemůžou, to já vím!“ odpověděl jsem si polohlasně.  

Další výčitky vůči sobě jsem si už raději říkal jen v duchu. 

 

   ,,Pan doktor říká, že jsme oba v pořádku!“ oznámila mi Anička, 

když vyšla z ordinace.  

   ,,Vítku, pan doktor s tebou chce mluvit?“ zvala mě dál sestřička. 

   ,,Dobrý den, pane doktore.“ 

   ,,Dobrý den, přejdu hned k  problému. Děťátko je v pořádku, ale na 

Aničku dávejte pozor, z toho šoku utrpělo její srdce. Nechám na vás, 

zda jí to řeknete. Já jí to říkat nechci, aby se psychicky nepodlomila. 
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Oznámit jsem to musel, proto to říkám vám. Vím, co si teď myslíte a 

věřte, že s  vámi  plně  souhlasím…, není to fér!“ poplácal mě doktor 

po rameni a rozloučil se. 

 

   ,,Tak co, Vítku?“ vyskočila  Anička  ze židle, když jsem vyšel zpět 

do čekárny.  

,,Doktor  mě poslal do nemocnice na  vyšetření,“ objala mě Anička a 

já cítil, že se má psychická schránka plní bolestí. 

    ,,Všechno bude v pořádku, uvidíš,“ utěšoval jsem Aničku a také 

sám sebe.  

,,Pojď, zajedeme tam hned a pak si skočíme na zmrzku…, chceš?“ 

   ,,Ano můj milý pane…, moc ráda,“ rozzářila se Anička. 

 

Nasedli jsme do vypůjčeného auta a jeli do nemocnice.  

  Anička cestou plakala a podivně si mě prohlížela. 

  ,,Prosím, nekoukej  tak  na  mě, nikdy si   to  neodpustím, že jsem tě 

vzal zrovna do stájí.“ 

   ,,Ty přeci za nic nemůžeš, jen  mi prozraď, co ti říkal doktor. Slíbil 

jsi, že mi budeš  říkat úplně všechno?“ mračila se Anička. 

,,Co je s naším miminkem?“ 

   ,,Mimi je v pořádku, naprosto v pořádku. Doktor se chce jen ujistit, 

že se nemýlí,“ pohladil jsem Aničku. 

 

V nemocnici se nás ujal pan primář.  

Na chodbě si přečetl zprávu gynekologa a zdvořile pravil: 

   ,,Paní si teď odvedu a vy si zatím zajděte na dobrou kávičku. Sama 

vás jistě ráda vyrozumí, až budeme  hotovy?“ ukázal rukou na dveře, 

aby Anička věděla kam vstoupit. Semnou se rozloučil úsměvem. 

 

Seděl jsem v cukrárně a vzpomínal na vše, co jsme spolu prožili. 

Také na to jak je Anička  statečná  a  jak  mě musí opravdu milovat, i 

když ví, že mou životní láskou  nikdy  nebude. Hlavně jsem se musel 

rozhodnout, jestli té vzácné dívce řeknu o jejím nemocném srdíčku. 

   ,,Sakra, má právo to vědět, je to  její srdce!“ okřikl jsem polohlasně 

sám sebe. To mě vrátilo zpět do reality.  

  Cítil jsem ty vyčítavé pohledy všech přítomných. 
   ,,Promiňte, nezlobte se, omlouvám se,“ drmolil jsem. Ve stoje jsem 

dopil kávu, položil peníze na stůl a vyběhl ven na ulici. 

   ,,Jejda, sms  od  Aničky?“ vyndal  jsem  telefon  a  přečetl si, že jde  
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ještě na jedno vyšetření a pak mi dá vědět. 

    

   ,,Hned nad nemocnicí je lesík, příroda mě vždycky  uměla uklidnit, 

proto si půjdu vynadat tam!“ rozhodl jsem  se  a za  nedlouho seděl v 

lese na pařezu. 

 Koukal jsem na modrou oblohu, kde se co chvíli mihlo letadlo, které 

mířilo na nedaleké letiště. 

 

 Tak už jdu, sejdeme se u auta. 

Přečetl jsem si další mobilní zprávičku od Aničky a hned  vyrazil pln 

odvahy říci jí vše, co vím od gynekologa. 

 

   ,,Tak ukaž, co ti tam dělali?“ snažil jsem se vyloudit úsměv. 

   ,,Prý mám na sebe dávat pozor, žádné stresy a podobně. Pan primář 

povídal, že mímo je naprosto  zdravé  a já, že  se  dožiji devadesátky. 

Našli mi něco na srdíčku, tak jsem jim vysvětlila, že to je velká láska 

k mému Vítkovi. Nevíš  čistě  náhodou, kdo to je, neznáš ho? Přiznej 

se! Víš přeci, že se  nesmím  rozčilovat,“ smála se  Anička a posadila 

si do vozu.   

  Když jsem nastoupil také já, podala mi těhotenskou průkazku.  

   ,,Napsali nám rizikovku!“ 

   ,,Víš Medůvko, tvůj gynekolog mi  povídal  úplně to stejné,“ kýval 

jsem přesvědčivě hlavou. Byl jsem šťastný, že to Aničce řekl primář. 

Začal jsem vyprávět:  

,,Mojí babičce v šedesáti letech  zjistili, že má vrozenou srdeční vadu 

a byla tu s námi do osmdesáti dvou let.“ 

 

   ,,Jsem ráda, že  jsem  doma Vítečku můj. Opět si budu vychutnávat 

ty nádherné chvíle s tebou. 

   ,,Ty jsi moje vzácná vzácnost…, chápeš?“ objal jsem svou dívku a 

políbil ji. 

   ,,Umyji se a pak spolu vymyslíme jméno, souhlasíš?“ 

   ,,Jak si  madam  přeje, tak  bude, víš,  že  umím  poslouchat,“ kýval 

jsem nadšeně hlavou, ale dobře mi vážně nebylo.  

   ,,Taková nevinná procházka  a  život  visí na nitkách!“ honilo se mi 

hlavou. 

   ,,Chtěla jsem říct, aby sis nic nevyčítal skrze dnešní den!“vykoukla 

Anička ze dveří.  

,,Ty za  nic nemůžeš, chtěls mi přece udělat radost! A hlavně, není to  
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vážné, jsou na tom lidé hůř. Tak se, prosím netrap a pojďme si užívat 

jeden druhého a oba dva naše mímo, děkuji za kladné vyřízení!“  

   ,,Já umím poslouchat!“ odpověděl jsem rázně. 

  Aniččin vřelý smích byl slyšet až z koupelny. 

 

   ,,Když se narodí holčička, tak by  se mohla jmenovat Eliška? Když 

to bude chlapeček, tak mě  se  líbí  jméno  Ondrášek,“ hlásila Anička 

hned, jak vyšla z koupelny zabalená jen do osušky. 

   ,,To je zvláštní, mám úplně stejná jména,“ řekl jsem důležitě a ještě 

důležitěji jsem pronesl:  

,,Je rozhodnuto!“ 

   ,,Ty podvádíš, řekni  popravdě, jaká  jsi  měl jména?“ šťouchala do 

mě Anička. 

   ,,Vážně jsou obě  jména  krásná. Přiznám se, že jsem v tom strachu 

nad tím vůbec nepřemýšlel. Tak tady máme  další důkaz, že vy dívky 

zvládáte kritické situace daleko lépe! Eliška,Ondrášek fakt nádherné. 

Krásnější jména ani nejsou, jsi skvělá!“ 

   ,,Tak dost Vítku ty zase zlobíš! Tak například tvé jméno?“ 

   ,,Tak dost, Aničko! O to jediné  tě  vážně  moc prosím, aby se naše 

děti nejmenovali  po  nás, měli  by  mít  svou identitu!“ pohladil jsem 

Aničku a odešel do kuchyně uvařit kávu. 

   ,,Děkuji ti, Víťulínku, jsem ráda, že jsi mi to řekl, mám na to stejný 

názor. A udělej mi, prosím cappuccino?“ volala na mě Anička.  

 

Vrátil jsem se do obýváku, Anička měla puštěný počítač a hlásila:  

   ,,Tak jména máme za sebou, teď se můžeme směle vrátit do naší  

Pohádky, povídej, název kapitoly! Snad zase neřekneš, že nevíš?“ 

   ,,Ale vím, Průsvitná planeta!“ odpověděl jsem důležitě. 

   ,,To je krásný, kam na to chodíš?“ 

   ,,Já nemusím nikam  chodit, stačí  se podívat na tebe a napadají mě 

samé krásné věty, ty jsi má inspirace!“ dělal jsem legrační obličeje. 

   ,,Hm…, ty ses mi rozjařil? Za ty úšklebky jdu raději za těmi zlouny 

do tvé pohádky,“ smála se dívka.  

   ,,Jedeme na Průsvitnou planetu!“ políbil jsem ji na tvář a diktoval. 
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PRŮSVITNÁ  PLANETA 

Zatím co  Mexana   odpočívala v  obláčkové  komnatě, Hvězdná paní 

Vítkovi a Michalovi radila, čeho se  mají  vyvarovat při další cestě za 

Hvězdou měsíční. 

    ,,Musíte se vyhnout  Průsvitné  planetě. Čím dál od ní poletíte, tím 

lépe! Je to velká koule, ze  které  ční  jehlany, chcete-li rampouchy či 

krápníky. Nejsou  z  ledu, ale  vypadají  tak. K  čemu  bych  to jenom 

přirovnala? K něčemu co znáte, ale nic  mě  nenapadá! A ba jó ježek, 

u vás na Zemi žije zvířátko, říkáte mu ježek.  

Pokud vás  vtáhne do svého nitra, jediná cesta ven je tajemná studna, 

která má  podobu  lidských  úst. Skrývá se v krápníku, který je v celé 

své výšce stejně široký a je svého  tvaru  jediný na Průsvitné planetě. 

Nikdo z nás vám nepomůže, to  protože v těchto  dimenzích nemáme 

žádnou moc. Dejte mé rady a leťte rovnou za hvězdou Severkou, pak 

už je to jenom kousek na Hvězdu měsíční.“ 

   ,,Děkujeme moc za rady, budeme se jimi řídit,“ slíbil Michal. 

   ,,Nejsme malé děti, Průsvitné planetě se vyhneme!“ dodal Vítek. 

   ,,To ráda slyším,“ usmála se paní Láska.  

,,Michalovi dám mošnu, v ní je truhlička. Do té si uložíte květinu od 

Hvězdy měsíční,“ podala chlapci slíbený dar. 

   ,,Děkujeme, jsi vážně moc hodná Hvězdná paní?“klaněl se Michal. 

   ,,Teď se půjdeme podívat na Mexanu, pokud se má uzdravit, je ten 

správný okamžik,“ mávla  rukou  paní, aby  se  na  stěně vymalovaly 

dveře a hned se otevřely.    

 

Všichni společně kráčeli chodbou.  

  Hoši opět žasli nad všemi odstíny zelené barvy, která tu vládla.  

    

Když vešli do  obláčkové  komnaty, Mexana pootevřela oči a tenkým 

hláskem promluvila: 

   ,,Tak ráda vás zase vidím.“ 

   ,,My tebe také,“ řekl Vítek a Michal ho poopravil:  

   ,,My tebe víc, heč!“ 

   ,,Jak se cítíš?“ zeptal se nesměle Bix. 

   ,,Fajn, jako kdyby mi nikdy nic nebylo.“ 

 

Hvězdná paní přikročila k alpace, pohladila jí a pravila:  

   ,,Bix ti to všechno vypoví a pak poletíte, už nezbývá moc času!“  
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Alpak si dal záležet, aby nevynechal nic z toho, co se v neviditelném 

městě stalo.  

  Když domluvil, Mexana  se  na  něho podívala a s úsměvem v očích 

řekla:   

   ,,Mám tě také ráda Bixi. Jestli  je  to  láska, nevím, ale záleží mi na 

tobě. Děkuji ti a věř, že má slova jsou upřímná, od srdce upřímná. 

   ,,Já děkuji tobě, jsem jeden z těch, kteří se zamilují jen jedenkrát v 

životě, a proto jsem nadevše  šťastný, že mou životní láskou jsi právě 

ty!“ přednesl své city Bix.  

,,Nebudu tě k ničemu nutit, přemlouvat tě, ale vždycky ti rád se vším 

pomůžu, pokud to budu  umět. Nejsem  dokonalý, ale také to ze sebe 

nedělám.“ 

   ,,Tak takového, dokonalého  bych  rychle  vyprovodila  a věř, že už 

by se nechtěl vrátit. Jsem moc ráda, že jsi, jaký jsi?“ zářila Mexana a 

pohladila Bixovi čumáček, tiše špitla:  

,,Už musíme letět, kluci na nás čekají.“ 

   ,,Máš pravdu, má milá,“ řekl Bix a pustil dámu do dveří jako první.  

 

Společně pak doletěli do sálu za ostatními. 

 

   ,,Vyrážíme!“ rozhodli chlapci, když se přivítali a posléze usadili na 

své létající kamarády.  

  Paní Láska  ještě  upozornila, aby  nezapomněli na to, co jim říkala, 

zamávala jim, aby se hned ztratila ve dveřích.  

    

Chlapci si povídali o záhadné Průsvitné planetě.  

  Bix po očku sledoval Mexanu, která  zářila štěstím, také proto se na 

Bixe občas usmála. 

   ,,To bude ta Průsvitná planeta, rychle pryč!“ volali kluci jeden přes 

druhého. 

  Bylo však pozdě, nespoutaná  síla  planety  vtáhla  všechny čtyři do 

svého nitra. 

 

 Bix i Mexana přistáli na tvrdém průsvitném povrchu připomínajícím 

vlnitou skleněnou desku,ze které vyčnívaly jehlany, které byly každý 

jinak vysoký, jinak široký. 

Jenom občas se mezi nimi objevil ostrůvek podobný tomu, na kterém 

přistáli naši cestovatelé. 

   ,,Tak a to je konec!“ zavýskal Michal. 
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   ,,Také bych řekla, cítíš Bixi, jak to pod námi  měkne. Noříme se do 

nějakého průsvitného rosolu. Podívejte, jak  jsem  se  za  tu chvilinku 

ponořila?“ 

   ,,Já to nevzdám!“ opáčil zatvrzele  Bix  a vznesl  se nad všechny ty 

průsvitné podivnosti téhle planety.  

,,Paní Láska povídala, že je naděje dostat se odtud a dokud je naděje, 

já to nevzdám, prosím Mexano, poletíme?“ 

   ,,Poletíme Bixíčku?“ usmála se Mexana a také se vznesla. 

  Bratři se na  sebe  usmáli, každý  pohladil  svého  létajícího přítele a 

vyhlíželi, jestli někde neuvidí onen krápník stejně široký od vrchu až 

dolů. 

   ,,Myslím, že bude mít válcovitý tvar?“ pronesl Michal. 

   ,,Já si to také myslím?“ odsouhlasil Vítek. 

   ,,Podívejte se dolů, místo jehlanů, jsou pod námi průhledné květiny 

nebo co?“ hlásil Michal. 

   ,,Připomínají mi ty naše popínavé rostliny, jak se jen jmenují? 

Plamének? Plamének se jmenují!“ vzpomněl si Vítek 

   ,,Ó, náš romantik je ve svém živlu, že?“ 

   ,,Vždyť je to krásné,“ pronesla Mexana a vlídně se usmála. 

   ,,Neřekl jsem, že je  to  ošklivé, máš  pravdu, alespoň  se zabavíme, 

než se odtud dostaneme!“ zasmál se Michal.  

,,Myslíte, že ty květiny také zrosolovatí?“ koulel očima hoch. 

   ,,Chceš to zkusit, tak jdeme na to!“ rozhodla Mexana a spustila se i 

s chlapcem těsně nad okvětní lístky. 

   ,,Chceš si na ně  sáhnout  sám nebo si mám na ně lehnout?“ zeptala 

se alpaka. 

   ,,Nebudeme  je  ničit, jenom  ukojím  svou zvědavost?“ odpověděl 

Michal, nahnul se nad kvítek, dvěma prsty jej přitlačil k sobě a čekal.  

   ,,Jó, ano, je z nich  také  rosol!“ zajásal a  poprosil  Mexanu, aby se 

raději vrátila do výšin k Bixovi a Vítkovi.  

 

Když jim oznamoval svůj objev, všichni hleděli dolů a  čekali, zda se 

nedočkají dalších podivnosti. 

   ,,Už tam je něco jiného, připomíná mi to houby či co? Malé, velké, 

středně velké houby,“ hlaholil Michal. 

   ,,Řekl bych, že se podobají penízovkám nebo václavkám?“ doplnil 

bratra svými vědomostmi Vítek. 

   ,,Co vyzkoušet krápníky  a  jehlany, jestli  také zrosolovatí?“ zeptal 

se Bix a postavil se plnou vahou předníma nohama na jeden z nich. 



87 

 

   ,,Pořád nic? To už by zrosolovatělo!“ prohlásil zkušeně Michal.  

  Jen co to dořekl, špička pošlapaného jehlanu zrosolovatěla.  

   

Bix ztratil stabilitu a spolu s Vítkem spadl mezi průsvitné houby. 

   ,,Mám něco s nohou, moc to bolí!“ oznámil Bix. 

   ,,Ale s Vítkem je teprve zle, nehýbe se! Houby pod ním rosolovatí, 

propadá se!“ volal vyděšený Michal. 

   ,,Vítku,Vítečku, vzbuď se?“ volali všichni tři společně. 

    

Bix se po velké námaze přeci jen dostal ze zajetí rosolu a vznesl se.  

Vítkovi se však nikdo neodvážil pomoct. 

   ,,Přeci ho  tam  nenecháme!“ vykřikl Michal  a  seskočil  s Mexany 

rovnou do propadajícího se rosolu. Chytil Vítka do náruče a volal:  

   ,,Mexano, vytáhni nás!“      

    

Mexana se snesla a svýma nohama objala oba chlapce najednou.  

Nadzvedla je kousek nad povrch a volala:   

   ,,Bixi pomoz nám, já je neunesu!“ 

  Bix ač měl bolestivě poraněnou nohu, podletěl pod oba mládence a 

usadil si je na svůj hřbet. 

   ,,Co to se mnou vyvádíte?“ otevřel oči Vítek. 

   ,,Co ty nám to vyvádíš?“ odpověděl mu otázkou bratr. 

   ,,Hezky si povídáte, ale já vás oba neunesu! Mexano, prosím?“ 

 

Mexana se přiblížila a čekala, až se Michal přesune.  

  Ten však nechtě strčil do bezvládného Vítka, který opět padal do 

průsvitného nebezpečí.  

    

   ,,Tak  to se  ti  povedlo  Mexano, to  bylo  na  poslední  chvilku, jsi 

skvělá, moc ti děkuji?“ třásl  se  Michal, ale  byl rád, že alpaka Vítka 

chytila ještě před dopadem. Poprosil  Bixe, aby slétl blíž k Mexaně a 

když už měl svého bratra na dosah, usadil ho tak, aby nespadl.  
   ,,Tak a teď rychle najít cestu ven!“ bručel Michal a pohladil Bixe.  

  Ten se snažil vzlétnout, ale bylo  znát, že není v pořádku. Místo aby 

letěl vzhůru, klesal stále níž a níž. 

   ,,Bixíčku prosím, snaž se,“ volala na něho Mexana.  

Ta slova jej povzbudila natolik, že chvíli  vážně  letěl v uctivé výšce, 

ale zranění ho přece jen přemohlo.  
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Stále klesal a klesal, až  musel  nedobrovolně přistát na nebezpečném 

povrchu.  

Ještě chvíli se snažil alespoň běžet, aby se spolu s Michalem neutopil 

v rosolu, nakonec však i chůzi vzdal.  

 

Smutně se podíval na Mexanu a pomalu odříkával:  

   ,,Michale, zůstanu na místě, aby ses mohl přemístit na Mexanu. Mě 

tady nechejte! Pokuste se  dostat  z  té  zrůdné planety sami! Už se to 

boří, Mexano pospěš si!“ volal Bix. 

   ,,Ale já tě tu nenechám Bixi,“ odpověděla mu Mexana.  

   ,,To teda necháš! Jak to chceš asi udělat? Vezmi Michala k Vítkovi 

a leťte! Prosím, lásko, poslechni mě?“ pravil Bix se slzami v očích.  

   

Mexana se také rozplakala, přesto přiletěla tak blízko, jak to jen šlo. 

   ,,Ale já oba neunesu, dopadneme stejně jako ty!“ 

   ,,Prosím, slib mi, že to zkusíš! Slib mi, že se pokusíš o záchranu!“ 

   ,,Vítku, můžeš vyndat roh?“ napadlo Michala. 

   ,,Nemůžu se hnout, zkus ho nějak vydolovat sám,“ skřehotal bratr. 

   ,,Jak ho mám vyndat, když na něm ležíš?“ 

   ,,Nevím, já to nevím?“ špitl Vítek. 

 

Michal musel  vynaložit  velké  úsilí, ale nakonec se mu roh podařilo 

vyndat. 

  Zkoušel s ním různě  mávat, otáčet  jej v jedné ruce, oběma rukama, 

mířil s ním dolů, nahoru, do stran, ale nebylo to nic platné. 

  Bix věděl, že to byla jeho poslední šance,smutně si prohlédl oba své  

kamarády a poslední pohled si schoval pro svou lásku Mexanu.  

   ,,Mexano, leť už, zbytečně ztrácíš síly,“ domlouval jí Bix, který už 

byl po krk ponořený v rosolovině. 

   ,,Nemůžu tě tu nechat!“ křičela Mexana a roztržitě létala okolo.  

,,Bixíčku…?“  

   ,,Přestaň trojčit, zůstaň stát!“ uklidňoval svou alpaku Bix.  

,,Podívejte, já stoupám?“  

   ,,No opravdu Bix stoupá?“ volal Michal. 

   ,,Vidíte v té průsvitné rosolovině také duhu?“ ptal se překvapený 

alpak.  

  Vítek otočil hlavu, stejně jako Mexana s Michalem spatřil duhu. 

   ,,To ta duha mě zvedá!“ prozradil Bix a přitom koukal pod sebe. 

  Mexana potichu pronesla:  
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   ,,Já to tušila, že o tebe nemůžu hned zase přijít, takhle na začátku  

Lásky, já to tušila.“     

 

Duha sice  Bixe  vysvobodila  z  rosoloviny, ale všichni dobře věděli, 

že daleko nedoletí.  

  Také Mexana byla unavená a k  tomu všemu Vítek, který se nemohl 

hýbat. 

   ,,Podívejte se, duha mě zvedá!“ radoval se Bix.  

  Jeho nohy byly celé ukryté v duze, která  začala  své  barvy rozlévat 

také okolo Mexany. 

   ,,I mě nese duha!“ zvolala překvapená alpaka a střihala ušima. 

,,Podívej Bixi, já plavu!“ 

   ,,Já můžu jít, jako bych vůbec neměl  zraněnou nohu,“ oznámil Bix 

a rozběhl se za Mexanou.  

 

Michal se  přemístil  na  hřbet  Bixe  a společně sledovali, jak se před 

nimi duha rozlévá dál a dál do okolí. 

   ,,Teď musíme  doufat, že  nás duha zavede ke zvláštnímu krápníku, 

abychom se dostali pryč z téhle planety,“ vyslovil své přání Michal. 

 

Bix změnil chůzi v klus a předběhl Mexanu se slovy:  

   ,,Budu vpředu, kdyby se mělo něco stát, ať to nezasáhne tebe!“ 

  Skrze duhu již  nebylo  vidět  na  povrch planety, avšak krápníky se 

začaly objevovat nad hlavami cestovatelů.  

   ,,Jako kdyby chtěli každým okamžikem  spadnout! Dávejte na sebe 

pozor?“ pravil důležitě Bix, který se stále rozhlížel po okolí.  

  Také Michal se ohlížel, jeli Mexana s Vítkem v pořádku. 

   ,,Pozor, padají, Mexano krápníky, za tebou!“vykřikl děsivě Michal. 

   

Taktak že létající jehlany vyděšenou Mexanu nezranily.  

   Statečně uhýbala, nadskakovala a stále do kola opakovala: 

   ,,Vítku drž se, Vítku drž se!“ 

  

Konečně dohonila Bixe, aby  společně putovali duhou tak rychle, jak 

to jen šlo.  

  Hned za nimi se do duhy  zapichovaly velmi špičaté krápníky jeden 

za druhým. Každý z nich  duhu  tak  potrhal, že za Bixem a Mexanou 

létaly už jenom barevné cáry, ze kterých by nikdo nepoznal duhu. 
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   ,,To tedy  bylo těsné!“ zavrávoral Michal, když se jeden z krápníků  

zapíchl hned vedle Bixe. 

   ,,Co se děje?“ volal Bix a  po  něm  i Mexana, to když duha zakryla 

celá jejich těla tak, že jim koukaly jenom hlavy.  

   Začala se různě kroutit, vlnit a měnit barvy. 

 

Teď už byla duha pouze okolo čtveřice cestovatelů.  

Planetou se vznášely barevné kusy roztrhané duhy. 

 

   ,,Podívejte se, to  určitě  bude  onen  krápník, který hledáme! Nemá 

špičku, je od vrchu  dolů  stejně  široký jako válec,“ ukazoval Michal 

na krápník pod nimi. 

 

Duha zmizela a  všichni  čtyři propadali  rosolovinou, do válcovitého 

krápníku.  

  Netrvalo dlouho a ocitli se uvnitř.  

  Vznášeli se vzduchoprázdnem každý zvlášť.  

  Vítek, který se  nemohl  hýbat, připomínal  klubíčko, které se kamsi 

kutálí.   

   Michal vyndal roh a začal jej vší silou zapichovat do stěn krápníku. 

   ,,Je zle!“ zvolal Bix. 

,,Ta rosolovina se začíná roztékat, podívej Michale!“ 

   ,,Musíme se dostat dolů na dno!“ poručil Michal.  

  Bix se nadechl a jako střela letěl ke dnu.  

  Mexana s pomocí Michala usadila na svůj hřbet Vítka a následovala 

Bixe, stejně jako Michal.  

 

Jakmile alpak stoupl na dno, vytvořila se pod ním úzká díra, proto se 

kousek vznesl a společně  se svými  kamarády  pozoroval, jak se díra 

pomalu zvětšuje.  

  Víc a víc se podobala lidské puse s bohatými rty. 

 

   ,,Jestli se ta ústa  opravdu  otevřou, neváhejte! To je určitě ta jediná  

cesta z téhle planety,“ radil Michal. 

   ,,Otvírají se!“ volal radostně Bix.  

,,Půjdu první, kdyby se něco dělo, zachraň Mexanu, Michale!“ dodal 

a letěl přímo do úst, která se stále ještě rozevírala. 

  Též Mexana s Vítkem  na  zádech  a také Michal už padají šedivým 

otvorem, který je stále temnější a temnější. 
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   ,,Honem, Michale! Honem si nasedni!“ poručil  Bix, když se okolí  

zahalilo do modrofialové barvy a všude kolem zářily hvězdy. 

   ,,Jsme opět zpátky  ve vesmíru, hurá, jen by  mě zajímalo, kdo nám 

z té hrůzy pomohl?“ volal nadšeně Michal.  

,,Teď musíme rychle do paláce paní Lásky, aby uzdravila Vítka!“ 

   ,,Pomohli vám  andělé, ale  cestu do  mého  paláce není čas!“  řekla 

paní Láska, která se vznášela přímo nad nimi.  

,,Večernice je v nesnázích, pokud Vítek nepomůže, vesmír zahyne.“ 

   ,,Jak má pomoci, vždyť je opět v bezvědomí!“ roztřásl se Michal. 

   ,,Musí složit  písničku, kterou  pak  zazpívá. Lyru mám stále u sebe 

tak to je dobré.“ 

   ,,Ale Vítek nic nevnímá?“ zopakoval Michal. 

   ,,Jedině Vítek umí složit onu  kouzelnou písničku. Pokud Večernici 

nezazpívá tu správnou, zahubí ji zlá Hvězdodějka. 

   ,,Zkusím to, složím píseň krásy plné hvězdě,“ zvedl hlavu Vítek. 

   ,,Sláva Vítečku, probudil ses?“ volal Michal s Mexanou. 

   ,,Oč jde?“ zeptal se skromně Vítek. 

   ,,Večernice musí být  obdivovaná  více než Hvězdodějka, potom ta 

zlá ztratí svou moc. 

   ,,Dej mi chvilku času,“ zadrmolil hoch. 

   ,,Vždyť on stále leží a čas už se nachýlil!“ zařinčel Bix. 

   ,,Vydrž, já Vítkovi věřím!“ uklidňovala ho Hvězdná paní. 

   Po chvilce Vítek zvedl hlavu, upravil si lyru a začal hlasitě zpívat. 

 

HVĚZDA  VEČERNICE       (Píseň) 

Tiše píseň zpívám, Večernici vítám, 

opět září noblesou, hladím jí svou jedinou myšlenkou. 

Půvabná jako princezna, krásnější než Hvězdodějka, 

plná něhy chci ji znát, sloky své darovat. 

Až má píseň do Mléčné dráhy doletí, Večernice, pošli znamení. 

Vůně květů, vlídnost slečny z pohádky, 

krásný, líbezný hlásek, co mají pěnkavky. 

To jsou moje představy, když o hvězdách sním, 

každou noc Večernici z oblohy krásným rýmem vábím. 

Půvabná jako princezna, krásnější než Hvězdodějka, 

plná něhy chci ji znát, sloky své darovat. 

Až má píseň do Mléčné dráhy doletí, Večernice, pošli znamení. 

Verše, co já píšu, nepatří žádné dívce,  

ty smí číst, jen zářivá Večernice, 
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ta něžná slůvka, patří jen jí, jsem z té hvězdy vážně omámený. 

Půvabná jako princezna, krásnější než Hvězdodějka, 

plná něhy chci ji znát, sloky své darovat. 

Až má píseň do Mléčné dráhy doletí, Večernice, pošli znamení. 

Oči vzhůru zvedám, Večernici hledám, 

sama bloudí oblohou, chci říct je mou jedinou myšlenkou. 

* 

  ,,Večernice je zhráněná, moc ti děkuji Vítku, dokázals to,“ radovala 

se Hvězdná paní a ukazovala na Hvězdodějku, která se rozplývala ve 

hvězdný prach.     

  Také Michal, Mexana a Bix projevili radost. 

   ,,Cítím se skvěle, už mi nic není,“ jásal Vítek a dal si lyru zpět na 

záda.  

 

   ,,Co je tohle, podívejte se, blíží se k nám  vesmírná cyklóna?“ volal 

Michal, ale bylo pozdě.  

  V jediný moment se naši  hrdinové  ocitli v silném víru, ohrožováni 

vesmírnými meteoroidy, ale i hvězdnými trpaslíky. 

  Pouze Hvězdné paní unikla, ze spárů nebezpečné cyklóny. 

  Z povzdálí zoufale sledovala, kam její přátelé mizí. 

 

Rotující smršť byla  tak silná, že čtveřici  odnesla  daleko  za hranice 

Mléčné dráhy. 




PROROK  NEBO  BLÁZEN 

   ,,Tak mě má milá napadá, proč ti dva mají zachránit  radost téhle té 

planety, když se stejně blíží zánik lidstva!“ 

   ,,Myslíš, že to dojde tak daleko?“  

   ,,Nemyslím, já už tomu  věřím. To co se na  tomto  světě děje, to je 

prostě neuvěřitelné. Od dob co  se  na Zemi objevili lidé, se tu jenom 

okrádá, podvádí, válčí, vraždí, ale to co někteří slabomyslní vyvádí v 

dnešní době, nedopadne vůbec dobře, to mi věř. Dávám tomu všemu 

tak dva roky, což znamená, že nejpozději  v roce 2018 přijde nejhorší 

katastrofa lidstva v celé  historii Modré planety,“ povzdychl jsem si a 

pokračoval ve svém proslovu: 

,,Je to ošklivé, co se tu děje, je mi z toho  hodně  zle a  nejraději bych 

se odstěhoval na  jinou  planetu. Někteří z  těch  lidí než  aby poctivě 

pracovali, vymýšlí si různé záminky, jenom  aby nemuseli nic dělat a  
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mohli  si  zdůvodnit  své  slabomyslné  jednání, tedy  válčení!“ dodal  

jsem ostře.  

Od té psychické zátěže  se  celé  mé  tělo  rozechvělo, a proto jsem se 

ještě víc rozčílil. 

   ,,Co si to vlastně dovolují, vraždit jménem  nadpřirozených bytostí. 

Když se s někým neshodnu  a  nechci  být  v  jeho  společnosti, tak si 

najdu jiné místo a nebudu skrze jiný  názor  vraždit. Takový lidé jsou 

ubozí primitivové. Zeměkoule je přeci dost  velká na to, aby si každý 

vytvořil svůj svět. Ale tyhle bezcitný darebáky bych poslal někam do 

hlubokého pralesa, tam by  měli  dost starostí sami se sebou a dali by 

pokoj s ošklivostmi,“řekl jsem  se  slzami v očích, ale adrenalin se ve 

mně stupňoval. 

,,Kdyby měli alespoň trošku zdravého rozumu,tak by vymýšleli něco 

užitečného, abychom  se  všichni  měli  dobře. Aby  všichni  měli vše 

potřebné, aby nebylo tolik ukrutně chudých lidiček. 

To samé hekři, místo aby se  snažili  svým  umem lidstvo posunout k 

lepšímu, baví se okrádáním  nevinných  poctivých lidí, kteří si na vše 

tvrdě vydělávají. I takové bych poslal někam do džungle! I když jsou 

inteligentní přesto zakomplexovaní nicmani!“ 

    

   ,,Vítku, co se stalo?“ 

   

   ,,Víš má milá, neskutečně  mě  trápí, jak  si  lidé  ubližují a to jak ti 

poctivý doplácí na  ty  chuligány, kteří  jsou  neskutečně zlí, bezcitní, 

sobečtí, bezohlední. Všechna ta škaredá  slova  dohromady nevyjádří 

to co cítím. Jsou to všechno  slaboši, kteří by normálním životem nic 

nedokázali a tak rozdávají zákeřné  zlo! Zapomněl  jsem  na  ty nuly, 

kapesní zloděje.“ 

Ze všeho nejdřív bych  začal  u  našich  řidičů. Všem těm, co přejíždí 

půlící čáru, bych bez okolků sebral řidičák. No co, když se netrefí do 

svého pruhu, nemají na silnici co dělat, ohrožují tím všechny ostatní. 

    

,,Vítku, tohle raději nikde  neříkej! Moc prosím  už dost, vždyť se mi 

zblázníš?“ 

 

   ,,To by nebylo tak  špatné, alespoň bych ten ošklivý svět nevnímal! 

A navíc v Labroně o mně prý  všichni  říkali, že jsem blázen a blázny 

nikdo nebere vážně, takže se tu  stejně  rozčiluji  naprosto zbytečně! 

Vím, že ti padouchy nezměním, ale říct k tomu svůj názor můžu! No  
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tak mě  pifnou, alespoň  budu  mít klid. Nechci  se  koukat  na to, jak 

umírají  děti  podvýživou  na  různé  nemoci a  tak  podobně, když se 

peníze strkají do   zbrojení! To je šílené!“ mávl  jsem  rukou a odešel 

jsem do kuchyně, abych z ledničky vyndal lahev mléka.  

 

Lehce jsem se posilnil, vrátil do obýváku a posadil se do křesla. 

 

Po chvilce ticha jsem klidným hlasem mluvil o své vysněné planetě, 

Duhové planetě. 

 

   ,,Počkéj Vítku, to je moc  hezké  ta  tvá  planeta, co tam poslat naše 

hrdiny, aby zjistili vše důležité?“ 

   ,,To je dobrý nápad, už jsem tě  svým  bláznovstvím taktéž nakazil, 

Medůvko. Tak se do toho dáme? Název je tedy jasný!“ 

 



DUHOVÁ  PLANETA 

Rotující smršť byla  tak silná, že čtveřici  odnesla  daleko  za hranice 

Mléčné dráhy. 

 
   ,,Vidím duhu, ale takovou celou jinou,“ ukazoval Michal. 

   ,,To není duha, toto je přímo Duhová planeta!“ oznámila Mexana. 

   ,,Je té naší hodně podobná?“ kroutil hlavou Vítek. 

,,Vidíte to slunce?“ 

   ,,Něco k nám letí, připomíná  to  auto bez kol,“ ukazoval Michal na 

dvě přibližující se podivná vzduchoplavidla. 

 

   ,,To je přece má Karolínka?“ zvolal mladší z bratrů, když se zvedly 

dveře jednoho z létavidla. 

,,Je to ona, jen nemá vlasy!“ 

   ,,Slavěnko, jsi to ty, proč  nemáš  vlasy?“ koulel očima Vítek, když 

se mu naskytl pohled do druhého létavidla. 

  Připravil si lyru, kterou měl na zádech  a  chtěl zazpívat svou novou 

píseň,  to protože cítil ty krásné zvláštní pocity lásky. 

 

Obě cizinky  rozevřely  prostředníček  a  ukazováček  pravé  ruky do 

pozemského písmene V, a přiložili si je na srdce.  

Pozdravily také slovně: 

   ,,Štěstíčkujte. Štestíčkuj Vítku, štěstíčkuj Michale, štěstíčkuj Bixi,  
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štěstíčkuj Mexano.“ 

   ,,To je krásný pozdrav,“ žasl Bix, ale i všichni ostatní. 

 

Vítek s Michalem udělali pukrle a společně odpověděli: 

   ,,Krásný den, smíme vědět, kdo jste?“ 

   ,,Emsj čadaličky z Duhové planety. Ym Eřbod emánz íšav Modrou 

planetu a žét  idil, žnej  mat  íjiž!“ prozradila dívka, jenž se podobala 

Slavěnce. 

  Druhá dívka vše vysvětlila tak, aby tomu návštěvníci porozuměli. 

   ,,Já se jmenuji Karýnka* D a má, jak  vy říkáte přítelkyně Slavětka 

*A. Jsme i nejsme dívky z Duhové  planety. Dobře  známe tu planetu 

Zemi a také lidi, jež na ní žijí. Také  umíme  mluvit  vaší řečí a tak se 

snadno domluvíme, vše vám vysvětlíme. Na začátek prozatím nechej 

svou lyru němou a přijměte pozvání  do našeho světa,“ dodala vlídně 

půvabná čadalička. 

   ,,Moc rádi, jenom nám prozraďte, kdo opravdu jste? Jak to že máte 

podobu Slavěnky i Karolínky?“ hořel zvědavostí Vítek. 

   ,,To není náhoda!“ smála se Slavětka. 

,,Odpověď se dozvíte, pokud budete pozorně sledovat vše, co na naší 

planetě uvidíte!“ 

   ,,Tak se dáme na cestu, co říkáte?“ vyzvala všechny Karýnka, která 

si stejně  jako  její  přítelkyně  povídala  s návštěvníky  přes otevřené 

okénko svého létavidla. 

  ,,Dobrá tedy, zeptám se jinak, kdo jsou všichni ti obyvatelé Duhové 

planety?“ nedal se odradit Vítek. 

  Slavětka se k němu otočila čelem a dala se do vysvětlování: 

   ,,Stejně jako na Zemi  žijí  lidé, tedy muži a ženy, Duhovou planetu 

obývají dobráci, čadaličky jsou slečny, dívky, čadalky pak ženy. Palc 

se říká muži, chlapci i pánovi, děti nazýváme milanky. 

   ,,Čím to, že jsou dobráci  podobní lidem nebo je to obráceně?“ ptal 

se Michal. 

   ,,Dobráci jsou, až na malé odlišnosti vskutku podobní lidem. 

Patrný rozdíl zříme  pouze  v  porostu hlavy. U lidí různě upravované 

vlasy u mužů též mohou být vousy, dobráci na těchto místech nemají 

nic,“ vysvětlila vesele Karýnka. 

  Slavětka doplnila slova své přítelkyně. 

   ,,Avšak svou  povahou jsou dobráci naprosto odlišní, to vám říkám 

předem, abyste se  nedivili  tomu, co uvidíte. Na rozdíl od Země, kde 

se od prvopočátku lidstva stále jen  bojuje, válčí a vraždí, na Duhové 
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planetě nic takového  neznáme. Vůbec  neví, co  jsou zbraně, armády 

vojáci nebo policie. To proto, že celá  ta staletí, co  planetu obýváme, 

jsme všechnu  svou  energii vždy  věnovali  užitečným věcem jako je 

například  zdraví, věda, sport, kultura, fauna, flóra a všechno co je ke 

krásnému životu důležité.Tím, že jsme v minulosti všichni svědomitě 

pracovali na potřebných projektech, můžeme  si poslední staletí život 

opravdu užívat!“ 

  ,,Nemáte vojáky, ani policii? Co když vás někdo napadne?“ divil se 

Michal. 

  Čadaličky se na sebe podívaly a Slavětka odpověděla: 

   ,,Vaše planeta je daleko  a lidé  svým nesmyslnými prioritami ještě 

dlouho  nedokážou  letět  na  hranice Mléčné dráhy  natož, aby nás tu 

ohrozili. Navíc žádná z pozemských zbraní  nám fakt nemůže ublížit. 

Zničí ji silové pole v dostatečné vzdálenosti od naší planety!“ 

 

   ,,Tak a jsme zde!“ oznámila Karýnka  a  dál vysvětlovala povahové 

rozdíly mezi dobráky a lidmi. 

   ,,Lidé jsou prolhaní  pokrytci, zakomplexovaní fujky, pomlouvačná 

individua, falešní závistivci, prohnaní nevěrníci, zloději a také vrazi. 

Kdybyste byli moudří, jako jsme my, našli byste si  užitečnější smysl 

života! Ten váš je naprosto primitivní. 

Dobráci jsou  naopak  dobrosrdeční, láskyplný, rozdávačný poctivý a 

nikdy by nikdo z nich nikomu neublížil!“  

Čadalička se zamyslela a tak za ní pokračovala Slavětka. 

   ,,City jako takové, jsou naprosto shodné  s  lidskými. Sama láska je 

na této planetě opravdu věrná,vládne zde naprostá emancipace, proto 

není nic neobvyklého, když své sympatie vysloví dívka jako první. 

Každý z dobráků má svou osobitou auru a velmi příjemné charisma.“ 

   ,,Domy, mezi které přistáváme nebo jak tomu říkáte, jsou podobné 

jako u nás, přesto jsou jiné takové, zkrátka jiné?“kýval hlavou Vítek. 
,,Mě by však zajímalo, jak se mezi sebou domlouváte, zda máte také 

jako my spousty jazyků?“ 

 

Slavětka vystoupila ze  svého  létavidla, přistoupila k mládenci a jala 

se vysvětlování: 

   ,,Celá naše  planeta  mluví  jedním jazykem - valsidalkou. Tak jako 

vy máme své abecedy apod., tak také dobráci mají svou písmenovku. 

Stejně jako vy na Zemi, také my třetinu života studujeme. 

Jméno má každý z dobráků jedno, ale na celé planetě nenajdete dvě  
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stejná, uvedu příklad. 

Palc tedy pán na jedné straně planety se jmenuje Oren*D. 

V jiné části žije muž Orem*A. Za humny můžete potkat Oreta, avšak 

se svým specifickým písmenkem za neodmyslitelnou hvězdičkou. 

 

Michal přistoupil do hloučku, aby ukojil svou zvědavost.  

   ,,A co víra?“ 

  Karýnka se lehce poklonila a pravila: 

   ,,Všichni dobráci uctívají pouze  jediného  patrona Dobrotínka, pro 

kterého pořádají různé oslavy, slavnosti, ale jinak než u vás na Zemi.  

Právě tento palc, hned na počátku  vzniku  života inteligentních tvorů 

na této planetě, určil styl a směr.“ 

   ,,Rozumím, už tomu všemu rozumím,“ jásal Michal. 

   ,,Já také!“ přidal se Vítek. 

   ,,Tak to  je  moc  dobře, pojďte, ukážeme  vám víc,“ vzala Slavětka 

za ruku Vítka a kamsi ho vedla.  

  Karýnka dala ruku Michalovi, aby  se mohli vydat stejným směrem.    

  Také Mexana s Bixem se přidali. 

 

Slavětka cestou vysvětlovala  všechno, co chlapci  viděli kolem sebe. 

  ,,Jak už jsme vám říkaly  na  Duhové  planetě  pěknou řádku stolení 

nikdo nemusí pracovat, přesto  máme všechno, na cosi vzpomeneme. 

Místo vašeho telefonu, dobráci  nosí  v  klopě  malý přístroj velikosti 

palce, který slouží nejenom jako telefon, ale také GPS, fotoaparát aj. 

Avšak nemusí mačkat žádné spínače, vypínače, tlačítka, vše funguje 

na daný hlas majitele. Je to překrásně  jednoduché a přitom dokonale 

zabezpečené. Též jsme v  dávných  dobách vynalezli přístroj, kterým 

uspokojíme jakékoli své přání. Je velký  jako  váš  ovladač k televizi, 

ale umí pro vás neskutečné věci.Zmačknutím určitého tlačítka máme 

během pár okamžiků postavený dům, pro lidi nezvyklých tvarů. 

Protože všichni stále cestujeme, druhý den  zmáčkneme jiné tlačítko, 

aby dům zmizel.  

Jakmile dorazíme  na  místo, kde  chceme  pobýt, během vteřiny opět 

stojí dům s veškerým  vybavením. Takto si namáčkneme všechno, po 

čem toužíme.“ 

   ,,A co veřejné budovy, znáte něco takového?“ zeptal se Michal. 

  Karýnka se na něj pyšně usmála a pravila: 

   ,,Městské nebo  veřejné  budovy, památky apod. se stěhovat nedají, 

architekti je kódují.“ 
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   ,,Jak to všechno děláte?“ tázal se nechápavě Vítek. 

  Slavětka jej pohladila po rameni. 

   ,,Může za to něco, co  bych  přirovnal k  vaší 3D tiskárně, ovšem ta 

naše je o pár století a hlavně  o spousty  moudrých hlav napřed. Není 

vidět, ale je všude po celé planetě. Též obsahuje tlačítko na létavidlo, 

které jste již  viděli  a  které  létá  jak planetou tak také vesmírem. Od 

vašeho automobilu či letadla se  velmi  liší. Hlavně nemá kola, přesto 

se každé jedno pluje i 300km/hod jen kousek nad solárním povrchem 

představujícího něco, jako je vaše  silnice. Nadnáší jej paprsek, který 

čte vozovku, ve které  jsou  zabudovány  mikročipy a pomocí něčeho 

podobného vašemu počítači umí vozidlo správně  vézt, předejít všem 

kolizím a také dodává letomobilu energii. Letom létá zcela sám, stačí 

jen nadiktovat adresu. Letomobily mají  také  druhý paprsek, který se 

k obloze vysune pokaždé, když dochází  energie a nestačí se dobít ze 

solárních panelů, které tvoří  vozovku, například  za silného provozu. 

Létavidla jsou samo sebou  vyrobena  odlišně, tak aby cesty kosmem 

byly pro cestovníky hlavně bezpečné. Dobíjí se také sluneční energií. 

Žádnou naftu, benzín nebo čerpací stanice na této planetě nenajdete.“ 

   ,,Vy musíte mít  zdravé  ovzduší?“ podivovali se oba hoši. Vítek se 

zamyslel a přidal další otázku: 

   ,,Jak je to se zdravím na této planetě?“ 

   ,,Duhová planeta je asi tak  pětkrát  větší nežli ta vaše a je vzdálená 

tolik světelných let, že to doposud neumíte změřit a to je pro nás moc 

dobře!“ oddychla si Karýnka.  

  Slavětka si vzala slovo: 

   ,,Zdejší obyvatelé, kterých je  takřka třikrát víc než obyvatel Země, 

mají ještě dlouho naději, že je vy  lidé neohrozíte svými konfliktními 

povahami, názory a nenakazíte svými pozemskými nemocemi.“ 

   ,,Máte pravdu, lidé jsou fakt…, ani neznám  takové  slovo, které by 

to vyjádřilo!“ mračil se Michal i Vítek. 

   ,,Abych vám odpověděla, zde na naší planetě jsme už dávno zničili 

všechny nemoci. Po narození každý z  nás  dostane  vakcínu, která je 

na všechny neduhy!“ vysvětlila Slavětka. 

   ,,Neříkejte, že si  občas  někdo  nezlomí  nohu nebo ruku?“ divil se 

Michal. 

   ,,Ale ano na to však máme specielní laser, který vše urovná během 

pár okamžiků.Také nachlazení léčíme hned v samotném prvopočátku 

a to též specielním laserem, který zničí bacil, ale tělu nějak neuškodí. 

Neznáme nemocnice jako takové,  máme na planetě uzdravníky, kde  
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kde si každý dobrák pobude jen pár chvil a je zase zdráv. 

   ,,Ty přístroje  přece  musí  obsluhovat  profesionál?“ kroutil hlavou 

Michal. 

  Čadaličky ta slova rozesmála.  

   ,,Vezmu to trošku obšírněji,“ prozradila Karýnka. 

,,Na naší  planetě  vyléčíme  veškeré nemoci včetně duševních, proto 

neznáme ani  úchylky  ani  násilníky, nevíme, co jsou drogy, alkohol, 

tabák a hlavně peníze, ono nejhorší zlo Modré planety. 

A protože se  zde  rodí  pouze  moudří  dobráci, jsou  všichni schopní 

bez jakéhokoli rizika používat všech vymožeností této společnosti.“ 

   ,,Krásné, vážně,“ kýval hlavou Vítek. 

   ,,A co zvířata, příroda, květiny a tak?“ mával rukou Michal. 

   ,,Tím, že zde nikdy nebyly  žádné  oškliviny  naše příroda  je pořád 

nedotčená.Samo sebou květiny asi vypadají jinak než tam u vás, také 

stromy jsou pro vás jistě  zvláštní, ale to jste asi čekali?“ usmívala se 

Slavětka. 

  Hoši i obě alpaky vesele kývali hlavou a tak čadalička pokračovala. 

   ,,U vás na Zemi spousta  druhů  zvířat  vymírá, tady u nás se to stát 

nemůže. Podívejte se, támhle zrovínka jde chobotálek!“  

   ,,Je krásný, připomíná orangutána s ptačí hlavou, která je ozdobena 

sloním chobotem!“ žasli oba hoši i se svými zvířecími kamarády. 

   ,,Takových pro vás podivných zvířátek tu máme spousty,“smály se 

čadaličky a Karýnka směle dodala: 

   ,,Na rozdíl o vás lidí, dobráci  o přírodě  ví vše, váží si jí, uctívají ji 

a každý jeden z nich může  bez  problémů  za  svůj  život procestovat 

celou planetu a poznat všechny ty  její krásy. My si přírodu neničíme 

a aktářívzky, tedy zvířátka nezabíjíme!“ 

 

Vítek se zamyslel, aby se po chvilce opět zeptal: 

  ,,Když jste při našem prvním setkání věděly, co je písnička jistě zde 

máte také svou hudbu?“ kýval  rychle  hlavou Vítek a dychtivě čekal 

na odpověď. 

   ,,Nu zde máme společného skoro všechno,bude-li čas, předvedeme 

vám pár písní?“ odpověděly čadaličky. 

 

   ,,A co sport, znáte něco takového?“ přidal svou zvědavost Michal. 

   ,,Jak by ne, všichni tady  sportují. Stejně  jako  vy  pořádáme různé 

turnaje, kde  oceňujeme  prvních  sedm  nejlepších. Také máme něco 

jako vaše olympijské hry, které nazýváme hry šampiónů. 
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 Pravidla našich sportů se  moc  neliší od těch vašich, tak například u 

vás se hraje  takzvaný  stolní  tenis, u nás  jej  nazýváme piňťuk. Stůl 

třikrát tak větší na  každé polovině  rozdělený  na třetiny. Tři hráči na 

každé straně držící dřevěnou plácandu, která je potažená kůží, kterou 

vyrábíme.  

Pryžový míček je asi tak veliký jako  ten  váš, ale není dutý. Pravidla 

si vysvětlíme, až v případě, že  si  spolu  stihneme zahrát?“ usmála se 

Slavětka a opět vzala Vítka za ruku. 

Popopšli jen o kousek dál, když Slavětka rozhodla: 

   ,,Ukážeme vám svůj jídelníček! Máme spoustu své zeleniny, ovoce 

i různých pochutin, které si pěstujeme  podobně jako vy na Zemi, ale 

sklízíme je pomocí tlačítek  na  zmiňovaném přístroji. Pijeme odouv, 

což je voda a  také  spousty  přírodních  džusů  i moštů. Věřte, známe 

spousty osvěžujících nápojů bez toho vašeho alkoholu.“ 
  Michal se zastavil a okázale se zamyslel: 

   ,,Tak mě napadá, když pořád cestujete a  vozíte  své domy s sebou, 

jak se k vám dostane pošta? Nevěřím, že něco takového neznáte?“ 

  Karýnka hocha pohladila po tváři. 

   ,,Veškerá korespondence  funguje  na bázi  vaší elektronické pošty, 

avšak je daleko propracovanější, bez  jakéhokoli rizika. Touto cestou 

řešíme také všechny zákony naší planety. Neznáme žádný parlament, 

poslance, prezidenty. Zkrátka tady vládneme všichni a ne jednotlivci. 

Každý dobrák má svou schránku, která  se  mu sama otevře pokaždé, 

když někdo navrhne  nový  zákon. Každý  připíše svůj názor a odešle 

zpět do centrální banky  dat. Tam  vše  vyhodnotí  centrální počítač a 

všem rozešle konečný verdikt, který každý dobrák ctí a dodržuje.“ 

   

   ,,Mluvily jste o tom, že city jsou  stejné s  těmi  lidskými? U nás na 

Zemi, když se dva milují, tak po čase mají svatbu, jak je to zde u vás, 

když se v tomto moc nelišíte?“ hořel zvědavostí Vítek. 

  ,,Svatbě na Duhové planetě se říká milovánka, je to den,kdy dospělí 

dobráci darují famózní přístroj, který toho tolik umí svým milánkům, 

tedy těm dvěma dobrákům, kteří prožívají onen vzácný den. Svatba a 

milovánka se od sebe dosti liší,“ odpověděla zdvořile Slavětka. 

   ,,Vítku, bráško prosím, lásku  raději  prozatím vynecháme. Začnu z 

jiného soudku, co televize, znáte něco takového?“ 

   ,,To si nás opravdu pobavil,“ smály se obě čadaličky. 

,,U vás na  Zemi  máte  celý  den  na  všech  kanálech  většinou krimi 

nebo vaření. Jako kdybyste  všichni  onu  brutalitu ještě podporovali. 
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My nechápeme, jak se tím můžete bavit  ve  svých  volných chvílích. 

Rozhodně to  nemá  výchovný  účinek  jak  někteří  z vás  tvrdí, je to 

pouze tvrdá komerce. A to vaření?To jste fakt takový ňoumové, že si 

neumíte udělat něco k jídlu? Tohle raději  nebudu  ani  rozvádět je to 

k smíchu!“ šklebila se Slavětka a porovnávala. 

   ,,Na Duhové planetě  je  spousta  zábavných či poučných programů 

jak pro dobráky, tak pro  milánky. Televizi  se  u nás říká nivelet a je 

daleko pokrokovější. Každý i ten před obrazovkou se pomocí našeho 

speciálního tlačítka může účastnit jakéhokoli pořadu, dokonce filmů. 

Samo sebou pro tyto situace máme pevná pravidla, která  musí každý 

bezpodmínečně  dodržovat  a  z  moudrosti  dodržuje. A v neposlední 

řadě, protože u nás  neznáme  zlo, vaše  pohádky  jsou nám také cizí. 

My máme své dobránky!“ sdělila sličná Slavětka a hned se zeptala: 

,,Tak co, už víte, kdo opravdu jsme?“ 

   ,,Teď už jsme si naprosto jistí! Také je nám jasné, proč se podobáte 

našim milovaným dívkám,“ prozradil Vítek. 

   ,,Taktak, za všechno co zde vidíme, může snílek, můj bráška Vítek, 

heč!“ smál se Michal. 

   ,,To je moc dobře!“ přidala  se  do  hovoru Karýnka a ukázala směr 

letu, kam se Vítek s Michalem s Mexanou a Bixem vydali, aby našli 

Hvězdu měsíční. 

 

   ,,Paní Láska, podívejte paní Láska!“ ukazoval Vítek před sebe. 

   ,,To byste nevěřila vzácná  Hvězdná paní, co  všechno  jsme prožili 

na Duhové planetě. Bylo to fenomenální!“ jásal Michal. 

 

Paní Láska nedopřála radovánkám dlouhého trvání. 

    ,,Mám sama radost, ale teď už musíte  rychle za Hvězdou měsíční. 

Nezbývá moc času a cesta je ještě dlouhá!“ 

   ,,To jste za námi přišla jen proto?“ Michal svou otázku nedokončil. 

   ,,Právě proto, abych vám pověděla, že pokud se na Hvězdu měsíční 

nedostanete v čas, bylo vše marné!“ kývala hlavou Hvězdná paní. 

   ,,Tak Bixi  letíme  a to co nejrychleji!“ usmála se Mexana a zvýšila 

svou rychlost letu. 

  Bix ji následoval. 

   ,,Jsem dost unavený, trošičku  se  prospím. Až se přiblížíme tak mě 

vzbuďte, prosím,“ žadonil  Vítek  a  přitom si hledal vhodnou polohu 

na Bixově hřbetu. 
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ROZHOVOR  S  FENOMÉNEM 

  ,,Buď pozdraven stařečku,“poklonil se Vítek postavě, která na něho 

hleděla s jakési překrásné mlhoviny. 

   ,,Tak stařečku, ty nevíš, kdo jsem?“ usmíval  se  na hocha skromně 

oděný,přesto noblesně vypadající muž s kučeravými vlasy a bohatým 

vousem. 

   ,,Omlouvám se, ale opravdu netuším?“ 

   ,,Jsem Bůh!“ zazněla odpověď doprovázena příjemným smíchem. 

   ,,Omlouvám se, ale  jsem  tak  zaskočen, že  vůbec nevím, co mám 

dělat?“ 

   ,,Ptej se! Sic vím, že v mou existenci nevěříš, přesto se ptej!“ 

   ,,A nebudeš se zlobit, když budou mé otázky občas nepříjemné?“ 

   ,,Vy lidé říkáte, že všechno vidím, všechno vím, tudíž  bych měl 

znát i tvé názory.“ 

   ,,Tak já bych začal od začátku, ale nejprve by mě zajímalo, proč jsi 

mě navštívil ve snu a ještě k tomu v pohádkovém příběhu?“ 

   ,,Možná proto, že nechci ovlivňovat tvé názory?“ 

   ,,Ale já bych se rád nechal ovlivnit.“ 

   ,,Sny jsou bezbřehé, je jen na tobě, co si z nich uchováš?“ 

   ,,A co když si to nebudu pamatovat, jako většinu mých snů?“ 

 

Když se Vítek nedočkal odpovědi, přednesl jinou otázku. 

   ,,Tak tedy od začátku. Na Zemi se říká, že jsi stvořitel, dokonce i 

hybatel vesmíru. Proto by mě zajímalo, proč lidé žijí tak jak žijí? 

Proč je spousta chudých a jen hrstka bohatých, proč na tom nejsou 

všichni stejně? Proč se odjakživa válčí, proč jsou lidé na sebe zlí, 

proč nemůžeme žít stejně jako dobráci na Duhové planetě?“ 

   ,,Tolik otázek najednou?“ 

   ,,Takhle sis to představoval? Kde je ta spravedlnost, která ti je 

přisuzována? Mám ji snad hledat v tom, že se jedinci povyšují nad 

davy? Nebo snad v tom, že se jedinci ukájí v bojích a válkách, kde 

umírá spousta nevinných, kteří nikdy bojovat nechtěli? “ 

   ,,Ptáš se pořád na to samé!“ 

   ,,Asi proto, že bych opravdu chtěl znát tvou odpověď, tvůj názor 

na to všechno na ty lidi. Vážně nevěřím, že tě uspokojuje ta hrstka 

spravedlivých? A už  vůbec  nevěřím, že by  tě  těšil  pohled  na ty, 

kterým jsi dal život, a oni se stanou nevinnou obětí lidského zla.“ 

   ,,Říkáte to dobře, na světě je jen hrstka dobra!“ 
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   ,,Říkáte?“ 

  ,,Před pár dny se v jiné kapitole této knihy takto podobně rozčiloval 

reálný Vítek.“ 

   ,,Proč s tím jakožto nekonečnost, věčnost a hlavně spravedlnost nic 

neděláš?“ 

   ,,Jak víš, že s tím nic nedělám?“ 

  ,,To nechápu, k tvým dalším vlastnostem patří také dobro, pravda a 

hlavně dokonalost, tak proč je na světě tolik bezpráví? Navíc zloduši 

mají víc štěstí nežli ti poctiví.“ 

   ,,Dal jsem ti prostor na otázky nikoli na kritiku!“  

   ,,Promiň mi mou troufalost, ale pokud na to všechno mám koukat 

z hlediska víry, dostal jsem od tebe právo na život, přesto se musím 

stále bát ohrožení ze strany někoho slabomyslného, který svůj mozek 

neumí  zaměstnat  žádnými  inteligentními  činy, proto  se uchyluje k 

ošklivostem. A že jich takových je!“ 
  ,,Copak ty jsi zapomněl ono přísloví - na každého jednou dojde?“ 

   ,,No právě, až - jednou - dojde! Ale kolik zla stihne napáchat? Moc 

se omlouvám, ale když jsme zašli až sem, rád bych se zeptal na jiné 

přísloví - co se má stát stane se.  

Mám tomu rozumět tak, že každý má svůj osud předem určený a 

ničím jej nezmění?“ 

   ,,V mou existenci nevěříš a příslovím ano? Co čekáš, že ti teď asi 

odpovím?“ 

   ,,Ano nebo ne?“ 

   ,,Proč právě ty bys měl znát odpověď?“ 

   ,,Protože jsem hlavní hrdina pohádkového příběhu?“ 

   ,,Správně pohádkového příběhu, realita je jiná!“ 

   ,,Takže tohle všechno je také pohádka?“ 

   ,,Správně říkáš, pohádka!“ 

   ,,Pohádka realita co na tom, příležitost dělá své, budu se ptát dál. 

Krom toho, co už jsem říkal, je na světě také spoustu nemocí, rodí se 

postižené děti, které nikomu nestačily ublížit, přesto ze života pranic 

nemají?“ 

   ,,Nic nevíš a soudíš?“ 

   ,,Soudit, to bych si nedovolil, jenom mě zajímá, proč je skutečnost 

světa taková, jaká je?“ 

   ,,Každému dle zásluh?“ 

  ,,Jaké jsou zásluhy těch novorozeňat? Navíc to celé je divná pravda. 

Někdo celý život pracuje, snaží  se  v  něčem  vyniknout, ale štěstí se 



104 

 

mu jen vysmívá. Na druhé straně jsou jiní, kteří pranic pořádného 

neudělají, a přesto mají štěstí na rozdávání.“ 

   ,,Hezký postřeh! Myslíš si, že jsi tak objektivní, abys to mohl 

posuzovat?“ 

   ,,Když se zamyslím nad naším rozhovorem, nic nového jsem se 

nedozvěděl, až se probudím, bude vše jako dřív, přesto mě napadá 

ještě jedna otázka, co pořád děláš? Kocháš se lidskou hloupostí, 

kterou vkládají do ničení všeho živého, ničení svých životů, ničení 

svého světa?“ 

   ,,Podle lidí jsem hybatel celého vesmíru?“ 

   ,,Tohle a další věci o tobě vymysleli a sepsali lidé, aby ovládli jiné  

lidi?“ 

   ,,To mi sděluješ nebo se ptáš?“ 

   ,,Nechápu, proč by někdo tajil svou existenci a ještě přihlížel všem 

těm ošklivostem?“ 

   ,,Buď rád, že to nevíš!“ 

   ,,Dovol mi prosím, poslední otázku. Ptáci a motýli se líhnou, lidé a 

zvířátka se rodí, kde a jak započala tvá existence?“ 

   ,,Už zacházíš příliš daleko!“ 

   ,,Omlouvám se, moc se omlouvám…!“ 

 


HVĚZDA  MĚSÍČNÍ 

   ,,Vítku, vzbuď se, vidím Hvězdu měsíční!“ volal na brášku Michal. 

   ,,Omlouvám se, moc se omlouvám...!“opakoval stále dokola Vítek, 

než nadobro procitl. 

   ,,Proč se nám omlouváš?“ smál se mladší z bratrů. 

   ,,Vám se  neomlouvám, zdál se  mi  sen o Bohu, ale moudrý z toho 

nejsem!“ 

   ,,To nevadí, my tě máme rádi takového, jaký jsi,“ smál se Michal. 

   ,,To jste hodní. Tam to je ona, naše Hvězda měsíční?“ ujišťoval se 

Vítek, ukazujíc před sebe. 

   ,,Vypadá jako obrovský diamant,“ žasl Michal. 

   ,,Je nádherná,“ doplnila ho Mexana. 

   ,,Letíme, prosím! Není čas, slyšeli jste paní Lásku!“ poprosil Bix. 

  Vítek se jen tiše koukal na tu nádheru Hvězdy měsíční. 

    

   ,,Račte vstoupit, brána je otevřená,“ ukazovala s mírnou poklonou 

Večernice, která tu na cestovatele čekala.  
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   ,,Vítám vás, přátelé. Mluvím  k  vám, já  Hvězda měsíční, budu vás 

doprovázet svým hlasem,abyste si mohli mou květinu radostdálku co 

nejrychleji odnést. Zasadila jsem ji hned vedle brány, kterou jste sem 

vstoupili. Jako každá dívka, také já se  chci  pochlubit svými půvaby, 

proto vás zvu na  malou  prohlídku. Miluji tu Modrou planetu pro její 

nádherné květinky. Proto i zde  najdete  mnoho  podobných krasavic, 

jen jsem si vše přizpůsobila k vlastním  rozmarům. Například stromy 

zde rostou a kvetou pouze při zemi, jak sami vidíte. Květiny jsou zde 

vysoké a každá stonka ukrývá  příbytek  malých rozmilých tvorečků, 

kterým  říkám  radobílci. Mají  lidskou  podobu, přesto  lidmi nejsou. 

Sami dorůstají výšky maximálně  jednoho  pozemského metru, proto 

nemusíte mít  strach, že by ,vás přerostli. Šaty, oděvy každého z nich 

vyjadřují jejich  povahu. Tady  Radobílkův  zlatý  oblek s cylindrem, 

vyjadřuje zlaté  srdce. Spousty  kvítků  na šatech  radobílky značí, že 

její srdéčko je rozkvetlé a voňavé jako ty překrásné květiny.“  

  Michal si založil ruce na hrudi. 

   ,, Proč má radobílek motýlí křídla a radobílka je nemá?“ 

   ,,Radobílci  o  své  radobílky gentlemansky  pečují  a  to především 

v tom, že je ve své náruči  nosí  tam, kam  si  dámy  přejí, proto jsem 

jim dovolila křidla.“ oznámil hlas Hvězdy měsíční. 

   ,,To je zvláštní krása?“ rozplývali se návštěvníci. 

   ,,Mají také  svá jména, žádné  není  stejné. Tak například tohle jsou 

radobílci Cilík a  Míněnka. Byli  vybráni, aby  s  vámi odcestovali na 

Modrou planetu a pomohli vám zachránit radost.“ 

   ,,Čím víc nás bude tím lépe!“ kýval důležitě hlavou Michal. 

   ,,A jak budou cestovat?“ divila se Mexana. 

   ,,Umí se zmenšit do velikosti vaší dlaně?“ zazněla odpověď. 

   ,,To je pozoruhodné,“ divili se hrdinové. 

 

   ,,My máme sluníčko, kdo to září pro vás?“ zeptal se Vítek. 

   ,,Životadárné světlo nám dává planeta podobná slunci, jmenuje se 

Aitair, ovšem my jí říkáme, Sluncík.“ 

  ,,To je překrásné, Sluncík?“ ocenil Vítek.  

  Michala to však nezajímalo, naklonil se nad radobílky a posměšně 

se zeptal:  

   ,,Tak vy poletíte s námi?“ 

 Maličcí jen souhlasně  přikyvovali  hlavičkami, protože hlas Hvězdy 

měsíční právě oznamoval: 

   ,,To je vše, co vám  mohu ukázat, už  musíte  letět  zpět na Modrou  
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planetu. U brány si vezměte květinu radostdálku a dobře ji ukryjte. 

Pokud ji vložíte do mé malé truhly, nemusíte se o ni bát,vydrží jeden 

pozemský rok, než uvadne a tolik času nemáte!“ 

   ,,Kolik nám vlastně zbývá času?“ zeptal se Vítek. 

  Zatímco Hvězda měsíční odpovídala, Michal opatrně květinu uložil 

do truhličky a pak do mošny. 

   ,,Tak kolik máme času?“ otočil se Michal na svého bratra.   

,,Neslyšel jsem to, byl jsem zaneprázdněn.“ 

   ,,Prý se to nedá přesně časově spočítat, ale závist a zášť už ovládají 

více jak polovinu Modré planety,“ odpověděl Vítek. 

   ,,Tak abychom si pospíšili,“ ozval se Bix. 

   ,,Radobílci se zmenšili, bráško vezmi si někoho z nich?“ vyzýval 

Vítek. 

   ,,Tak třeba Míněnku, ať má Mexana dívčí oporu,“ zasmál se sám 

sobě Michal. 

 

Když Bix s Vítkem a Mexana  s Michalem  opustili Hvězdu měsíční, 

za bránou na ně stále čekala Večernice, aby jim ještě předala pár rad. 

   ,,Vidíte támhle to hořící světélko v dálce? To je měsíc, měsíc, který 

všichni dobře znáte. Leťte přímo k němu!“ 

   ,,Měsíc je blízko naší Země to už budeme skoro doma,“ radoval se 

Michal.       

   ,,Je vidět, že radost ještě úplně nevymizela,“ smála se Večernice. 

,,Dejte velký  pozor, až  budete  prolétat  souhvězdím  Eridanus, je to 

vesmírná řeka. V jejím okolí se čas od času dějí divné věci. Vyhnout 

se jí nedá, proto buďte velmi opatrní. 

   Naši hrdinové se s Večernicí vlídně rozloučili a vydali se na cestu. 

 

   ,,Tak mě napadá, když na Zemi máme luční kvítí, jestlipak existuje 

vesmírné kvítí?“ smál se Vítek a Mexana s Bixem se přidali. 

   ,,Vy si tady vtipkujete a zatím  musíme  být  ostražití. Už jsme totiž 

v souhvězdí Eridanus!“ zvedl ukazováček Michal. 

   ,,Máš pravdu  bráško, to je ono souhvězdí Eridanus, vesmírná řeka, 

okolo které se dějí divné věci. Věř, že my o ně rozhodně nepřijdeme. 

Přitahujeme všechny ty vesmírné rebely,“ přikyvoval Vítek. 
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DNY  STRACHU 

   ,,Vítku, prosím, půjdeme spát, už na to nevidím?“ 

   ,,Jak si madam přeje, tak bude,“ smál jsem se a zvedl se z křesla.  

  Došel jsem k Aničce, podal ji dokončený obrázek, klekl si před ní a 

pohladil si její bříško, pak také tvář.  

   ,,Jak ti je?“ zašeptal jsem. 

   ,,Je to dobrý,“ usmála se dívka, pohladila mě po vlasech a opatrně 

se zvedla. 

   ,,Ráno musíš do práce?“  

   ,,Musím, ale budu se snažit přijít co nejdříve, možná hned po tom 

rozhovoru, který mám už týden domluvený.“  

   ,,Tak jó, já budu čekat u dveří,“ smála se Anička.  

,,Jdu spát, dobrou noc.“ 

 

Ještě chvilku jsem klečel před prázdnou židlí a přemýšlel, jak bych 

mohl Aničce pomoc. Na nic inteligentního jsem nepřišel a tak jsem 

šel také spát. 

 

Ráno jsem odešel na smluvenou schůzku, a když jsem byl rozhovor 

hotov, zavolal jsem do redakce, že si na zbytek dne beru dovolenou. 

 

Obrázek, který  jsem  spatřil, když  jsem  otevřel  dveře  našeho bytu, 

nikdy nezmizí z mé paměti.  

  Anička seděla v noční košili na zemi uprostřed přecíně. 

   ,,Co se ti stalo?“ sehnul jsem se k ní a odstranil jí vlasy z obličeje. 

   ,,Měla jsem velké  bolesti, ale  na  záchod  jsem  nedošla. Zaražený 

větry či co? Raději se nepřibližuj, třeba  je  to nakažlivé!“ pokusila se 

o úsměv.  

Bylo však zřejmé, že jí není vůbec dobře. 

   ,,Pojď do postele, mám  dovolenou, tak  o  tebe budu pečovat. Celý 

den prolenošíme!“ zvedl jsem Aničku ze země a odvedl jí do ložnice.  

 

Než jsem přinesl kávu, usnula. 

 

Probudila se k polednímu.  

Hned jak zjistila, že ležím vedle ní, přitulila se a tiše se zeptala:  

   ,,Kdy jsi přišel?“ 

  Bylo mi jasné, že si Anička ranní příhodu vůbec nepamatuje. 
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   ,,Pohladíš si mímo? Že bude v pořádku?“ rozplakala se vzlykavým 

pláčem. 

 

Když její pláč s malými přestávkami trval až do večera, zavolal jsem 

do redakce a domluvil si dovolenou na příštích čtrnáct dní.  

  Šéfredaktor souhlasil a tak jsme s Aničkou plánovali na každý den 

krátký výlet.  

Ale strach zda nepřijdeme o miminko, byl čím dál silnější. Byl cítit 

všude. 

    

Také další dny na tom Anička  nebyla  nejlépe. Stále se kontrolovala, 

prohlížela, děsilo ji každé píchnutí v těle.  

  Musím přiznat, také pro mě byly ony  dny  náročné a vyčerpávající. 

Ne proto, že Anička pořád plakala, ale že  jsem  jí  nedokázal pomoc.  

Bolela mě myšlenka, že můžeme  přijít o  děťátko a k zbláznění jsem 

se trápil tím, jak na tom Anička byla  po  psychické stránce. Bál jsem 

se, že přijdu o miminko i o Aničku.  

  Přesto jsem se snažil  být celou  tu  dobu  oporou  jak v domácnosti, 

tak hlavně psychickou podporou. 

 

Uplynuly tři  měsíce  našeho  těhotenství, Anička za ten čas viditelně 

pookřála. 

   ,,Vím, že ještě  není  vyhráno, ale  doktor říkal? Hádej, co říkal pan 

doktor? No, co říkal? Slečno, vaše  miminko  je  naprosto zdravé, má 

vše, co má mít a má  to  tam, kde  to  má mít. Chtěl mi také prozradit 

pohlaví, ale já mu řekla, že se  necháme  překvapit. Že ano, Vítku, že 

se necháme překvapit?“opakovala otázku několikrát za sebou. 

 

Od tohoto okamžiku, vždy několikrát denně, zopakovala větu. 

   ,,Doktor říkal, že miminko je naprosto zdravé. Má vše, co má mít a 

má to tam, kde to má mít.“ 

  Často také dodala, jak se těší, až spolu všichni  tři budeme chodit na 

procházky, na nákupy a vůbec si užívat nejkrásnější období dětství. 

    

   ,,Jsem šťastná, že  děťátko  čekám  právě s tebou, Vítku,“ říkala mi 

před spaním, pak mě pohladila, políbila a chvilku si mě prohlížela.  

  Když ulehla, hrál jsem si s jejími vlasy, dokud neusnula.  

   ,,To mám moc ráda,“ vrněla sladce. 
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Uběhly další  čtyři  měsíce a  Anička  konečně  pozapomněla  na onu 

nepříjemnou příhodu. 

Připravovala našemu  malému  potomečkovi  pokojíček a různé další 

věci. Byla vážně šťastná. 

   ,,Prosím, uděláme  si  dnes  hezký  večer, zahraješ  nám na kytaru a 

zazpíváš své písničky, jenom pro mne a naše děťátko, prosím?“  

 

Hrál jsem a zpíval.  

  Anička do rychlejších rytmů opatrně tančila.  

  Ten večer jsme si opravdu užili. 

 

Druhý den, hned  jak  jsem  přišel  z práce domů, Anička mi radostně 

oznámila:    

  ,,Dnes dopíšeme tu knihu, Vítečku, jsem zvědavá, jak to dopadne?“ 

  Po dlouhých týdnech strachu jsem měl opět spoustu energie.  

   

Anička zapnula počítač.  

   ,,Jestli pak víš, kde jsme skončili?“ 

   ,,Vím, Medůvko má,“ odpověděl jsem sebejistě.  

,,Napiš název nové kapitoly.“ 

 


SOUBOJ  SOUHVĚZDÍ 

Hned jak Mexana s Michalem a Bix s Vítkem  doletěli  do souhvězdí 

Eridanus, spatřili další nevídanou podívanou.  

  Všechny hvězdy  v  souhvězdí  Býka  začaly  zvláštně problikávat a 

jejich oranžová záře se stále stupňovala, až náhle všechny zhasly.  

 

Místo hvězd cestovatelé spatřili živého, obrovského býka. Byl třikrát 

tak větší než všichni čtyři dohromady a řítil se přímo k nim.  

  Z dálky bylo vidět, jak je rozzuřen a proto Mexana navrhla vrátit se 

zpět k Hvězdě měsíční.  

  Bix ji chtěl následovat, ale nebylo kam letět.  

  Malý kousek od nich se rozzářily  hvězdy  v souhvězdí Delfína a za 

pár okamžiků si vesmírem plul živý delfín, veliký tak jako onen býk.  

Zůstal stát  před  cestovateli  tak, aby se  rozzuřený protivník nemohl 

přiblížit.  

  Býk se zastavil, divoce funěl a nervózně hrabával přední nohou. Na 

velkého delfína  však  nezaútočil, otočil  hlavu  a s ostatními sledoval 
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zářivé hvězdy souhvězdí  Mečouna  a  velryby, které  se  za pár chvil 

také proměnili ve velká zvířata. 

   ,,Za námi se  rozzářilo  souhvězdí  Berana  a Kozoroha!“ oznámil s 

nadějí v hlase Michal. 

   ,,Před námi září souhvězdí Vlka, Lišky a Honicích psů,“ ukazoval 

Vítek. 

   ,,Jejich  převahu  vyrovná  souhvězdí Lva, Hodného hada a Malého 

medvěda?“ řekl Bix pobaveně, když si hvězdy půjčily podobu zvířat. 

   ,,Souhvězdí Jestřába a Orla se přidalo na stranu zla!“ řekli oba hoši 

najednou. 

   ,,Na stranu delfína přilétá holubice a páv?“ otočil se Bix. 

   ,,Přijde mi to spíše jako nějaká přehlídka,“ rozesmál se Michal. 

 

Jeho smích však vydráždil býka a jeho přátele k útoku. 

   ,,Tento souboj nedopadne  vůbec  dobře, dobro v této sestavě nemá 

šanci,“ ohodnotil situaci Vítek.  

 

Strhl se nelítostný souboj.  

Pozemšťané brzy pochopili, že hvězdná zvířata nemají žádnou krev. 

Pokud jsou zraněná, odpadávají jim rovnou celé části těla.  

 

Mečoun usekl křídlo pávovy, honicí psi zahnali hodného hada někam 

hodně daleko. Když se vrátili spolu s vlkem a liškou, napadli malého 

medvěda.  

  Jen kozoroh, lev a beran se prozatím statečně bránili. 

   ,,Mexano, Bixi nezkusíme se vzdálit?“ žadonil Michal.  

   ,,Letíme pryč!“ zvolal Bix a chtěl odletět.  

  Opět nebylo kam.  

 

Vesmírem se rozprostřel černožlutý  plamen ohně, který zlé útočníky 

zastavil.   

   Všichni přítomní koukali do bílého bodu, který se stále zvětšoval a 

čím dál tím věrněji připomínal draka.  

   Plamen ubral na své intenzitě, až docela vyhasl.  

  Do okolí vyšlehly plameny bílého draka, jehož autorita se nedala 

přehlédnout.  

   Všechna ta proměněná zvířata nehybně stála a čekala na drakovu 

reakci. 
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Když se vedle draka  zjevila  také Hvězdná  paní, bojechtivá stvoření  

pochopila, že přišel čas odplaty. Některá dokonce začala ustupovat. 

   ,,Bojovat se vám opět zachtělo? Ubližovat druhým? Zase ubližovat 

slabším?“ burácel drak. 

   ,,Už vím, proč se draka všichni bojí. Stačí, aby promluvil, a hvězdy 

padají jako zralá jablka?“ hýřil humorem Michal, ale jen  do té doby, 

než mu  jestřáb  sebral  mošnu i  se vzácnou  květinou  a neskutečnou 

rychlostí uletěl do neznáma.  

  S ním odletěl také orel.  

 

Holubice  se  je  vydala  pronásledovat. Nikdo  však nevěřil, že by se 

mohla vrátit vůbec vrátit natož s pořízenou. 

  Vítek se vyčítavě díval na paní Lásku, nechápal, proč nezasáhne.    

  Paní Láska jen souhlasně kývla hlavou a hned obrátila svůj pohled 

k drakovi. Ten opět promluvil:    

   ,,Chcete souboj, bude souboj! Hned jak Severka vlastně  Večernice 

nebo je to Polárka, přinese zpět Michalovu mošnu.  

 

   ,,Tak tady je Michale!“ podala mu mošnu hvězda se třemi jmény.  

  Hoch poděkoval a raději si ji dal křížem přes ramena.  

   Bix spatřil letící holubici a proto obdivuhodně pronesl: 

   ,,Tak malá a tak statečná!“ 

 

   ,,Bojovníci, chcete vědět, jak dopadl jestřáb s orlem? Podívejte se 

laskavě za sebe!“ burácel opět drak.  

,,Jsou z nich  zase  hvězdy! To  značí, že  jim byly odebrány všechny 

nadpřirozené síly. Už nikdy se  nepromění v  živé  ptáky, už nikdy se 

neproletí. 

    

Všichni, kteří útočili, udělali krok zpět.  

  Jenom liška klidným, svým ladným krokem došla k delfínovi a jeho 

přátelům.  

  Draka to rozesmálo a v záchvatu smíchu řekl:  

   ,,Vy, kteří  jste napadli pozemšťany, budete bojovat, liška samo 

sebou také.  

Nemusíte mít strach! Budete  bojovat  přesně  podle  vašich pravidel! 

Každý z vás se utká s velkou medvědicí, už přichází!“ ukazoval svou 

tlapou drak směrem, kterým přicházela mohutná dáma.  

   ,,Říkáte, že to není fér? A vy jste jednali fér?“ divila se paní Láska. 
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   V okamžiku, kdy  medvědice  předstoupila  před  draka,  zákeřně ji 

napadli všichni ti padouši, ke kterým se opět přidala také liška. 

   Hvězdná paní se kousala do rtu, ale nemohla nic dělat.  

  ,,Jenom drak je na tomto místě v tomto okamžiku ten nejmocnější a 

znepřátelit  si  ho  je  velmi  nemoudré!“ vysvětlila  tiše cestovatelům 

holubice. 

 

Medvědice se dál bránila přesile a drak tomu s úsměvem přihlížel. 

   ,,Proč něco neuděláš?“ zvolal Michal.  

  Jako odpověď drak šlehl plamenem. 

   ,,Jej to bylo o vlásek!“ okomentoval nepříjemný okamžik Vítek. 

   ,,Kam vlastně patříš draku?“ ozval se opět Michal. 

  Drak se podíval na Hvězdnou paní, která mu rukou  naznačila, že je 

slušnost odpovědět. V zápětí  se  proměnila ve velkou  labuť a svými 

pohyby křídel vyvolala větrný vír.  

  Spolu s ním vysvobodila velkou medvědici ze spárů zlých zloduchů 

a dopravila ji do bezpečí.  

   

Když se vrátila k drakovi, měla už opět podobu paní Lásky.  

   Zloduši si ani  nevšimli, že je medvědice pryč a proto dobrou chvíli 

bojovali mezi sebou.  

  Až poté co se drak začal mohutně smát, všeho nechali. 

   ,,Tohle opravdu nebylo fér, Hvězdná dámo! Jsem na řadě!“ burácel 

velikán. 

   ,,To že na samotnou  medvědici útočilo  sedm  padouchů najednou, 

to bylo fér?“ zlobila se Hvězdná paní.  

,,Kam vlastně patříš?“ 

   Drak začal měnit barvu, jako kdyby převlékl kostým.  

Záhy byl celý šedivý a všude kolem sebe šlehal ohnivé plameny.  

 

Jen taktak že nespálil berana, malého medvěda a dál zběsile řádil.  

  Před Hvězdnou paní předstoupil býk a rozčíleně křičel:  

   ,,Tak tohle fakt  ne, přetvářky nestrpíme! Každý si má stát za svým 

názorem. Víme, že  liška  je  podšitá, ale  tohle, co  udělal  drak, to je 

hrůzostrašné. To  musíme  potrestat, přetvářky  nestrpíme! Jdeme na 

draka, jdete s námi, paní?“ 

  Hvězdná paní souhlasně přikývla a proměnila se v labuť.  

  Býk se otočil čelem ke svým přátelům a čekal na povel.  

  Ve chvíli, kdy labuť mávla křídly, všichni zaútočili na draka.    
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  Nechyběl nikdo z ochránců cestovatelů, nechyběl nikdo z těch,kteří 

je napadli, ale také velká medvědice. 

   Drak šlehal  plameny  v  domnění, že se  zachrání, avšak odhodlání 

vesmírných  tvorů  tím  nezastavil. Všechna  ta souhvězdí proměněná 

ve zvířata draka zničila. 

    

Proradný  zloduch  se  zmenšil  do  velikosti radobílků a vyprovázen  

nevlídnými komentáři všech přítomných, padal kamsi do neznáma. 

 

Býk se poklonil paní Lásce  a dal pokyn svým přátelům, aby ukončili 

boj a uvolnili pozemšťanům cestu.  

  Všichni do jednoho poslechli a proměnili se zpět v souhvězdí. Také 

ti co se snažili Vítka, Michala, Mexanu a Bixe bránit se proměnili ve 

hvězdy.  

    

Zvědavost cestovatelů  přiměla Večernicí, aby jim ukázala, k jakému 

souhvězdí jednotlivé hvězdy patří. 

   ,,Na oplátku nám teď Vítek zazpívá nějakou svou píseň,“ usmívala 

se Hvězdná paní a dodala:  

,,Měla by to být píseň  pro  radost o radosti, tak jak si jí představuješ, 

Vítku. Zvládneš to?“ 

Vítek sundal lyru, kterou měl stále na zádech a pravil:  

   ,,Mám takovou píseň.“ 

   ,,Tak to my si zatančíme, že, Míněnko?“  

,,Zajisté Cilíku,“jásal radobílek a poprosili Michala, aby oba postavil 

na obláček. 

   ,,Připraveni?“ smál se Vítek a začal zpívat. 

    
KNIHA  PŘÁNÍ  A  RADOSTÍ       (Píseň) 

Mám pro vás novinku tohoto století, 

knihu ručně vázanou, knihu přání a radostí. 

Tuším kolik stránek každý moudrem popíše, 

přání nespočet, to radosti zůstanou v negližé. 

Na úvod napsal jsem pár vzácných písmen,   

v každém špetka radosti dříme. 

Kdo by neměl rád, kdo by se neradoval, 

když rosa zalije den a ty jako jediný král, 

probouzíš se s nejvzácnější dámou. 
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V dáli zpívá vlak, v komůrce dětský smích, 

vzduch provonění kávou. 

Do téhle písanky slovy se nešetří,  

dávno všichni písaři, dávno znají a potvrdí. 

Kdo by neměl rád, kdo by se neradoval, 

když rosa zalije den a ty jako jediný král, 

probouzíš se s nejvzácnější dámou. 

V dáli zpívá vlak, v komůrce dětský smích, 

vzduch provonění kávou. 

* 

  ,,Děkuji Vítku, za tvou písničku  ti  dám  radu. Až vám bude nejhůř, 

vzpomeň si na svou milovanou a zazpívej ji novou  píseň. To protože 

ji musíš vrátit  lidskou  podobu. Přece  nechceš, aby  byla  už navěky 

andělem?“ usmála se vlídně Hvězdná paní a pomalu se rozplynula ve 

hvězdný prach. 

   ,,To  nechci, protože Slavěnka  je  anděl i v  lidském těle,“ zasnil se 

Vítek. 

   ,,Můžeme pokračovat v cestě?“ zeptal se decentně Michal. 

  Vítek se usmál a pohladil Bixe, aby  se  vydal  spolu  s Mexanou na 

cestu domů. 

 


NOČNÍ  KOŠILE 

   ,,Musím s tebou prodiskutovat moc důležitou věc, lásko!“ přerušila 

Anička mé pohádkové myšlenky. 

   ,,,Povídej Medůvko, kniha  přání  a  radostí je ti otevřená, tvé přání 

je předem splněno.“ 

   ,,Musím si koupit novou noční košili!“ 

   ,,Aničko promiň, ale teď to opravdu  nechápu, proč mi to říkáš? To 

je snad samozřejmost.“ 

   ,,Neříkám to  proto, abys  mi  to  dovolil, ale proto, že ta květovaná 

noční košile je víc než zvláštní?“ 

   ,,Kytky na ní jsou trošku zvláštní, ale moc ti sluší.“ 

   ,,Nejde o košili jako takovou, ale o to, co se mi v ní zdá za podivné 

sny, když jí mám na sobě!“ 

   ,,A řekneš mi to?“ 

   ,,Určitě, to bych o tom  nemluvila! Pár nocí se  mi zdá pořád stejný 

sen. Ošklivý sen!“ 

   ,,A?“ 
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   ,,Zdá se mi o nějakém muži, kterému nikdy nevidím do tváře, řídí 

auto. Vedle něho sedí jeho osmnáctiletý syn a ptá se na svou mamku. 

Opakuje se to pořád  dokola. Pořád ta  stejná  scéna. Když má končit, 

vždy se přesune někam jinam. Například včera ti dva dojeli k čerpací 

stanici. Předevčírem k nějakému domu.“ 

   ,,Prosím, jsem z toho nějak zmatený, můžeš začít od začátku?“ 

   ,,Tak jo! Muže neznám tedy,nikdy jsem mu neviděla do tváře. Jede 

autem, na místě spolujezdce sedí  jeho  osmnáctiletý synek. Jeho tvář 

znám do detailu. A taky má pihu  na  krku, stejnou jako mám já. Muž 

zastaví auto, pevně  se  zapře o volant a  kouká  před  sebe. Po nějaké 

době se podívá na  svého  syna a něco mu říká. Nevím co, ale až sem 

je to pokaždé stejné. Pak někam dojedou, jak už  jsem  řekla pokaždé 

jinam a v tom se vzbudím.“ 

   ,,Pojď ke mně, prosím?“ roztáhl jsem ruce.  

 

Když se Anička přitulila, začal jsem vyprávět:  

   ,,Mé sny se nikdy nevyplnily nebo se vše  stalo obráceně. Před léty 

jsem měl sen, že  moje  mladší  sestra spadla z vysoké skály v nějaké 

starodávné bugatce.Naštěstí je dodnes celá živá a zdravá. Jindy se mi 

zdálo, že potkám  svou  životní  lásku. Jak  jsem ji mohl potkat, když 

už jsem byl  rok  zamilovaný, jak to bylo, víš. Promiň, nechtěl jsem o 

tom mluvit, ujelo mi to.“ 

   ,,Neomlouvej se, nemáš za co,“ pohladila mě Anička.  

,,Co s tím snem, uznej, že je  to podivné? Stále ten stejný sen, stále ta 

stejná scéna, stále to stejné auto, stále ti  stejní lidé! Myslíš, že vidím 

do budoucnosti?“ překvapila mě svou otázkou Anička.  

   ,,Pokrčil jsem rameny, nenapadala mě žádná inteligentní odpověď.  

  Anička mě v zápětí zaskočila další otázkou:  

   ,,Vítku, proč jsi se mnou?“ 

  Polkl jsem a znova a zase. 

   ,,Mám tě moc rád a je mi s tebou krásně, jsem s tebou šťastný.“ 

   ,,Vidíš a já tě miluji!“ mávla rukama Anička a odešla do koupelny. 

 

Když se vrátila, naznačil jsem jí, aby se opět posadila vedle mě. 

   ,,Přemýšlel jsem nad tím  tvým  snem  a  napadlo mě, když je tomu  

chlapci osmnáct let, dozvíš se to až za hodně dlouho.“ 

   ,,Jen doufám, že o tebe za těch osmnáct let nepřijdu? To mi nesmíš 

udělat, budeš se mnou alespoň stodvacet let, slib mi to!“ řekla vážně. 

   ,,Slibuji.“ 
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   ,,Já také slibuji,“ políbila mě Anička a šťastná usedla k počítači. 

   ,,Tak jdeme na tu poslední kapitolu?“ 

   ,,Piš, Medůvko.“ 





NÁVRAT 

   ,,Tamhle to je Měsíc, jsme doma, tedy skoro doma?“ jásal Michal. 

   ,,To je nádhera, jak si v tom oparu Modrá planeta tančí?“ rozplýval 

se Vítek. 

   ,,Tak si jí dobře prohlédni, vidíme ji  naposledy, mám  pravdu pane 

neznámý?“ kýval Michal na rytíře, který přijel honosným hvězdným 

kočárem. 

   ,,Žádné koně, ani jiná zvířata, pouze kočár?“ divili se oba kluci. 

   ,,To je socha, hýbající  se  socha, kamenná  socha. Jenom ty oči má 

jako my, jinak je to socha!“ drmolil pořád dokola Vítek. 

   ,,Co mám provedeš, uškrtíš nás, propíchneš nás?“ řinčel Michal.  

,,Můžeme mít chvíli klid, to je i ve vesmíru tolik zla?“ řekl naštvaně. 

    

   ,,Nepřišel jsem vám ublížit, jsem  sběratel snů. Přišel jsem poprosit 

tady Vítka, aby pro mě napsal písničku, nechci  to  zadarmo. Může si 

za to vybrat nějaký sen z mé sbírky z mých  vitrín, kam sny ukládám. 

Samo sebou, že se pak pro někoho  promění  ve  skutečnost. To bude 

záležet na Vítkovi, komu darovaný sen splní. Píseň se naučím a budu 

ji zpívat nešťastním lidem, kterým se sny nesplnily,“ vysvětlil rytíř. 

   ,,Kde máš koně, přeci ten kočár nejezdí sám od sebe?“ ušklíbl se 

Michal. 

   ,,Mám kočár a do něj zapřahám vítr. Tam  kde  múzy a pak sudička 

dovolí, tam se sny  splním. Tam  kde  dovolení  nedostanu, odvezu si 

sen na své panství a uložím jej do vitríny. 

   ,,Vítku, chci také  svou  písničku,“ ozval  se  tenoučký hlas za zády 

bratrů. 

   ,,Co je zase tohle, snad nějaká  přerostlá loutka, akorát nemá žádné 

šňůrky!“ hlaholil Michal. 

   ,,No ano připomínáš loutku. I když  jsi  vysoká, připomínáš loutku, 

dřevěnou loutku. Nikdy jsem  neviděl  loutku  bez provázků?“ koulel 

očima Vítek 

   ,,Jsem sudička, to pro pořádek, když jste mě nepoznali. 

   ,,Sudičku jsem si vážně představoval jinak!“ mračil se Michal. 

   ,,Je mi líto, že jsem vás zklamala.“ 
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   ,,Lítost je vážně to co teď nepotřebujeme!“ špulil rty Vítek. 

   ,,Nezdá se ti Vítek nějaký divný?“ zeptala se Mexana Bixe. 

   ,,Aby se nám ještě z toho všeho zbláznil,“ odpověděl Bix. 

   ,,Slyším vás,“ prohodil Vítek, aniž by se otočil.  

,,Nechápu, proč  bych  měl  sudičce  skládat  písničku, když je ve své 

podstatě nespravedlivá. Někomu dá vrchovatě a jinému nedá nic!“ 

   ,,Věř mi, kdyby to záleželo jenom na mně, dostali by všichni úplně 

stejně, ale musím poslouchat múzu a to  je  řehole. Neboj, ta za tebou 

nepřijde, je ješitná pyšná arogantní, proto dostává pouze někdo.“ 

   ,,Dobrá, dobrá věřím ti, ale hezky  postupně, sběratel snů byl první. 

Zatím si rozmysli, co mi za mou  písničku  daruješ! Jo mimochodem, 

máš krásné šaty, takové u nás nosí nevěsty,“usmíval se hoch a kráčel 

k rytíři. 

   ,,To my si zase zatančíme, že, Cilíku?“  

   ,,Zajisté Míněnko,“ jásal radobílek. 

   ,,Vím, chcete vysadit na obláček,“smál se Michala a hned vyhověl. 

   ,,Tak sběrateli snů, můžeme začít,“ kývl Vítek a začal hrát na lyru. 

 

SBĚRATEL  SNŮ       (Píseň) 

Břinknu, jako pohádkový dědeček,  

vykouzlím, na milión sluníček, 

místo hvězd je dám na noční oblohu,  

všechny vaše sny podědí jejich podobu. 

Hvězdný prach se změnil v měsíční vodopád, proto dávám znát, 

jděte rychle spát, bude se vám něco krásného zdát. 

Vítr místo koní do kočáru zapřahám,  

po měsíčním vodopádu připluji tiše jako stín.  

Jsem sběratelem snů, všechny si je ukládám do vitrín, do vitrín.   

Vím, jak sny v lidech tropí neplechu,  

věří dál, snad vklouznou do všedních dnů. 

Pro své trápení si našli útěchu,  

hýčkají své sny, když se topí, letí ke dnu. 

Vítr místo koní do kočáru zapřahám,  

po měsíčním vodopádu připluji tiše jako stín.  

Jsem sběratelem snů, všechny si je ukládám do vitrín, do vitrín.   

* 

  ,,To je přesně to, po  čem  jsem  toužil, o čem jsem snil,“ smál se od 

srdce sběratel snů a všichni ostatní s ním. 

   ,,Sběrateli snů se vyplnil sen, to je šťáva,“ poznamenal Michal. 
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   ,,Jak to mluvíš?“ divil se Vítek, ale bratr se jen spokojeně usmíval. 

  ,,A teď já, prosím,“ žadonila sudička. 

  ,,Nejprve se Vítkovi odměním!“ tleskl sběratel snů.  

  V ten moment všude kolem stála jedna vitrína vedle druhé. 

   ,,Jaký sen si vybereš? Rač se podívat!“máchal rukama sběratel snů. 

    

Vítek neudělal ani krok, jen letmo očima okoukl vitríny.  

Uvnitř každé ležely truhličky různých barev, tvarů a velikostí. 

   ,,Nebudu to zdržovat,“ řekl důrazně Vítek.  

,,Do truhliček  nevidím, proto  tě  rovnou  poprosím, přines  mi sen o 

největší a nejvěrnější lásce, o které se kdy komu zdálo!“ 

   ,,Na co ti bude láska, vždyť svou dívku máš?“ divil se Michal. 

   ,,Lásky není nikdy dost!“odpověděl Vítek a vzal si od sběratele snů 

rudě červenou truhličku.  

  Když ji schovával pod tuniku, vlídně se usmál na Mexanu a Bixe. 

   ,,Tak už dostanu písničku také já?“ žadonila opět sudička.  

   ,,Nu, když jsem to slíbil?“ kýval hlavou Vítek.  

   ,,Tak  radobílci, tančíme dál,“ zvolal Michal. 

   ,,Počkat, počkat!“ zvedl ukazováček Vítek.  

,,Nejdřív chci slyšet, co za svou písničku dostanu darem?“ 

   ,,Až si nebudete  vědět  rady  jak  z  nesnází, zavoláte  mě a já vám 

velmi ráda pomohu?“ uklonila se sudička. 

   ,,A to ti máme věřit, co když nás podvedeš?“ mračil se Michal. 

   ,,Já bych jí věřil,“ řekl Vítek. 

,,Tak prosím, můžeme začít,“ dodal a rozezněl lyru. 

 

SUDIČKA       (Píseň) 

Nikdo z vás mě nikdy nespatří,  

chodím tajnou pěšinkou posázenou perletí. 

Stojím nad kolíbkou pokaždé, když nový život začíná, 

stužky z klubíček odmotávám, stužky všech talentů, všeho umění, 

které hošíka či dívku světem doprovodí. 

Já, já, já tajemná sudička,  

přicházím po špičkách v nočních střevíčkách, nestojím o pozornost.  

Já, tajemná sudička, ukládám pod víčka nápady myšlenkám,  

do dlaní um a šikovnost. 

Kdo se ptá, proč se mu nedaří,  

šla jsem špatnou cestičkou zaprášeným údolím. 

Saze na kloboučku prozradí, že múza byla naštvaná.  



119 

 

Nitě z pavučin přetrhává, nitě všech úspěchů, všeho snažení, 

kletba odmala až k stáru věrně doprovodí.     

Já, já, já tajemná sudička,  

přicházím po špičkách v nočních střevíčkách, nestojím o pozornost. 

Já, tajemná sudička, ukládám pod víčka nápady myšlenkám,  

do dlaní um a šikovnost. 

* 

,,To je krása, Vítku?“ klanila se sudička. 

 

Radobílci se šťastní schovali Michalovi  pod tuniku, aby je tu na tom 

obláčku nezapomněl. 

   ,,Co je na tom krásného, že nic nevidím? Zase je všude tma, zase je 

tu ten, Tmatvor nebo co?“ hlaholil Michal. 

   ,,Há, hy, ho…,“ rozléhalo se okolím, až z toho uši bolely.  

,,Teď už jste nadobro ztraceni, jiskru nemáte a proto Slunce půlnoční 

nepřivoláte! V téhle tmě zabloudíte, v téhle mé tmě navždy zmizíte a 

Modrou planetu nezachráníte,“ ozýval se strašidelný hlas Tmatvora. 

   ,,Vítek nás odtud dostane,“ pronesla klidně Mexana. 

,,Vždyť by to byla  ostuda  proletět  křížem  krážem  vesmír a kousek 

před cílem zklamat!“ 

   ,,Vítku, máš co dělat, sám jsem  zvědav, co vymyslíš? Pokud smím 

poradit, paní Láska mluvila o písničce  pro Slavěnku?“ řekl přívětivě 

Michal. 

   ,,To máš pravdu, bráško!“ ozval se ze tmy hlas Vítka. 

 

JSI       (Píseň) 

Tak vzácná mi připadáš. 

Jsi nezkrotná jak vodopád,  

svůdná peřejím tančí tango s motýlem. 

Jsi hebká jako labuť,  

na křídlech z perutí tančíš valčík s andělem. 

Jsi vodopád, vodopád, vodopád padáš, přesto se vznášíš,  

na křídlech z perutí nad hladinou tančíš. 

Jsi vodopád, vodopád, vodopád padáš, přesto se vznášíš,  

na křídlech z perutí nad hladinou tančíš. 

Jsi voda, co mění se na rtuť,  

pro lehkost motýlí. 

Jsi hebká jako labuť,  

jež nikdo nechytí.  
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Jsi vodopád, vodopád, vodopád padáš, přesto se vznášíš,  

na křídlech z perutí nad hladinou tančíš. 

Jsi vodopád, vodopád, vodopád padáš, přesto se vznášíš,  

na křídlech z perutí nad hladinou tančíš. 

Tak vzácná mi připadáš. 

* 

Tma začala ustupovat a z dálky bylo slyšet žalostný řev Tmavotvora. 

   ,,Ne, to ne zase nade mnou zvítězil pozemský nícek, to ne!“ 

 

   ,,Vítku, můj Vítečku, ty jsi  vážně  famózní,“ ozvala se paní Láska, 

která vystoupila ze zbytků ustupující tmy. 

,,V tvé písni je vše, už nemusíte mít strach.“ 

   ,,Má milovaná  princezna  je  vzácná  a  nyní je andělem, tedy tančí 

s andělem. Je hebká jako labuť  tedy  jako ty, proto jsi zde, ale kde je 

moje Slavěnka a kdo zahnal toho ošklivouna?“ mračil se zle Vítek. 

   ,,Slavěnka je tady ty ji nevidíš?“ 

   ,,Já ji také nevidím!“ pronesl tvrdě Bix. 

   ,,Paní Lásce nevěříte, ale to byste měli?“ usmívala se Hvězdná paní 

a ustoupila o krok do strany. 

   ,,Slavěnko má milovaná, tolik se mi stýskalo,“ jásal Vítek a běžel k 

dívce. 

,,Musím však přiznat, že ti to v rouchu anděla moc slušelo.“ 

   ,,Za to můžeš ty, kdybych tě neznala, jistě bych byla  jiná. Ty jsi ze 

mě udělal  anděla, tvá  láska  za  to může,“ zářila Slavěnka a vroucně 

Vítka políbila. 

   ,,Ty jsi má milovaná Vzácněnka, uh, jak jsi sladká, Vzácnenko má 

milovaná.“ 

   ,,Vzácněnka? To je krásné, Vítečku můj,“ plakala radostí Slavěnka. 

    

   ,,Všichni jste v pořádku?“ obrátil se Vítek na své přátele.  

Když spatřil jen samé šťastné tváře, otočil se opět na paní Lásku. 

,,Kdo prozářil tu hroznou tmu, kdo zahnal Tmavotvora?“ 

,,Dobře se rozhlédni, kdo se sem blíží?“ smála se sladce paní Láska. 

,,Měsíc, ale o tom jsem nezpíval ani oklikou?“ divil se Vítek. 

,,Zpíval si přeci  o miliónu sluníček, které dáš na noční oblohu, proto 

Slunce půlnoční s pomoci měsíce zahnalo Tmatvora,“ vysvětlila paní 

Láska. 

   ,,Děkujeme Měsíci,“ poklonil se mládenec.  

   ,,Děkujeme ti Slunce půlnoční, slyší  mě  vůbec?“ koukal mládenec  



121 

 

velkýma očima na Hvězdnou paní. 

   ,,Ještě tě poprosíme, jestli bys nám  neukázal  kudy do Kamenného 

města. Na cestu kolem světa nemáme čas!“ prohlásil důrazně Vítek. 

   

Kulatý měsíc se změnil na srpek a poté připlul na dosah cestovatelů. 

   ,,Juja, můžeme se svézt na měsíci?“ ptal se Cilík a pobídl Míněnku, 

aby se spolu s ním zvětšila do správné velikosti. 

   ,,Nevidíme důvod, proč byste nemohli  svést na měsíci, ty snad ano 

Vítku?“ odpověděl Michal.  

   ,,Můžu měsíci poprosit, abys spolu s radobílky dopravil na Modrou 

planetu mou princezničku  Slavěnku, milovanou Vzácněnku?“ klopil 

oči Vítek. 

 

Za ta slova si vysloužil sladké políbení od Slavěnky a také přívětivou 

odpověď od měsíce. 

   ,,Poletíme rovnou ke Kamennému městu.“ 

   ,,Tak to  my také,“oznámila Mexana a jedním okem mrkla na Bixe, 

kterého ten pohled rozesmál. 

* 

   ,,Nikdy by mě nenapadlo, že se sem ještě někdy vrátím?“ rozhlížel 

se Vítek. 

,,Také dnes příbytky vytesané do kamenů zejí prázdnotou.“  

   Mexana s Michalem i Bix s Vítkem přistáli na okraji Kamenného 

města.  

 

Hned jak Vítek zjistil, že je vše stejné jako, když tu byl se Slavěnkou 

poprvé, spěchal na pomoc jak princezně tak i obou radobílkům, kteří 

již sestupovali ze srpku měsíce. 

  Cilík s Míněnkou se opět zmenšili, aby si je bráškové mohli posadit 

na svá ramena. 

 

Společně procházeli uličkami.  

  Vítek se Slavěnkou vyprávěli o šesti klenbách a všem,co zde prožili 

při první návštěvě, až došli ke skále připomínající velký želví krunýř.  

  V zahradě prvního klenbového podloubí spatřili nevýraznou duhu v 

šedivé mlhovině. 

   ,,Vidíte to také?“ kroutil nevěřícně hlavou Vítek. 

   ,,Ještě tři  dny  musí  duha vydržet, než radostdálka rozkvete do své  

nejvzácnější krásy,“ spráskl ruce Michal. 
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   ,,Tak pojď, hned ji zasadíme!“ navrhl  Vítek a poprosil ostatní, aby 

počkali venku. 

  Michal bratra následoval.  

 

Pomalým krokem šli do zahrady, kterou pokrývala šedivá mlhovina. 

   ,,Kam ji zasadíme?“ zeptal se Vítek bratra. 

   ,,Podívej, jak se ta duha zvláštně  kroutí, asi  nám chce ukázat, kam 

máme květinu zasadit?“ řekl Michal a  došel k  pramínku duhy, který 

se opíral o zem. 

   ,,Tady bych radostdálku zasadil?“  

   ,,Já také Míšo, pustíme se do toho!“ 

 

Bratři společnými silami zasadili vzácnou květinu a začali se shánět 

po vodě, aby ji mohli zalít. 

   ,,Co to bylo, jako bych slyšel…?“ rozhlížel se Michal, když vyšli 

z podloubí. 

   ,,Slyšel jsi dobře, byl to šíp!“ skřehotala Mexana ležící na zemi. 

   ,,Někdo Mexanu střelil šípem!“ zakřičel Vítek, zaťal pěsti a koukal 

směrem, kterým šíp přiletěl. 

 

Bix byl nepříčetný, rychlostí blesku letěl ke skále, odkud se střílelo. 

  Začaly se ozývat výkřiky:  

   ,,Au, jau, úú, hááááááá, džů.“ 

 

Netrvalo dlouho a Bix se vrátil i se svou zrůdnou  kořistí, kterou nesl 

přehozenou přes svůj hřbet. Tiše plakal. 

   ,,Tolik jsme toho vydrželi a nakonec  mi mou Mexanu zabije jeden 

ubohý, špinavý, primitivní člověk.“ 

   ,,To máš pravdu, že je primitivní!“ skřípal zuby Michal. 

  Vítek ještě nikdy nebyl tak rozzlobený.  

  ,,Pane Čas, přijď sem, hned, slyšíš! Vím, že slyšíš!“ hulákal Vítek. 

,,Ty se neukážeš? Jak chceš!“ křičel stále rozzlobenější hoch a začal 

zpívat:  

   ,,Jsem pánem tohoto světa, kráčím pořád v před!“  

 

Kam oko  dohlédlo, všude  šlehaly  plameny a za  nedlouho se v nich 

objevil také velký bílý stín. 

   ,,Co si to dovoluješ?!“ 

   ,,Okamžitě vrátíš čas, okamžitě!“ křičel Vítek a kráčel ke stínu. 
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   ,,Nemůžu se vrátit ani o jediný  krok zpět! Přestaň s tou písničkou, 

okamžitě, rozumíš!“ vyhrožoval pan Čas. 

   ,,Takhle to je? Tak jedeme, pane Čas?“ zvolal Vítek, až se i Michal 

lekl. Opět začal hlasitě zpívat:  

  ,,Jsem pánem tohoto světa, kráčím pořád vpřed.“ 

   ,,Tak ty nepřestaneš? Proměním plameny v skutečný oheň a spálím 

tě na popel!“ třásl se stín. 

   ,,Tak to udělej, protože jinak?“ blížil se Vítek k panu Času a hlasitě 

zpíval:  

   ,,Jsem pánem tohoto světa, kráčím pořád v před, neplatí na mě…!“ 

   ,,Ne, to ne, to nevislovuj!“ 

   ,,Dělej, vrať se o půlhodiny zpět! Hned, zazpívám tu píseň celou!“ 

   ,,Nemůžu!“ skřehotal odevzdaně pan Čas. 

   ,,Neplatí na mě žádná kouzla, přináším radost i hněv, jsem pan…?“ 

   ,,Dost, to stačí!  Vrátím se, vrátím se o deset kroků zpět, to je deset 

minut, víc vážně nemůžu,“ schovával si hlavu do dlaní pan Čas. 

   ,,Uděláš alespoň čtrnáct kroků  zpět, ať Bix  stačí zneškodnit onoho 

zlounskýho padoucha! Čtrnáct, jasný!“ volal Vítek rozníceně. 

   ,,Dobře tedy, čtrnáct kroků zpět,“ kýval stín.  

   ,,Jdu na to, zavřete oči, to musíte!“ 

   Vítek kývl a všichni zavřeli oči.  

 

Jen co je otevřeli, Bix letěl rovnou ke skále. 

  Začaly se ozývat stejné výkřiky jako před tím. 

   ,,Au, jau, úú, hááááááá, džů.“ 

 

 Netrvalo dlouho a Bix se vrátil i se svou zrůdnou kořistí, kterou nesl 

přehozenou přes svůj hřbet. 

 

   ,,Koukejte, to jsme přece my, teprve přilétáme?“ ukazoval Michal. 

   ,,Sudičko prosím, moc prosím?“ zvolal bez přemýšlení Vítek. 

   ,,Jsem tu, Vítku nad tebou, jak ti mohu pomoci?“ 

   ,,Jsme tu dvakrát, podívej?“ ukazoval Vítek  k  obloze, kde se opět 

vznášel Bix s Mexanou a se svými kamarády, ale  také  srpek měsíce 

i se svými pasažéry. 

 

Sudička sestoupila na zem a rychle vysvětlovala:  

   ,,Ukryjte se ve třetí klenbě. Až dvojníci dorazí a Vítek s Michalem 

vyjdou z první klenby, vy vyjděte před vchod!“ 
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   ,,To je vše?“ divili se chlapci. 

   ,,O zbytek se postarám já sama.“ 

   ,,A co tenhle ten fuj?“kroutil obličejem Vítek a ukazoval na nelidu, 

který vystřelil na Mexanu. 

   ,,O toho se také postarám! Má  sestra bludička  ho zavede do bažin, 

kde jej čeká osud, který si zasluhuje!“ odpověděla sudička a ukázala, 

aby se všechny  čtyři  rychle  schovali. Pak  zavřela oči a začala před 

svým tělem kroutit rukama. 

  ,,Všechen um teď dávám vám, všechny schopnosti teď dávám vám, 

všechen talent talentů dávám vám!“  

  Když dořekla své zaklínadlo, vznesla se, až docela zmizela. 

  Vše se tedy odehrálo ještě jednou. 

* 

   ,,Nikdy by mě nenapadlo, že se sem ještě někdy vrátím?“ rozhlížel 

se Vítek. 

,,Také dnes příbytky vytesané do kamenů zejí prázdnotou.“  

   Mexana s Michalem i Bix s Vítkem přistáli na okraji Kamenného 

města.  

 

Hned jak Vítek zjistil, že je vše stejné jako, když tu byl se Slavěnkou 

poprvé, spěchal na pomoc jak princezně tak i obou radobílkům, kteří 

již sestupovali ze srpku měsíce. 

  Cilík s Míněnkou se opět zmenšili, aby si je bráškové mohli posadit 

na svá ramena. 

 

Společně procházeli uličkami. Vítek se Slavěnkou vyprávěli o šesti 

klenbách a všem, co zde prožili při své první návštěvě, až došli ke 

skále připomínající veliký želví krunýř.  

V zahradě prvního klenbového podloubí spatřili nevýraznou duhu 

v šedivé mlhovině. 

   ,,Vidíte to také?“ kroutil nevěřícně hlavou Vítek. 

   ,,Ještě tři dny musí duha vydržet, než radostdálka rozkvete do své 

nejvzácnější krásy,“ spráskl ruce Michal. 

   ,,Tak pojď, hned ji zasadíme!“ navrhl Vítek a poprosil ostatní, aby 

počkali venku. 

Michal bratra následoval. 

 

Pomalým krokem šli do zahrady, kterou pokrývala šedivá mlhovina. 

   ,,Kam ji zasadíme?“ zeptal se Vítek bratra. 
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   ,,Podívej, jak se ta duha zvláštně kroutí. Asi nám chce ukázat, kam 

máme květinu zasadit?“ řekl Michal a došel k pramínku duhy, který 

se opíral o zem. 

   ,,Tady bych radostdálku zasadil?“  

   ,,Já také Míšo, pustíme se do toho!“ 

    

Bratři společnými silami zasadili vzácnou květinu a začali se shánět 

po vodě, aby rostlinku mohli zalít. 

,,A co my, nějak na nás zapomínáte?“ ozvalo se Míšovi zpod tuniky. 

   ,,To jsou přeci naši radobílci?“ jásali oba hoši najednou. 

   ,,Tak pojďte ven?“ pomohl jim hoch na denní světlo.  

  Cilík přeskočil k Vítkovi a usadil se mu na rameni. Stejně tak 

učinila Míněnka u Michala. Od té chvíle radobílci svá místa 

neopustili. 

 

Vítek s Michalem vyšli ven, kde na ně čekala Mexana s Bixem.  

  Také dvojníci ukrytí ve třetí klenbě vyšli před podloubí.  

   

To byl ten okamžik, kdy sudička mohla splnit svůj slib.  

Vznášela se nad onou  skálou  připomínající želví krunýř, zavřela oči 

a kroutila rukama. 

  ,,Všechen um teď dávám vám, všechny schopnosti teď dávám vám, 

všechen talent talentů dávám vám!“ 

  Z oblohy se sypal stříbřitý prášek. 

  Okolo  všech  se  rozprostřela  namodralá  záře, která cestovatele od 

třetí klenby unášela vlnícím se vzduchem k první klenbě.  

  Stříbřitý prášek  se spojil v hřibovitý klobouk, který zastřešil hrdiny 

jež přilétli jako druzí.  

Vznášel se nad nimi, otáčel se čím dál tím rychleji, až jeho setrvačná 

síla  spojila  Slavěnku se Slavěnkou, Michala  s Michalem, Mexanu s 

Mexanou, Bixe s Bixem, Vítka s Vítkem a také oba radobílky. 

  

   ,,Bude lepší, když si nic  z  toho  nebudete pamatovat. Ale to budu 

muset Vítkovi splnit ještě  jedno  přání. Nebude  si  pamatovat ani to, 

že jsem  jim  teď  pomohla. Tak  ještě jednou pomohu?“ mávla rukou 

sudička a zmizela.  

  Spolu s ní také všechen stříbrný prášek. 

    

   ,,Musíme najít tu vodu a zalít radostdálku!“ rozhlížel se okolo sebe  
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Vítek, jako kdyby něco nebo někoho hledal. 

  ,,Vodu, vodu, kde tu v tom kamení vezmeme vodu?“ kroutil hlavou 

Michal 

 Vítek se stále rozhlížel a ledabyle Michalovi odpověděl:  

   ,,Ve druhé klenbě!“ 

  Michal neváhal a nakoukl do druhé  klenby, rychle zamrkal očima a 

polkl.  

   ,,To je krása! Kolem potůčku s malými lesklými kamínky se pnou 

zvláštní rostlinky. Tak nějak jinak zde září sluníčko?“ 

   ,,Vždyť už jsem tu byl, zapomněl  jsi? Naber  vodu z potůčku do té 

truhličky, ve které jsme ji donesli, a pokrop jí, děkuji,“smál se Vítek. 

    

   ,,Už  se  budeme  muset  řídit  pozemskými zákony! Nastává večer, 

proto navrhuji uložit se pomalu ke spánku. Cítím tady na naší planetě 

únavu, vy ne?“ zeptal se Michal, když vyšel ven před podloubí. 

   ,,Odpočineme si?“ zeptal se Vítek ostatních, ale koukal jen na svou 

Slavěnku. 

  Všichni souhlasili a tak se společně uložili k spánku v podloubí třetí  

klenby. 

 

Ráno když se probudili, Vítek s Michalem vyrazili do druhé klenby.  

  Zde nabrali vodu do truhličky a šli za radostdálkou. 

   ,,Je vidět, že je  v  pořádku,“ usmíval  se  Vítek  a  Michal květinku 

pokropil. 

   ,,Viděl jsi to také, Vítku, jako kdyby se poklonila?“ 

   ,,Vždyť je  to  kouzelná  květina, no  ne? Když má  pomoci navrátit 

radost, musí být kouzelná?“ odvětil bratr. 

  Chlapci se ještě chvilku  kochali  krásou radostdálky a pak se vrátili 

k ostatním. 

   ,,Co to je za podivné zvuky?“ mračil se Michal. 

   ,,Také to slyším!“ řekl Vítek.  

,,Je to nějaká podivná  hudba, jako  kdyby  někdo hrál na nenaladěné 

housle?“ 

   ,,Je to pořád silnější a silnější, už se to nedá vydržet!“ křikl Michal. 

   

Slavěnka došla k Vítkovi a schoulila svou hlavu na jeho hruď. 

  Také Mexana se  nemile  šklebila  a  Bix  ležící na břiše si předníma 

nohama držel uši podél hlavy.  
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  Vítek s Michalem a Slavěnkou si  sedli na zem a schovali své hlavy 

mezi kolena. Rukama je tlačili tak, aby  tu protivnou hudbu slyšeli co 

nejméně. 

 

,,Lá, lá…lala, la, la lá!“ začal si zpívat Vítek. 

Když zjistil, že to pomáhá  utlumit  ono  ošklivé vrzání, naklonil se k 

Michalovi a zatřásl s ním. 

  Michal zvedl  hlavu, zakryl  si  uši  rukama a kýval na bratra, co mu 

chce.  

   Vítek se mu snažil říct, aby si zpíval, ale Michal ho nepochopit. 

Proto se zvedl a odtáhl mu ruku od ucha.  

   ,,Zpívej si, je jedno co, hlavně zpívej co nejhlasitěji! Pak tu šílenou 

hudbu neuslyšíš!“ 

   To stejné řekl Slavěnce, radobílkům a také Mexaně s Bixem.  

 

V Kamenném městě se před první klenbou  ozývalo sedm zpívajících 

hlasů, každý s jinou písní. 

   ,,Jdu za radostdálkou!“ zvedl se Michal a odešel.  

  Vítek si ještě chvilku zpíval, než to  také  vzdal a šel za Michalem a  

kouzelnou květinou. 

  Když vstoupil do klenby, Michal ležel na zemi. 

   ,,Co ti je, co se ti stalo?“ vyděsil se Vítek. 

   ,,Ona mě praštila!“ drmolil Michal. 

   ,,Kdo tě praštil?“ 

   ,,No, přeci ona, radostdálka!“ 

   ,,Jak tě mohla praštit?“ 

   ,,Takhle!“ vyjekla květina.  

  V jediný okamžik byl její list velký jako Vítkova ruka a hned hocha 

praštil.  

  Také on se ocitl na zemi. 

   ,,Všichni mají písničku, chci taky svou písničku!“ řinčela květina. 

   ,,Písničku?“ divil se Vítek.  

,,Jakou chceš písničku?“ 

   ,,Veselou, romantickou, kterou si vy lidé budete zpívat pro radost! 

Nemusí být o  mně  ani  o  jiných  květinách, ale musí být doopravdy 

veselá!“ hlaholila radostdálka. 

   ,,Tak tomu říkám nádhera,“ kýval hlavou Michal.  

,,Ale proč jsi nás bacala?“ 

   ,,A budu bacat dál, chci písničku! A abyste  to  neměli jednoduché, 
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zkomponuješ ji pro Slavěnku, která mi ji z večera zazpívá!“ 

  Vítek rychle vstal a vyběhl  ven, popadl lyru, kterou  si před spaním 

opřel o stěnu uvnitř třetí klenby a začal skládat píseň. 

 

K večeru všichni  společně  vykročili  do  podloubí, kde princeznička 

Slavěnka v doprovodu ostatních květině zazpívala. 

 

TANEČNICE       (Píseň)                                                                                         

Há há šavrda hů, há há šavrda hů, há há šavrda hů, áhá. 

Říkám, už jsi velká holka, jen si hýčkám pár svých rozmarů, 

vstoupím do přelomu světla, chci být tanečnicí šamanů.  

Há há šavrda hů, há há šavrda hů, há há šavrda hů, áhá. 

Zlomím v půlce gejzír vody, už mám dost přírodních zákonů, 

vstoupím do přelomu vlny, chci být tanečnicí šamanů.  

Há há šavrda hů, há há šavrda hů, há há šavrda hů, áhá. 

Do písku dělám stopu vedle stopy, mé tělo se vlní v rytmu moře vln. 

Velká rudá koule noří se do vody, kdosi jen si říká mít pár strun. 

Kapky deště vyťukávaj noty, vítr hraje flétnu, mé vlasy roztančil. 

Klobouk si letí snad do jiné doby,  

malé mořské víle možná radost ozdobil. 

Há há šavrda hů, há há šavrda hů, há há šavrda hů, áhá. 

Na hladině kreslím kruhy, no a co mám ráda zábavu, 

z modrých řas upletu stuhy, chci být tanečnicí šamanů.  

Há há šavrda hů, há há šavrda hů, há há šavrda hů, áhá. 

Do písku dělám stopu vedle stopy, mé tělo se vlní v rytmu moře vln. 

Velká rudá koule noří se do vody, kdosi jen si říká mít pár strun. 

Kapky deště vyťukávaj noty, vítr hraje flétnu, mé vlasy roztančil. 

Klobouk si letí snad do jiné doby,  

malé mořské víle možná radost ozdobil. 

* 

Jakmile  písnička  skončila, radostdálka  nešetřila  chválou  ani slovy 

obdivu. 

   ,,Teď už běžte, chce se mi spát! No ano i květiny  spinkají, alespoň 

já ano, tak prosím, nechte mě samotnou!“ oznámila květina. 

 

Všichni vyšli ven před podloubí. 

  Kamenným městem se rozlévalo ticho. 

  Michal poplácal Vítka po rameni.  

   ,,To se ti povedlo! Jdi se schválně tajně podívat na naší kouzelnou  
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květinu!“   

  Vítek vešel do klenby a od vchodu poslouchal hlas, který zpíval 

jeho písničku. 

   ,,To zpíváš ty?“ zářil Vítek, když došel až k radostdálce. 

   ,,Jasně!“ zavlnila se legračně květina.  

,,Budu si tu píseň zpívat  dokola, aby  už  sem  nepřišla ta fujtajblová 

hudba. Jé Michal se také vrátil, tak když vás tu mám oba,chci se vám 

omluvit za ten pohlavek. Za to může ta ošklivácká hudba!“  

   ,,Prý pohlavek, pěkně to s námi  zamávalo?“ usmíval  se Michal na 

Vítka, který jen kýval hlavou. 

  ,,Nedělejte z toho takovou událost a raději už jděte, chci být sama!“ 

 

Oba mládenci vyšli spokojeně ven a smáli se na své kamarády. 

  Vítek objal Slavěnku, něžně ji políbil a zašeptal: 

   ,,Miluji tě, Vzácněnko moje sladká.“ 

  Princezna se medově usmála a zašeptala: 

   ,,Na světě není dívka, která by byla šťastnější, než jsem já.“ 

 

   ,,Kdy už to skončí, je to tu strašné, zblázním se!“ naříkala Mexana. 

   ,,Také se mi tu ani trošku nelíbí!“ přidal se Bix. 

   ,,Už jen zítra a potom budeme moci letět domů?“chlácholil Vítek. 

   ,,Tak už pojďte spát!“ přesvědčoval Michal. 

 

Všichni se uložili  k  spánku  a tiše  si  vyprávěli o dnešních zážitcích 

s kouzelnou květinou, až spokojeně usnuli. 

 

   ,,Jdu zalít  květinu, pojďte  se mnou!“ vzbudil  své přátele hlasitým 

zvoláním Michal. 

   ,,Zpívá Vítkovu písničku a u toho tančí,“ zářila Slavěnka. 

   ,,Jo!“ řekl unuděně Bix.  

  Michal vzal truhličku a odešel.  

  Nabral vodu z potůčku ve  druhé  klenbě a vykročil zpět za vzácnou 

květinou. 

   ,,Pokrop mě, budeme se radovat, bavit celý den!“vlnila se květina.  

  Michal bez váhání poslechl.  

 

   ,,Jděte se podívat ven!“ poradila květina k polednímu. 

  Všichni vyšli nechápavě ven. 

  Z oblohy padal zlatě  třpytivý déšť, kapky však měly čočkovitý tvar  
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i velikost. Vznášely se přímo nad velkým kamenným krunýřem jako 

lehoulinké chmýří. 

   ,,Musím to omrknout!“ vznesl se Bix.   

,,Auvajs!“ naříkal, když se jeho čumáčku dotkla jedna třpytilka.  

   

Od té chvíle začaly všechny ty divné kapky pomalu padat až k zemi. 

   Michal nastavil ruku a čekal, až mu jedna z nich přistane na dlani.  

   ,,Auááúú, Vítku, podívej! Ono mi to propálilo  rukou  skrz a spadlo 

to na zem!“ 

   ,,Ukaž!“ prohlížel bratrovu ruku Vítek.  

,,Vždyť ti to propadlo mezi prsty!“ 

   ,,A jó, ale hrozně to pálilo, vážně!“ 

   

Vítek také jednu třpytilku chytil do ruky.  

   ,,Vážně hrozně pálí!“ hodil podivnou kapku na zem. 

,,Podívejte se na to, jakmile dopadnou  na  něco pevného, roztečou se 

v kaňku!“ukazoval prstem. 

   ,,Nechci radit, ale měli  byste  se  schovat do podloubí nebo rovnou 

do zahrady  k  radostdálce!“ poskakovala  nevrle Míněnka po rameni 

Michala. 

   ,,To je pravda, jdeme!“ řekl Michal a vykročil.  

  Vítek vzal lyru a společně se Slavěnkou se vydal za ním.  

  Bix také kráčel, jen Mexana se nesla vzduchem. 

 

  Jak si tak  třpytilky padaly na zem a roztékaly se v kaňky jedna přes 

druhou, z nedlouho  vytvořily  neprostupnou  hráz u vchodu do první 

klenby. 

    

   ,,Co teď?“zeptal se Vítek, když zjistil, že se nikdo z nich nedostane 

ven. 

   ,,Michale, postav mě na zem!“ poručila Míněnka.  

  ,,Vítku, chci za Míněnkou, jsme tu od toho, abychom vám pomohli. 

Najdeme cestu ven!“ řekl sebejistě Cilík. 

   Vítek jej postavil tam, kam si přál a podíval se na květinu.  

   ,,Co ty, jak se daří? Duha má víc a víc jasnější barvy, šeď ustupuje, 

znamená to, že radost zvítězila?“ 

  Radostdálka se začala vlnit, kroutit lístečky, ale neodpověděla. 

   ,,Včera zpívala a dnes neřekne písmenko,“pronesl vyčítavě Michal. 

,,No nic, tak si s námi nemluv, hlavně když lidem vrátíš radost!“ 
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  Květina se přestala vlnit.   

   ,,Chápete to někdo?“ ptal se Vítek. 

   ,,Nechápu to a už mě to tu nebaví!“zadrmolil Bix a rozběhl se proti 

třpytící se zdi, která se pyšnila ve vchodě.  

  Narazil do ní hlavou a rázem ležel na zemi.   

,,Au!“ vykřikl krátce a nehezky se na zeď mračil. 

 

Když k němu došel Michal, vyskočil a chtěl svůj čin zopakovat.  

  Oba chlapci mu v tom zabránili.  

  Vysvětlili mu, že tady síla nepomůže, proto si lehl vedle  rostlinky a 

po očku sledoval, co hoši vymyslí. 

 

   ,,Ve středu toho krunýře jsou zahrady propojené,“ volali už z dálky 

radobílci, kteří se vrátili z průzkumné cesty. 

   ,,No to dá rozum!“ ťukl si do čela Vítek. 

   ,,Hlavně nás tu nezapomeňte!“ mával  ručičkami  nad hlavou Cilík. 

  Vítek se sehnul, aby mu mohl radobílek vyskočit na rameno, ale 

když viděl, jak mu to nejde, raději mu pomohl.  

 

Michal je se zaujetím pozoroval, když byl Cilík na svém místě, zvedl 

Míněnku a raději ji posadil na své rameno sám. 

  ,,Tak se s tebou vzácná  radostdálko loučíme, děkujeme mockrát, že 

jsi zachránila radost na naší planetě Zemi,“ loučil se Vítek. 

  ,,O mě se bát nemusíte, mám hafo síly na to, abych odolala lidským 

ošklivostem. Dokud se nenajde někdo vážně zlý,bude na vaší planetě 

radosti dostatek,“ odpověděla květina a přitom se krásně vlnila. 

,,Už se nezdržujte a jděte!“ 

   ,,Děkujeme za vše,“ volali a mávali radostdálce všichni ti hrdinové, 

když odcházeli cestou do středu kamenného krunýře. 

 

Jen co cestovatelé dorazili na místo, radobílci se začali také loučit. 

   ,,Svět lidí není nic pro nás,“ pravila Míněnka. 

   ,,Proto zůstaneme zde!“ doplnil ji Cilík.  

  Střídavě hovořili: 

   ,,Je tu spousta nádhery.“  

   ,,A hlavně sem nepřijdou žádní lidé!“  

   ,,A je to tu skoro stejné jako na Hvězdě měsíční.“  

   ,,Své poslání jsme splnili, loučíme se s vámi.“  

   ,,Můžete vyjít ven jakoukoli klenbou!“  
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   ,,Tedy, kromě té první!“  

   ,,Tak nás prosím, postavte sem do toho mechu a raději už jděte!“ 

   ,,Žádné velké loučení!“ 

   ,,A klidně sem za námi přijďte, budeme rádi, viď, Cilíku?“ 

  Cilík už jenom mával a tak se k němu Míněnka přidala. 

   ,,Neměli byste  zůstávat  sami, znám  trpavílky, kteří jsou tak hodní 

jako jste vy, rádi vás přijmou mezi sebe!“ prozradil Vítek se slzami v 

očích. 

   ,,Pokud tam nebudou lidé, mohli bychom to zkusit? A poradíš nám 

kde ty trpavílky najdeme?“ zářil Cilík. 

  ,,To právě nevím, ale vy jste moudří a šikovní, proto nemám strach, 

že byste je nenašli,“ kýval hlavou Vítek. 

   ,,Tak my to zkusíme, trpavílci jsou tu jistě známí, proto nám jistě 

někdo poradí?“ jásala Míněnka. 

   ,,Vzpomněl jsem si ještě, že své městečko postavili v údolíčku u tří 

stříbrných dubů. Protože mají jenom samé  dobré vlastnosti, postavili 

instituce, kde pomáhají nešťastným tvorečkům., tak jim říkají,“ mnul 

si bradu Vítek. 

   ,,To nám  pomůže a nevíš  názvy  těch jejich institucí?“ poskakoval 

zvědavostí Cilík. 

  Vítek se zhluboka zasmál a začal jmenovat: 

   ,,Na všechny si nevzpomenu, ale mají tam Banku úsměvů, Poradnu 

lásky, Půjčovnu na  pláč, Očišťovnu  svědomí, Pojišťovnu přání, Bar 

osamělých duší, Galerii štěstí, Ateliér vynálezů, Bazar  nálezů a ztrát 

a já nevím co ještě. Jo a jejich  ochránce  je  moc  hodný  obřík, který 

jim neustále pomáhá.“ 

   ,,No to je přesně pro nás, najdeme je!“ rozhodla Míněnka. 

   ,,Navíc tvé písně  jsou  kouzelné, a  proto věříme, že nám v případě 

nouze pomůže ona malá vodní víla, o které jste zpívali?“ dodal Cilík. 

   ,,To je  možné, jmenuje  se Krásněnka,“ přidal  Vítek své znalosti a 

popřál radobílkům šťastné pořízení. 

  Ještě jednou se všichni rozloučili. 

  Vítek se Slavěnkou společně odkráčeli  vedle  Bixe a Michal se nesl 

na hřbetu Mexany.  

 

Prošli zahradou lásky a vyšli pátou klenbou ven. 

   ,,Tak jsme venku?“ oddychl si Michal. 

   ,,Tak letíme domů, co vy na to?“ řekla Mexana zvýšeným hlasem. 

   Bix se na ni smutně podíval.  
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   ,,Tak pojď, Vítku, letíme domů?“ pronesl velmi smutně. 

  Mexana na Bixe  také  smutně  hleděla, pak se vyčítavým pohledem 

dívala na Vítka a vyzvala ho, aby už konečně rozhodl, co a jak dál. 

   ,,Musím vymyslet jak přepravíme mou Slavěnku?ů tápal Vítek. 

   ,,Na princeznu ti  dám  pozor a odnesu ji, kam budete chtít!“ slíbila 

bílá velká labuť vznášející se nad hlavami cestovatelů. 

 

*     *     * 

Proletěli všechna pohádková království, panství, hrabství až dorazili 

k zámečku, kde na chlapce čekala celá jejich rodina. 

 

Michal lehce zaťukal na dveře.  

  Když po chvíli vyšla jeho milovaná Karolínka, div se nezalkla:  

   ,,Kluci jsou doma!“  

   

Nastalo veliké vítání a obdivování Slavěnky i Mexany s Bixem, kteří 

se tak trochu styděli. 

   ,,Musíme udělat hostinu na přivítanou,“ oznámila Karolínka.  

,,Vy na ni nesmíte chybět!“ usmála se na princeznu, Mexanu a Bixe. 

Alpaky se na sebe vyčítavě podívaly.  

  Bix už na nic nečekal a řekl, co nosí celý ten čas na srdci. 

    ,,Víš, že tě moc  miluji, Mexano, přál  bych  si, abych  mohl být už 

pořád jen s tebou?“ 

   Všichni utichli a s napětím čekali, co Mexana odpoví. 

   ,,Mám tě také ráda, Bixíčku, moc tě mám ráda.“ 

   ,,Ajaj, opakuje ta slova, teď přijde slůvko ale! A je po všem,“ držel 

se za hlavu Michal a dál tiše poslouchal slova Mexany. 

   ,,Ale?“  

  Všichni krčili rameny, pokyvovali hlavami a zhluboka oddychovali.  

  Mexana větu dokončila.  

  ,,Samotnou mě to moc  mrzí, ale  přece nemůžu  jen  tak zrušit svou 

podmínku, kterou jsem ti dala, pamatuješ?“ 

   ,,Pamatuji, řekla jsi, že  o  mém  vyznání  budeš  přemýšlet, když ti 

zazpívám písničku, jenom  pro  tebe, jenom  o  tobě. Jenomže já ještě 

neumím pořádně mluvit, natož zpívat.“ plakal Bix. 

   ,,Je tu jedna možnost?“ usmíval se lišácky Vítek. 

   ,,Že to uhádnu?“ smál se Michal.  

,,Ten tvůj Lapotýrek, lásky posel?“ 

   ,,To je možná druhá možnost, ale téhle lásce chci pomoct já sám!“ 
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  Mexana s Bixem se rozplakali. 

   ,,Nebudu vás dále víc trápit, tady je dar sběratele snů. Sen upřímné, 

věrné lásky se vyplní vám dvěma, tedy pokud o to stojíte.Nekoukejte 

na nic a na nikoho, jen a jenom na sebe, řiďte se pouze svým srdcem. 

Pokud vaše srdce říká ano, směle otevřete truhličku!“ podal Vítek 

dar Bixovi, který jej položil mezi sebe a Mexanu. 

   ,,Chceš dárek rozbalit?“ zeptal se tiše Bix.  

  Nikdo ani nedutal. 

   Mexaně sršely z očí slzy jak vodotrysky ve fontánkách.  

 

Když se trošičku uklidnila, roztřeseným hlasem řekla:  

   ,,Ano, Bixíčku, chci to, chci truhličku otevřít!“ 

  Oba svými rty opatrně otevřeli víko.  

  Hvězdný prášek, který byl ukrytý uvnitř, se teď  vznášel nad oběma 

zamilovanými alpakami. Oba je  vynesl  kousek  nad  zem přímo nad 

hlavy přihlížejících lidi, kteří dobře slyšeli, jak Bix řekl:  

   ,,Miluji tě.“  

  Mexana se opět neutuchajíce rozplakala.  

 

Její pláč utišil až Vítek svými slovy:  

   ,,Mám pro vás ještě jeden dárek!“ 

   ,,Písničku?“ zvolali všichni přítomní najednou. 

   ,,No ano, onu  písničku, aby  byla  splněna tvá  podmínka. Neboj se 

Mexano, Bix ji také umí,“ prozradil důležitě Vítek. 

 

KANTILÉNA       (Píseň)                     

Láska krát ty, to celé na druhou,  

stokrát proč tajíš kantilénu svou. 

Znám tvůj šarm, chci být tvůj svět,   

znám odečíst samoty šrám,  

srdce odemkne ten nejvzácnější květ. 

Láska krát já, to celé na čtvrtou,  

stokrát dám tobě kantilénu svou. 

Mám svůj klíč, co má ten dar,  

ví odstranit samoty mříž,  

aby z nás dvou byl ten nejkrásnější pár, 

 jen pro nás dva housle budou hrát. 

Kantilénu mou, kantilénu tvou, to jsou noty lásky na druhou. 

Kantilénu dvou, kantilénu naší, to jsou noty lásky na třetí. 
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Láska krát my, to celé na třetí,  

tisíckrát nám naší lásku naladí. 

Chci být tvůj, snad chceš to též, 

daruji mi svou melodie, kterou k sobě zveš, 

jen pro nás ji housle budou hrát.  

Kantilénu mou, kantilénu tvou, to jsou noty lásky na druhou. 

Kantilénu dvou, kantilénu naší, to jsou noty lásky na třetí. 

* 

   ,,Když tančí alpaka s alpakou, je to krásné, co říkáte?“zářil Michal. 

    ,,A když je to z lásky, to mohou i lidé závidět!“ dodal Vítek. 

   ,,A proto zapněte své inteligentní mozkové buňky a vymyslete pro 

ty dva originální svatbu!“ rozkázala Karolínka. 

 

Ani Mexana s Bixem ani  nikdo  z přítomných si nevšiml, že je celou 

dobu pozoruje také jelen a s ním Kreksona, jež byli ukrytí v houští. 

   Až když se alpaky na moment zastavili, aby si oddechli, přistoupil  

jelen i s Kreksounou k oslavencům. 

Vládce sudokopytníků se poklonil a svým mohutným hlasem pravil: 

   ,,Tak to je ten nejkrásnější a nejvzácnější dárek, děkuji pánové.“ 

   ,,Ale vždyť jsme vám nic nedali?“ divil se Michal. 

   ,,Myslím, že  to  chápu, také  jelen  má  radost z lásky alpak a proto 

jiný dárek vyžadovat nebude?“ pronesl nejistě Vítek. 

   ,,Velice správně!“ poklonil se opět jelen. 

   ,,Příště letím já!“ řekla trochu závistivě Kreksona. 

  Vítek si odvedl jelena stranou, aby nikdo neslyšel, co mu chce říct. 

Mládenec žádal, aby mu vládce sudokopytníků pomohl zorganizovat 

originální svatbu pro antilopí lásku.  

  Jelen nadšeně souhlasil a tak se začalo s tajnými přípravami. 

 

Mezitím Michal  poprosil  Kreksonu, aby ho  zanesla  do nedalekého 

města, v které před časem spolu s Vítkem  zrušili šedivou kletbu, aby 

přivedl co nejvíce poctivých lidí na výjimečnou svatbu. 

 

V tom čase se  antilopím  snoubencům  věnovala Slavěnka s Vítkem. 

  Procházeli se s krajem a připomínali si zážitky z cesty po vesmíru. 

  

   ,,Ahoj Vítku,“ pozdravila Kreksona čímž dala znamení, že je vše 

připraveno a svatba tedy může začít. 
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   ,,Koukejte, kdo k nám kráčí středem louky?“ ukazovala Slavěnka 

na dav lidí jež se blížil přímo ke snoubencům. 

  Všichni hosté vytvořili špalír a  na  konci  kruh, do kterého Vítek se 

Slavěnkou přivedli překvapené alpaky. 

   ,,To je přece sudička,“ zářil Bix. 

  ,,Já, já, tajemná sudička  přicházím za vámi, abych zde spojila lásku 

Bixe a Mexany. 

Z moci mě svěřené vkládám do vašich příštích dnů spousty křehkých 

nápadů, láskyplných myšlenek a talent skutečných milenců.“ 

 

Na obloze se  v  ten  okamžik  zjevila  obrovská dešťová kapka, která 

mířila rovnou k sudičce. 

Jen paní Láska věděla, že je to sama múza a proto ji zastoupila cestu. 

   ,,Nemáš právo ničit mé rozhodnutí, můj dar milování!“ 

   ,,S tebou se přít nebudu, jakožto múza lásku potřebuju. Navíc vím, 

že tebe nepřemůžu. Jenom mě mrzí, že jste mě nepozvali!“ odvětila 

múza. 

   ,,Jsi vítána, pokud přicházíš v dobrém!“ odpověděl Vítek, který vše 

slyšel. 

 

   ,,Bixíčku  sama  sudička  nás  oddala, to  nikdo  jiný  ze snoubenců 

nezažije!“ rozplývala se Mexana. 

  ,,Račte za mnou!“přistoupila k alpakám princezna Slavěnka a vedla 

oba zamilovaný špalírem přihlížejících k nedalekému lesíku. 

 

   ,,Jakožto vládce sudokopytníků a z moci  mě  svěřené, žehnám vaší 

velké lásce, žehnám vašim citům,“pronesl důstojně jelen, poklonil se 

a nezapomněl ani na opravdové jelení zvolání. 

 

   ,,To je snad jen pohádka, my jsme oddáni dvakrát a hned od těch 

nejvzácnějších, Mexanko má roztomilá,“ zářil Bix. 

 

Lidé mezi tím olemovali cestičku, která vedla přímo k zámečku. 

  Slavěnka s Vítkem vedli alpaky přímo k fontánce před vchodem. 

 

   ,,Dovolte mi, aby i já sama paní  Láska  zpečetila  city  těchto dvou 

snoubenců. Proto se tě  ptám  Mexano, zda přítomného Bixe opravdu 

miluješ láskou čistou a opravdovou?“ 

  Mexana přes slzy v očích nic neviděla, přesto tenoučce odpověděla: 
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   ,,Ano paní Lásko, miluji Bixe láskou čistou a opravdovou.“ 

   ,,Tedy ptám  se  tebe  Bixi, zda  přítomnou  Mexanu miluješ láskou 

čistou a opravdovou?“ setřela si slzičku z tváře paní Láska. 

  Také Bix štěstím plakal, přesto vlídně odpověděl: 

   ,,Ano paní Lásko, miluji Mexanu láskou čistou a opravdovou.“ 

   ,,Tedy prohlašuji  vaší  lásku  za  zpečetěnou. Buďte spolu vždy jen 

šťastni, to vám daruji já paní Láska.“ 

 

   ,,Tak to  je  ta  nejfantastičtější  fantasie, být oddáni třikrát a ještě k 

 tomu od samotné paní Lásky?“radoval se Bix s Mexanou, ke kterým 

se v zápětí přidali i všichni přítomní. 

 

Oslavy se protáhly na tři dny.  

Všichni zpívali, tančili, radovali se. 

Nejenom z  lásky, ale také  proto, že  pro  Modrou  planetu zachránili 

radost. Alespoň do té doby, než ji zase nějaký zlý člověk zničí. 

 

Dodnes  brázdí  všechny  lesy  světa  dvě  zamilované alpaky a všude 

vypráví svůj příběh, který spolu prožili mezi hvězdami.  
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DEN  ,,D“ 

   ,,To jsi celý ty?“ smála se Anička.  

,,Láska z tebe musí mít opravdovou radost!“ 

   ,,Ale ty moc ne, je ti něco?“ 

   ,,Tady si sedni, ani se nehni!“ usadila mě Anička do křesla a usedla 

ke klávesám. 

  ,,Jen pro tebe jsem se nadřela jednu tvou píseň, musím ti ji zazpívat, 

tak se omlouvám předem, když to nebude na studio.“ 

 

OBĚŽNICE       (Píseň) 

Do tvého klína, svou hlavu dát, je plná tvého já. 

Vážně se těším, až se zase zeptáš, 

 na chvíle, kdy jsem tě prvně potkala. 

Pestrostí barev propletených citů,  

nakreslím tu krásu okamžiků, 

kdy mě tvé hodné oči pohladily. 

Vím, já vím, je zbytečný se ptát,  

vím, já vím, oběžnice neumí lhát. 

Tvá slova nikdy nejsou prázdná,  

cinkají jako zvon. 

I když je v knize vytržená stránka,  

ty umíš dát příběhu kouzelný tón. 

Pestrostí barev propletených citů,  

nakreslím tu krásu okamžiků, 

kdy mě tvé hodné oči pohladily. 

Vím, já vím, je zbytečný se ptát,  

vím, já vím, oběžnice neumí lhát. 

Vím, že máš mě rád. 

* 

   ,,Už to přišlo Vítku, načasovala jsem to akorát!“  

   ,,Hurá do porodnice?“ zeptal jsem se s velkou radostí. 

   ,,Ano Vítečku, už budeš tatínkem!“mluvila velmi pomalu Anička. 

   ,,Až odjedeš, půjdu to  naše  miminko zapít. Víš přeci, že normálně 

alkohol nepijí, ale  teď  musím, to je  povinnost! Zítra za tebou přijdu 

do porodnice. Střízlivý, neboj se.“ 

   ,,A nechceš počkat…, až?“ 

   ,,Na co mám čekat?“ přerušil jsem Aničku zdvořilým hlasem.  
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,,Dopadne to dobře, hlídali  vás  dva  doktoři a u porodu být nemůžu, 

to víš?“ 

   ,,Jak myslíš, chtěla jsem  mít jistotu…?“ rozplakala se Anička, aniž 

by větu dokončila. 

   ,,Vím, že pro tebe je  to  o  hodně  těžší, než pro mě, ale je vědecky  

dokázáno, že my  muži  jsme daleko  míň odolnější vůči stresům, než 

vy ženy. Je  to  alibismus, ano já vím, ale  věřím, že  když dnešní den 

pořádně a v čas zapiji tak…?“ 

   ,,Věříš, že naše štěstí závisí na alkoholu, na tom, kolik ho vypiješ?“ 

   ,,Aničko, prosím  jen  dnes. Ty víš, že jinak  do hospody nechodím, 

prosím?“ 

   ,,Nevyčítám ti to, jen mě  to  mrzí. Myslela jsem, že mě…, nás máš 

rád a ty dáš přednost alkoholu?“ 

   ,,Máš pravdu, pojedu s tebou!“ 

   Anička se na mě podívala vyčítavým pohledem, ale už nic neřekla. 

    

  ,,Sanitka přijela, Aničko!“ 

   ,,Máme všechno?“ starala se dívka a přitom plakala bolestí. 

   ,,Tatínek jede s námi?“ zeptal se řidič sanitky. 

   ,,Ano, tatínek jede s vámi!“ 

   Anička se  na mě podívala, přes  všechny ty bolesti bylo znát, jak jí 

zazářila očka. 

    

Seděl jsem tiše a pozoroval doktora, jak Aničku utěšuje. 

 

Dojeli jsme před nemocnici.  

  Cupital jsem  vedle  mobilních  nosítek a  držel  svou dívku za ruku, 

dokud nás doktor nerozdělil.  

  Zavřely se dveře. 

 

Posadil jsem se v čekárně a doufal, že si na mě někdo vzpomene, aby 

my přišel říct, co se nám narodilo. 

   

  ,,Máte syna 3,60 kg a 52 cm,“ oznámil mi  doktor, který nás sem do 

porodnice přivezl. 

   ,,Děkuji, moc vám děkuji!“ volal jsem ze dveří a utíkal z porodnice 

rovnou do restaurace, kde už na mě čekali kamarádi.  

 

Narození Ondráška jsem opravdu bohatě oslavil. 


