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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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NAROZENINY 

   ,,A zase červená? Dneska mám  na to štěstí, na  všech  semaforech, 

svítila červená. Jejky, to už je půl osmé?“ vyděsil jsem se.  

   ,,Slíbil jsem synovi, že dnes přijdu k večeři v čas, má narozeniny je 

mu osmnáct let. Jo, jo toto letí, čas je prostě neúprosný.“ 

 

 Aby toho všeho nebylo málo, kousek  přede  mnou, do sebe narazila 

dvě auta.Nic vážného se nestalo, jen trošku pomačkané karoserie, ale 

zablokovaly celou ulici.  

  Naštěstí domluva  řidičů  trvala  jen  pár minut a tak už snad dojedu 

domů. 

   ,,Zase červená? Ještěže je to poslední semafor a budu doma!“ 

 

   ,,Co se to děje, proč nejde klíč do zámku?“ 

   ,,Jé promiň, tati, já  zapomněl  vysunout  klíč,“ omlouval  se mi syn 

Ondrášek, když otevřel dveře. 

  Až ve  světle  chodbové lampy  jsem  si  všiml, že jsem si odemykal 

klíčem od auta.  

   ,,Daří se, daří?“ pochválil jsem se potichu. 

Běžně jsem si tyto věci nepletl, ale tento  klíč jsem měl u sebe jenom 

chvilku, to protože jsem svému  synkovi  koupil k narozeninám nové 

auto. Zatím stojí u mého kamaráda na zahradě. 

 Ráno se na něj pojedeme společně s Ondráškem podívat.  

V práci jsem si na  zítra  domluvil  dovolenou, chci si užít krásný den 

se svým synem. 

    

   ,,Tati, tati, stalo se ti něco?“ rozprášil mé myšlenky Ondrášek. 

   ,,Ne, jen jsem se trochu zamyslel,“ řekl jsem rozpačitě a objal syna 

okolo ramen.  

  V tomto objetí jsme vešli do obývacího pokoje. 

  Po chvilce jsme už spolu seděli u stolu, který prostřel Ondrášek.    

  Podal mi láhev s vínem a poprosil mě, abych ji otevřel.  

   

Vzal jsem vývrtku a splnil skromné přání svého syna.  

  Rozlil  jsem  pochutinu  do  skleniček a svou jsem pozvedl s přáním 

všeho nejlepšího do dalších let.  

  Přiťukli jsme si a hned poté jsem  předal  klíčky spolu s  doklady od 

auta se slovy:    
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   ,,Do autoškoly  máš  nástup  za týden, je to všechno vyřízené, takže 

záleží na tobě, za jak  dlouho  budeš  jezdit. Zítra se na to tvé žihadlo 

pojedeme podívat. Zatím, než budeš moci řídit, zůstane tam, kde je!“ 

Viděl jsem, že má  syn z  dárku  vážně  radost, obrátil se na mě a tiše 

pravil:     

    ,,Mužský se nelíbají, ale  chci  ti  říct, že  jsi vážně  skvělý! Hlavně 

chci poděkovat za to, jak jsi mě vychoval  to  je ten největší dar. Můj 

vděk žádná slova nevyjádří. Za  hmotný dárek také moc děkuji. Mám 

však na tebe ještě dvě prosby. Chtěl bych si s tebou  zazpívat jednu z 

tvých písní. Půjčím si tvou  kytaru  a společně si zazpíváme písničku, 

která se jmenuje Parádní den, tu umím dost dobře!“ 

 

Bez váhání jsem sáhl do skříně a podal Ondráškovi nástroj.  

Během ladění jsme si vyprávěli, kolik jsem vlastně stvořil písniček. 

   ,,Tak můžeme!“ oznámil jsem hrdě. 

 

PARÁDNÍ  DEN       (Píseň) 

Dneska se mi všechno daří, na otázky znám odpověď, 

lidé se mě skromně ptají, jak to dělám, že se pro mě točí svět. 

Poradím bez váhání, jak se smůla z domu vyhání, 

zkrátka, když se člověk snaží, nastane den parádní. 

Věřte, mám parádní den, kolik jen přichystal změn, 

spousty vlídných scén ukázal, nespočet nových jmen posbíral. 

Věřte, mám parádní den, kolik vzácných získávám cen, 

stovky krásných žen poznávám, své úsměvy všem rozdávám. 

Já mám svůj parádní den, já mám svůj parádní den,  

já mám svůj parádní den – o jé. 

Dneska se mi všude líbí, co se sluší znám nazpaměť, 

davy mě tu obléhají, jak je možné, že se pro mě točí svět. 

Prozradím bez prodlení, kdy se štěstí k tobě přitulí,  

zkrátka, když se člověk snaží, nastane den parádní. 

Věřte, mám parádní den, kolik vzácných získávám cen, 

stovky krásných žen poznávám, své úsměvy všem rozdávám. 

Já mám svůj parádní den, já mám svůj parádní den,  

já mám svůj parádní den – o jé. 

* 

      ,,Tati, nikdy jsem  nepochopil, jak  někdo jako ty mohl napsat, že 

poznává stovky krásných žen?“ 

   ,,To jen proto, že se to rýmovalo, nic víc v tom není!“ 
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   ,,Tak to jo, teď s klidem v duši  mohu říct, bylo mi potěšením, moc 

děkuji,“ zářil Ondrášek. 

   ,,Já tobě moc děkuji! A co je ta druhá prosbička?“ 

   ,,Můžeme spolu  také  napsat knihu? Mám představu, o čem má být 

a také mám název.“ 

 

Zůstal jsem koukat jako opařený, jen jsem souhlasně kýval hlavou.  

  Ondrášek si  všiml, že  mám  slzy v očích, objal mě  a dokonce mě i 

políbil na čelo.    

   ,,Chtěl bych, aby  se  jmenovala  Sluneční království. Jenom si dost 

dobře nevím  rady  se  samotným dějem. Jak to  udělat, aby to dávalo 

nějaký smysl, a také  mi dělá problém, jak by měl ten příběh skončit. 

Chtěl bych, aby volně navazoval na tvé dva předešlé příběhy.“ 

   ,,To víš, že ti pomůžu,“ pohladil  jsem  syna  po rameni a sedl si na 

židli u stolu. Prohlížel  jsem  si  toho kluka, jako  nějaký obrázek, byl 

jsem na něho moc pyšný. 

 

Ráno, když jsme se probudili, Ondrášek u snídaně prosil, jestli až se 

vrátíme z výletu, začneme s jeho knihou. Dostal souhlasný slib. 

   ,,Tak pojď, jedeme, už na nás čekají. Strýc Olda je také zvědav, jak 

se ti to auto bude zamlouvat. 

 

Vyjeli jsme, Ondrášek vyprávěl o své knize, co by tam všechno chtěl 

mít a nemít. Docela dobře jsme  se  u  toho  bavili, ale jen do té doby 

než se zeptal:  

   ,,Tati, co se vlastně  stalo s  mou maminkou? Už jsem plnoletý, dej 

mi ještě  jeden dárek  a řekni  mi to, prosím? Nikdy jsi o ní nemluvil, 

proč?“ 

 

Zastavil jsem, pevně se zapřel o volant a tupě koukám před sebe.    

 

Během krátkého okamžiku, se mi před očima promítl celý můj život. 

Ale také to, že se tato situace  před  osmnácti  lety  zdála Ondráškovo 

mamince, Aničce. 

  Po chvíli jsem se na syna  podíval přes  zpětné  zrcátko a začal jsem 

vyprávět:    

   ,,Odešla, když ses narodil, umřela  a já to ani nevěděl. Popíjel jsem 

s kamarády v restauraci, prý abys byl zdravý, tak se tomu říká? To je 

co? Nikdy si to  neodpustím. Byla to ta  nejvzácnější  dívka na světě. 
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Nebylo jí pomoci, ale já  tam s ní nebyl! Dal jsem  přednost alkoholu 

před tvojí maminkou. Snad mi to  jednou  odpustíš?“ sršely mi slzy z 

očí a trhavě jsem kroutil hlavou. Nadechl jsem se, polkl a tiše mluvil:  

,,Měla nemocné srdce  a ke všemu  ji z kraje těhotenství polekal kůň. 

Od té doby jsme  se o  tebe  moc  báli. V porodnici řekli, že jsi zdráv, 

vůbec mě nenapadlo, že by se mohlo něco stát Aničce.“     

Plakal jsem stejně jako tenkrát, ale ani Ondrášek neudržel pláč. 

 

Za pár minut syn promluvil:  

   ,,Promiň tati?“ 

   ,,To já bych se měl omluvit, ale žádná omluva není dostatečná!“ 

koktal jsem. 

   ,,Říkal jsi přece, že by maminka stejně…?“ 

   ,,Ale já měl být s ní a ne s kamarády v hospodě!“ 

   ,,Není to tvá vina, tak se přestaň obviňovat!“ zvýšil na mě hlas.  

 

Chvíli bylo ticho. 

   ,,Tati, to proto jsi celá ta léta neměl žádný vztah? Protože maminka 

byla tak výjimečná?“ 

   ,,Měl jsem tebe! Ty jsi má radost.“ 

   ,,Zlobil jsem hodně?“ 

   ,,Tak  normálně, jako  každé  dítě, nic zvláštního  jsme neprožívali, 

jestli máš na mysli tohle?“ 

   ,,Vždy jsme spolu  vycházel i spíše  jako  kamarádi, než otec a syn. 

Alespoň tak  to  cítím, ale samo  sebou, že tě  ctím  a  budu  ctít, jako 

svého tátu!“ 

   ,,Ondrášku,  už nezvládnu  jet  šedesát kilometrů ke strýci a šedesát 

zpět, můžeme to odložit na jindy, prosím?“ 

  ,,Také budu rád, teď bych chtěl být  jen  s tebou. Vrátíme se domů a 

můžeme začít s tou pohádkou, alespoň přijdeme na jiné myšlenky?“ 

   ,,Děkuji,“ řekl jsem a otočil vůz směrem k domovu. 

 

   ,,Tati, tak můžu zapnout počítač, zkusíme něco napsat?“ 

   ,,Jdeme na to, synku!“ usmál jsem se a  sedl  si  do  sedačky. Jasně, 

že se mi hned vybavily  okamžiky s Aničkou, opět jsem se rozplakal. 

  Ondrášek ani nehlesl, koukal na monitor a čekal, až se vzpamatuji. 

   ,,Tak už tam něco máš nebo můžu začít?“ 

   ,,Raději kdybys začal ty, tati.“ 

   ,,O, děkuji synku, takže název první kapitoly…? Piš!“ 
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ŘÍŠE  FANTASIE  

Tento příběh začal  v  jednom  krásném království krále Láskyslava a 

královny Láskykrásky.  

Oba byli hodní, veselí, moudří, hlavně však vládli spravedlivě. 

  Lidé zde žili šťastně a snad  právě proto svou zemi nazývali Sluneční 

království. 

Z velké lásky královny a krále se  před lety narodila dvojčátka, dcerka 

Adelinka a syn Patrísek. 

 

Čas rychle plynul, a tak z malého děvčátka  vyrostla  krásná dívenka, 

která spoustu času trávila v kuchyni, kde zkoušela různé recepty.  

Její největší zálibou však byly bylinky a také koření.  

   

Z Patríska se stal statný mládenec, o kterém si lidé s úctou šeptali, že 

je široko daleko nejmoudřejší a spolu s Adelinkou nejhodnější.  

Také se říkalo, že štěstí Slunečního království  mnozí lidé v okolních 

zemích závidí, zkrátka, ač se o  tom  nahlas  nemluvilo, očekávalo se 

velké neštěstí.   

 

Na oslavu  devatenáctých  narozenin Adelinky a Patríska sešli se lidé 

z milého, líbezného  království  v  zahradách zámku, aby princezně a 

princi opravdu od srdce blahopřáli.  

  Král s královnou  vyprávěli, jak  se  poznali a co všechno za ten čas 

prožili.  

   ,,Byla to pravá pohádková léta,“ dodali oba společně. 

    

Ten večer se všichni  báječně  bavili, než se stalo to, co mnozí dávno 

tušili. 

   Z tůňky uprostřed  louky, kde všichni ti lidé postávali a posedávali, 

vytryskl gejzír vody, z kterého se vynořila rybka a pravila:  

   ,,Celá říše fantasie pomalu a jistě do neznáma mizne.“ 

  Láskykráska vyděšeně špitla:  

   ,,Co…, budeme dělat?“  

Rybka opět promluvila:  

   ,,Není to zlo pohádkové, nýbrž lidské, takové to opravdové!“ 

   ,,Prosím, řekni, rybko, zdali se tomu dá zabránit a co proto musíme 

udělat?“ zeptal se král Láskyslav. 

   ,,Věřte, zachránit říši fantasie je téměř nemožné,“ pravila rybka.  



8 

 

,,Pouze Adelinka a Patrísek mohou ty ošklivé lidské vlastnosti zničit!    

 Budete mít ku pomoci i pár mých dobrých přátel, Stejně jako vy bez 

nich, tak oni bez vás nic nezmůžou,“ prozradila rybka.  

   Lidé volali:  

   ,,Také bychom mohli  nějak  pomoc, jedná se přeci o celou fantasii 

nejenom o Sluneční království!“ 

  Král tleskl do dlaní, aby se lidé utišili a rybka mohla pokračovat. 

   ,,Říší fantasie si kráčí špatné  lidské vlastnosti. Lenost, zášť, závist, 

lež, pomluvy, zloba, chamtivost, faleš  a  nevěra. Ty  všechny musíte 

zničit. Jak je poznáte? Mají lidskou podobu, ale lidé to nejsou. Proto, 

pokud někoho  potkáte, mějte  se  na  pozoru. Špatnosti se vás budou 

snažit oklamat. Ostatně v tom také  spočívá samotný charakter těchto 

vlastností. Nesmíte se zmýlit, musíte pokaždé přesně poznat, o jakou 

povahovou vlastnost se jedná! Bez chyby  musíte  určit bylinky nebo 

koření, které špatnost vymítí.“ 

Rybka se na chvilku odmlčela,aby se smočila, když opět vyplula nad 

hladinu, pokračovala ve svém vysvětlování. 

   ,,Představí se vám také noví  kamarády, které budete potřebovat na 

zahubení všech  těch  špatností. Jsou to trpavílci, kteří splní skromná, 

opakuji, skromná přání. Každého z trpavílků si můžete zavolat pouze 

jednou a nikdy toho stejného. Pozor, ani tady se nesmíte splést. Vždy 

to musí být ten správný  trpavílek, který může  ve  své instituci otočit 

lidskou špatnost v  dobro. Ten správný čas  na  seznámení s trpavílky 

teprve přijde.“ 

   Adelinka se podívala na Patríska svým zářným kukučem. 

   ,,Vím, rozumím,“ řekl bráška.  

„Tedy jdeme, sestřičko?“ 

   ,,Počkejte ještě, všude musíte chodit pěšky, žádné koně!  

Vaše první cesta  musí vést  do  království Červené lilie, tam řeknete  

Vítkovi  a  Slavěnce  vše,  co víte. Hlavně Vítkovi  nezapomeňte říct 

 jediné  slovo - podkoní, on  už  bude  vědět. Alespoň  musíte  doufat,  

jinak je  vše  ztraceno. Víc vám  říct  nemohu!“ koulela  očima rybka,  

než nadobro zmizela. 

   ,,To království je hned v sousedství!“ zazářil na okamžik král. 

 

Nastalo loučení. 

   ,,Buďte vážně opatrní,“ volali lidé najednou.  

,,To víte, špatné vlastnosti, s těmi nejsou žerty!“  

  ,,Máme všechno?“ ptal se Patrísek a kontroloval obsah mošničky. 



9 

 

Hlavně ty hliněné misky a dřevěné lžíce? Ty jistě využijeme!“ smál se 

princ. 

,, To se spolehni, že misky využijeme!“ řekla tvrdě Adelinka. 

 

Trávou už zvoní kroky našich  dvou  hrdinů, kteří se vydali zachránit 

Sluneční království a celou říši fantasie.   

 

Jdou den, dva, pěšinkou, polem, stále  směrem ke království Červené 

lilie. Cestou zatím  potkali  jen dva zajíčky, co hned utekli a veverku, 

jež se skryla ve větvích stromu.  

   Prošli lesem, mýtinou přes potok a hned dalším lesem.  

 

Již se blížil druhý večer, a proto se dvojčata  rozhodla utábořit se, jak 

jinak, než pod širým nebem. 

   Než veličenstva usnula, povídala si, co je asi čeká na jejich pouti. 

Jestli jim budou stačit jejich vědomosti na to, aby všechny ty lidské 

špatnosti rozeznali a také jak nad nimi vyzrát. 

   ,,Řekni mi nějakou básničku,“ prosila Adelinka. 

   ,,Myslíš, že jsem takový zdatný  veršař? No, zkusím to, ale protože 

ty krásně zpíváš, na oplátku dáš k dobru nějakou píseň?“ 

   ,,Platí, ale jen když se mi tvá báseň bude líbit?“ připojila podmínku 

princezna. 

 
KRÁSNOU NOC       (Báseň) 

,,Slunce vklouzlo do mraků, jak do peřin šlo spát, 

po špičkách k nám přišla noc, snad plná zázraků, 

budeme se spolu učit hvězdy znát. 

Měsíc, ten nás pohladí, svou krásou krásnou. 

Třpytilky nás omámí, svojí krásnou krásou. 

Sama tma rozprášila náš čas denní, jako to chmýří z pampelišky, 

proto veršíkem teď prosím princezničku, 

zazpívej líbeznou písničku. 

Pokud daruješ mi tento vzácný dar, 

to hned poznám, že nejsem na světě sám. 

Ať zdá se mi jen voňavý sen, který zítra rozdám lidem. 

Ty, jež tě samota trýzní, ať potěší čarokrásný hlas s kouzelnou písní.  

Možná hned z rána na dveře zaťuká vzácný host, prozatím přeji 

dobrou noc. 

* 
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Adelinka pokyvovala hlavou.  

,,To jsi celý ty, pro druhé by ses rozdal! Já však slyšela o básníkovi, 

který ví, kam kráčí stopy lidské vášně.“ 

 
BÁSNÍK     (Píseň)                                        
Hleď, kam kráčí básník se svým veršem,  

mademoiselle, múzou doprovázen. 

Sluší, dnes mu to vážně sluší, tuším,  

co v srdci skrývá tuším, stín prozradil jeho rým. 

Rozdávej lidem jen to co je fér, zdá se to príma, neváhej a ber. 

Neztrácej slzy, nemáš-li den, všechno není na honem. 

Pramálo záleží na tom, kdo ti polil frak, 

tvé verše nemají rým, tak zkusíš znovu až pak. 

Ptáček dnes nepřilít, zrní zůstalo za oknem, 

co na tom záleží, co na tom záleží ve světě, který kráčí příběhem.      

Ví, kam míří stopy lidské vášně, hovoří přímo jeho básně. 

Buší, do bubnů rázně buší, zkouší svůj názor říkat, zkouší, 

chceš, přidá hned skromný verš. 

Rozdávej lidem jen to, co je fér, zdá se to príma, neváhej a ber. 

Neztrácej slzy, nemáš-li den, všechno není na honem. 

Pramálo záleží na tom, kdo ti polil frak, 

tvé verše nemají rým, tak zkusíš znovu až pak. 

Ptáček dnes nepřilít, zrní zůstalo za oknem, 

co na tom záleží, co na tom záleží ve světě, který kráčí příběhem.      

* 

Tys to vyvedla, teď jsi mi  naznačila, že se mám hodně co učit,“ smál 

se na sestřičku Patrísek a popřál dobrou noc. 

   ,,Děkuji ti, bráško dobrou noc,“ popřála Adelinka. 

 

Časně z rána se dvojčata probudila.  

   ,,Přeji krásný den, Adelinko.“ 

   ,,Děkuji ti, Patrísku, tobě také,“ usmála se dívka.  

,,Není to divné místo? Koukej, jak se  tráva  a ty větve tak divně vlní, 

čím to? Vítr nefouká, je to vážně divné?“ 

Princ zpozorněl, tiše sledoval okolí, až po chvíli řekl:  

   ,,Koukni, hele támhle, koukni, no tam, u toho lesíka?“ 

 

Z lesa vyšel jelen  a  s  ním  laň a  malý  koloušek. Za nimi si ladným 

krokem vykračoval jakýsi muž s rancem přes rameno.  
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Zastavil se, nudně se  rozhlédl a bum, spadl na zem jako zralé jablko.  

Jelen s rodinkou kráčel dál.  

 

Adelinka s Patrískem chtěli běžet k muži, aby mu pomohli.  

   ,,Ejhle, co to? Místo hbitých kroků sotva zvedáme nohy?“ mračil 

se princ.        

   ,,Celkově mám divné pocity, Patrísku!“ stěžovala si Adelinka. 

  Ještě udělali pár úmorných kroků, než princ stroze pronesl:  

   ,,Lenost, někde tu je lenost!“ 

   ,,Jestliže všechno půjde tímhle tempem, tak tu zůstaneme do konce 

světa!“ pravila velmi pomalu princezna. 

 

Do zvláštního ticha princ zvolal:  

  ,,Musíme se vrátit a dojít za Slavěnkou a Vítkem, jak radila rybka!“ 

   ,,Ano Patrísku, jdeme!“ 

 

Jakmile přešli místo, kde nocovali, lenost je opustila.  

  Rychlou chůzí se vydali do království Červené lilie. 

 

   ,,Dobrý den, prosím musíme nutně mluvit s princeznou Slavěnkou 

a s jejím Vítkem!“ prosili dvojčata stráže u brány. 

   ,,Tamhle jsou, zrovna se vrací z projížďky,“ ukazoval rukou jeden 

z mužů. 

   ,,Moc děkujeme,“ řekl Patrísek, vzal  sestřičku  za  ruku a společně 

vykročili Vítkovi a Slavěnce vstříc. 

 

   ,,Krásný den princezno i tobě Vítku,“ pozdravil odhodlaně Patrísek 

a dopodrobna vylíčil, proč s Adelinkou přišli právě sem. 

 

Slavěnka vzala Vítka za ruku a odhodlaně pravila: 

   ,,Zachránil si lásku i radost, fantasii musíš také zachránit!“ 

   ,,Cože, zachránil, to  tedy ne, my dva  spolu jsme je zachránili. Ale 

máš pravdu, že fantasii také musíme pomoc!“ tvářil se moudře Vítek. 

   ,,Ještě ti máme Vítku říct jedno jediné  slovo, ty prý budeš vědět co 

dál? Pokud nebudeš vědět, je všemu konec.“ 

   ,,Povídej,“ pobízel mládenec prince slovem i kýváním hlavy. 

   ,,Podkoní!“ vyhrkla princezna Adelinka. 

   ,,Podkoní, vím, já vím, to  je  znamení! Musíme ještě do Duhového 

království pro Špacína!“ 
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   ,,Ty jsi můj moudrý Vítek, viď?“ rozplývala se Slavěnka. 

   ,,To protože  smím  milovat  krásnou  a vzácnou Vzácněnku,“ zářil 

Vítek. 

   ,,Jdeme vše  oznámit  králi a královně, posečkejte jen chvilku, hned 

se dáme na cestu!“ oznámil Vítek. 

 

Kůň udělal jen pár kroků, když se Vítek otočil na sourozence. 

   ,,A vůbec, proč nemáte koně?“ 

   ,,Rybka říkala, že musíme všude  pěšky, také  jsme  to nepochopili, 

ale radu plníme,“ odpověděl Patrísek. 

   ,,Tak to znamená, že i my  musíme  s  vámi šlapat pěšky? Nu, co se 

dá dělat, to zvládneme!“ usmála se  líbezně  Slavěnka a po ní i Vítek, 

který vřele dodal: 

   ,,Jistě máte hlad, dojděte si zatím do kuchyně, kuchař vám dá něco 

k snědku, řeknu mu to.“ 

   ,,Děkujeme moc. Všude se  o vás dvou  povídá, jak jste hodní a my 

se sestřičkou se  snažíme  být  jako vy, ještě jednou děkujeme,“ volal 

Patrísek s Adelinkou. 

 

   ,,Vůbec nemáte zač, to je samozřejmost,“ odvětila Slavěnka. 

 

   ,,Máme vše, co  potřebujeme?“ ptal  se Vítek, když se opět u brány 

sešli s Patrískem a Adelinkou. 

   ,,Hlavně že  máš svou  lyru, to ostatní  už  nějak  zvládneme, vždyť 

nebudeme vysvobozovat poprvé,“ smála se Slavěnka. 

   ,,Tak můžeme vykročit?“ zeptal se Patrísek a ukázal směr cesty. 

   ,,Jen nevím, jestli to všechno stihneme Duhové království, je hodně 

daleko, budeme muset plout i na lodi!“ oznámil Vítek. 

   ,,A nepomohl by nám někdo z  našich  vzácných přátel?“ zeptala se 

Slavěnka. 

   ,,Zkusit to můžeme, což o to, budu chvilku přemýšlet?“ odpověděl 

mládenec, sundal lyru z ramene, naladil a spustil. 

 

TAJEMSTVÍ      (Píseň) 

Podívej, za stromů zas padá listí,  

každý to dobře zná, že se jen čistí. 

Přes zimu nabere dost čerstvých sil,  

aby nás na jaře okouzlil.  
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Podívej, z oblohy jak padá hvězda,  

přináší našemu přátelství hesla, 

dává ti každou noc dost čerstvých sil,  

abys mě svým přátelstvím pohostil. 

Poslouchej, jak slova se leckdy mění,  

neplakej, nezoufej, to přátelství čistí. 

Jsme jako ty stromy, co jdou na zimu spát,  

abychom si mohli štěstí dát, 

Povídej mi písní, jak ti chutná žít,  

až kam za přátelstvím ty hodláš dojít, 

abys měl na cestě, dost čerstvých sil,  

má slova, sis do myšlenek vryl. 

Poslouchej, jak slova se leckdy mění,  

neplakej, nezoufej, to přátelství čistí, 

jsme jako ty stromy, co jdou na zimu spát,  

abychom si mohli štěstí dát. 

Povídej mi o všem, co se ti líbí,  

tím se oboum splní k tajemství přání. 

Rozdáme si navzájem, pár hezkých chvil,  

pak bude pro život dost čerstvých sil. 

Pak bude pro život dost čerstvých sil. 

* 

Ze stromů se začalo v hojném  počtu  snášet  listí a  zároveň z šedých 

mraků také sníh. 

   ,,Listí a sníh uprostřed léta?“ divila se dvojčata. 

   ,,Zažijete i podivnější podivnosti?“ oznámila Slavěnka. 

   ,,Podívejte se, padá hvězda?“ ukazoval Vítek k obloze. 

   ,,Tvá písnička už funguje,“ usmívala se Slavěnka. 

   ,,To není hvězda, to je zářivý kočár či co?“ divila se Adelinka. 

 

 ,,Cesta byla příjemná, řekl bych úžasná, ale to co na mě čeká tady na 

jejím konci je to nej, nejkrásnější, co  mě mohlo potkat,“ zářil Špacín 

a hned Vítka objal. 

,,To je určitě tvá Slavěnka?“ poklonil se princezně a políbil ji ruku. 

   ,,Špacín mě pohostil  přátelstvím, ale tak rychle jsem to nečekal ani 

já sám. Rád bych věděl, kdo  nám  pomohl?“ objal Vítek ještě jednou 

Špacína. 

   ,,Musíme pomoc fantasii a ty  máš být přitom. Jen jsem nečekal, že 

mi tě z té dálky přivezou, až sem k zámku Slavěnky.“ 
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   ,,Vítku, k zámku nás  obou, pamatuj  si  to už konečně,“ hubovala s 

 úsměvem Slavěnka. 

   ,,Rád pomůžu, vždyť mě znáš Vítku, ale  kdo mě sem dovezl vážně 

nevím. Nechal  zavolat  jakýsi  muž, posadil mě  do  toho kočáru a až 

zde jsem zjistil, že jsem vlastně  cestoval  sám. Nevím kudy jsem jel, 

ale jsem tu.“ zářil Špacín. 

   ,,Ten pán ti řekl, o co jde?“ zeptal se Vítek. 

   ,,Jen tolik, že mě prosí, abych  nasedl a jel pomoc  příteli, který řeší 

velké neštěstí. Až zde  jsem  zjistil, že kočár  trandil  oblohou a ne po 

cestách. Navíc  jsem  neměl  ani  žádného  koně?“ prohlížel si Špacín 

kočár, který ho přivezl. 

   ,,Hodně zvláštní,“ divil se Vítek i Slavěnka. 

   ,,Vítku ty víš, kdo to byl?“ zeptal se Patrísek. 

   ,,Ne nevím, ale  myslím  si, že  by  to mohl  být  sám vzácný patron 

přátelství!“ odpověděl mládenec a otočil se zpět na Špacína. 

   ,,A co, jak si tam žiješ, jsi pořád s Lídií?“ 

   ,,Ano žiji s Lídií a povýšil jsem  až  na nejvyššího rádce samotného 

Ztázina, který se stal králem. Věř Vítku, nepoznal by ho. Změnil se k 

dobrému a hodně  se  změnil. Samo sebou že ho změnila láska, dívka 

jménem Velinka. V Duhovém království  už  se nikdo lásce nesměje, 

naopak váží si jí. Lidé mají krále  moc rádi  i jeho sestřičku Stázinku, 

která stále miluje onoho vojáčka.“ 

   ,,To je dobře jsem tomu moc rád, ale raději už půjdeme, řekneme si 

všechno cestou,“ navrhl Vítek a  seznámil Špacína také s Partískem a 

Adelinkou. 

  ,,Prosím, abyste nás následovali, na louce mezi našimi královstvími 

jsme cestou za Vítkem a Slavěnkou potkali lenost!“vysvětloval princ 

Patrísek. 

   ,,Tak to si musíme pospíšit, ať  nám  ta  lenost neuteče!“ zažertoval 

Špacín. 

 

Počasí se opět proměnilo na letní. 

   ,,Podívejte, jak  jsou  ty  stromy  stříbrný?“ ukazovala Adelinka  na 

svůj objev. 

   ,,A jsou to duby, tři stříbrný duby! Hádám, že tady žijí ti naši hodní 

trpavílci,“ dodal Vítek a rozhlížel se všude kolem. 

   ,,Hledáte nás, tady jsme,“ozvalo se od potoka, kde stály postavičky 

přibližně metr vysoké. 

   ,,Jste to vy, děkujeme,“ poklonil se Vítek.  
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Jeho přátelé  na  mládence  chvilku  podivně  koukali, ale pak se také 

postupně poklonili. 

   

 Jako mávnutím kouzelného  proutku  bylo  všude  kolem cestovatelů 

trpavílčí městečko. 

   ,,To je krásné, jak umíte čarovat,“ rozplýval se Špacín. 

   ,,Vůbec neumíme  čarovat. Naše  městečko tu stojí stále, ale spatřit 

jej a nás může jen ten, kdo v dobrém přichází!“ vysvětloval trpavílek 

oblečen celý v modrém. 

   ,,Támhle  stojí  naše  chaloupky, kde  spíme a  tady všude jsou naše 

instituce, se kterými vás teď seznámíme.  

Jak Patrískovi a Adelince  řekla  rybka, naší pomoc můžete očekávat, 

pouze pokud správně  určíte  toho z nás, kdo na  onu lidskou špatnost 

může  najít  recept  ve  své instituci,“ prozradila trpavílka s dlouhými 

žlutými vlasy. 

   ,,Je to jednoduché, hečinky!“ ujala se  slova  trpavílka  celá zrzavá. 

,,Máme tu například Banku  úsměvů, ale to  neznamená, že některým 

z úsměvů zaženete smutek  a to  proto, že ono trápení  vždy z něčeho 

pramení. Vy nejprve musíte správně určit právě  onu  příčinu a podle 

toho říct, kdo z nás je schopen pomoci, hečinky. Rozumíte mi?“ 

    

   ,,Slibuji, že  neumíme  kouzlit  ani  čarovat, pouze  umíme cestovat 

prostorem, případně  okouzlit  dobrou  radou. Jen Osmikráska se umí 

zmenšovat. Slibuji, že nejsme  trpaslíci ani skřeti, proto  nám můžete 

věřit!“ vyprávěla trpavílka s hnědými kudrnatými vlasy. 

   ,,Já jsem tu prozatím jediný  skřítkovílek  a  jmenuji se Dobrodílek. 

Skřítkovílci  žijí  pod  zemi, ale  jsou  také  moc  hodní, možná, že se 

dočkáte i jejich pomoci.“ 

   ,,Je čas na seznámení!“ ozval se hlas od lesa za našimi cestovateli.    

  S úlekem se otočili, aby spatřili také obříka, který tu seděl v trávě.  

  Nahlas všechny pozdravil, zvedl se a šel mezi trpavílky.  

  Jeho vysoká postava budila respekt, vždyť byl vysoký skoro jako ty 

břízky v jeho lese. 

   ,,Je mi to líto, ale musíte si pamatovat jména nás všech. Navíc také 

tu správnou instituci, kterou každý z  nás provozuje. Je mi vás líto, je 

mi vás líto!“ přistoupil k cestovatelům další z trpavílků. 

   ,,Teď pojďte za mnou!“ promluvila  velká  květina s osmi lidskými 

hlavami, jež se vznášela vzduchem. 
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   ,,Jmenuji se Osmikráska a jsem  kvítkohvězda  nebo hvězdokvítek. 

Mám nestarosti určit přicházejícím  správnou instituci podle toho, co 

je trápí. Račte se mnou vše vám ukážu, se všemi vás seznámím.“ 

   ,,Nechápu, jak  nám  můžete  pomoci, když neumíte kouzlit?“ ptala 

se nesměle Adelinka. 

   ,,S tím si musíte poradit!“ představil se další z trpavílků. 

,,Jmenuji se Radovánek, a jak  vidíte, jsem  oblečený celý v modrém. 

Také má čepička přes uši mě  činí  nezaměnitelným. Vlastním Banků 

úsměvů, pamatujte si mě dobře!“ 

  Osmikráska se vlídně usmála a pravila: 

   ,,Ráda bych vám představila Tichunku, svému jménu nezůstává nic 

dlužná. Je to ta  kráska  s  krátkými  kudrnatými  žlutými vlasy, bílou 

halenkou a oranžovou suknicí. Její institucí je Půjčovna na pláč.“ 

   ,,Bíle šaty  s  modrým  límečkem, delší  hnědé  kudrnaté vlasy patří 

mně- Slibunka  jméno  mé a patřím  do Galerie štěstí,“ udělala pukrle 

trpavílka. 

   ,,Já skřítkovílek Dobrodílek jsem  zde  jistě nejnápadnější pro svou 

kulaťoučkou postavu, ale také šat.Můj zlatý hábit i čepice nedají vám 

zapomenout, že patřím do Baru opuštěných duší. 

   ,,Mě už znáte, proto se pouze představím!“ přitočila se k Patrískovi 

trpavílka v bílých  šatech  s červeným  lemováním a se žlutými vlasy 

dlouhými až na zem. 

,,Jmenuji se Krasomálka a mou institucí je Poradna lásky!“ 

 

   ,,Já se jmenuji Zpívánek a rád bych si s Vítkem zapěl  nějakou jeho 

kouzelnou píseň. Najdete mě v  Bazaru  nálezů a ztrát!“ představil se 

trpavílek zavalitější postavy v bílé košili i kalhotách. 

   ,,to bych byl moc rád, kdybychom si spolu zazpívali,“ zářil Vítek. 

   ,,Je mi to všechno líto, všechno to  ošklivé, co se na světě děje. Asi 

proto jsem dostal jméno Lítostníček a právě  proto vlastním Odběrnu 

smůly,“ prozradil  drobnější  trpavílek  také  oděn  do bílého oblečení 

s vějířovitou čapkou. 

   ,,Nu…, a já obřík mám ve svém lese Očišťovnu svědomí na tu také 

nezapomeňte!“ 

   ,,Hečinky, já mám  támhle Pojišťovnu přání…, hečinky. Jmenuji se  

Chlubilka a mám Pojišťovnu  přání!“ rozpovídala se trpavílka zrzavá 

od hlavy až k patám.  

   ,,Ten noblesní  trpavílek  v  tom  fialovém  obleku s kravatou je náš  

Tvořílek. Tam na druhém břehu potoka má svůj Ateliér vynálezů,“ 
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ukazovala Osmikráska. 

,,Já krom toho, že uvádím  návštěvníky  do  správných institucí, mám 

vedle onoho  ateliéru  své  Museum snů. Ale o to nikdo nejeví zájem, 

proto jsem  ráda, že mohu být užitečná i jinak,“ dodala kvítkohvězda. 

,,Teď víte vše a můžete se  dát  na cestu. Nezapomeňte, že se nesmíte 

v ničem zmýlit!“ upozornila na rozloučenou Krasomálka. 

  ,,Zavedu vás na  louku, kde  jsme  potkali  lenost!“ oznámil Patrísek 

přátelům. 

   ,,Tvořílku připrav se, budeme tě volat!“otočil se na trpavílka Vítek. 

   ,,Vidím, že o vás nemusíme mít strach,“ usmívala se Krasomálka. 

    ,,Tak jdeme?“ zeptal se svých přátel Patrísek. 

   ,,Jdeme do světa  ošklivostí!“ odpověděl Špacín a ostatní souhlasně 

přikyvovali. 

 

   ,,Tak tady  to bylo!“ prozradila  Adelinka a upozornila, aby všichni 

sledovali, co se tu děje. 

 

Vše se událo úplně  stejně jako když  sem Patrísek s Adelinkou přišli 

poprvé. 

  Z lesa vyšel jelen a s ním si pomalu kráčela laň a koloušek. Za nimi 

si ladným krokem vykračoval jakýsi muž s rancem přes rameno.  

  Zastavil se, unuděně se rozhlédl a padl na zem jako zralé jablko.  

  Jelen s rodinkou kráčel pomalu dál.  

 

   ,,Tvořílku, prosím pomoz nám?“ volal Vítek. 

  V okamžiku, se před našimi hrdiny objevil trpavílek, který předvedl 

tří pukrle za sebou.  

   ,,Ahojda, tak jsem tu, račte si přát?“     

   ,,Ahojda,“ pozdravil Patrísek a po něm i všichni ostatní. 

   ,,Vítku už jsem se  tě  chtěla zeptat u trpavílků, jak jsi přišel zrovna 

na Tvořílka?“ polkla překvapená princezna Adelinka. 

   ,,Tvořílek vlastní svůj Ateliér vynálezů, že? Vynálezy vznikají jak? 

Vynálezy vznikají tak, že  kdosi  tvoří, tedy pracuje. Rozprášíme onu 

lenost tvořením, chcete-li prací!“ rozpínal ruce Vítek. 

   ,,Sestřičko ty jsi přece přes bylinky, že?“ zeptal se ješitností v hlase 

Patrísek a třel dlaněmi o sebe. 

  ,,Ješitnost je  taktéž  špatná  vlastnost!“upozornil prince Tvořílek se 

zdviženým ukazováčkem. 

   ,,Promiňte, už se to nestane,“ pronesl Patrísek a po něm také Vítek. 
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  Adelinka k nim přistoupila a rázně pronesla: 

    ,,Musíte vymyslet něco, aby se nám lenost  zjevila, ale rozmýšlejte 

dobře, lenost je líná, i na to aby se zjevila!“ 

   ,,Moudré sestřičko a zdali už máš bylinky na její zničení?“ 

  Adelinka pohladila brášku po vlasech a špitla:  

   ,,Ty najdi lákadlo, aby se nám  zhmotnila, a já zatím najdu bylinky, 

aby navždy zmizela. Třeba se  promění  v  krásnou pannu, která bude 

pilná, chceš?“ 

   ,,Nechci!“ odpověděl Patrísek, sedl si na pařez a přemýšlel. 

  Trpavílek Tvořílek jej zatahal za ruku a pravil:  

   ,,Dejte jídlo a pití na druhou stranu louky a donuťte toho muže, aby 

si tam doběhl. Za mou pomoc mi  teď  slíbíš, že každému človíčkovi, 

kterého potkáte, zmíníte se mu o mém Ateliéru vynálezů!“ 

    ,,To velmi rádi slíbíme a hlavně splníme, že přátelé?“ zářil Patrísek. 

  Trpavílek zamával a vrátil se do svého městečka.  

  Adelinka odešla pro bylinky. 

 

 Jenom co se Adelinka  vrátila, Vítek dvojčatům připomněl, že to jsou 

právě oni, kdo má zachránit fantasii. 

  

Princ se zvedl a společně se svou sestřičkou zamířil rovnou k muži, co 

upadl v blízkosti lesa. Cestou pravil:  

   ,,Musíme počkat, až bude mít hlad, velikánský hlad!“   

    ,,Mám hlad!“prozradil muž, když k němu princ s princeznou došli. 

  Patrísek se otočil na své přátele a volal:  

   ,,Dejte na druhou stranu louky všechno jídlo, co máte u sebe!“ 

   ,,S radostí,“ odpověděla Slavěnka.  

  Vybrala všechny  pochutiny  od  Vítka i Špacína a dala je na opačnou 

stranu louky, než byl onen hladový muž. 

    

Adelinka kamsi odešla, aniž by si toho princ všiml. 

 

Patrísek poklepal  muži  na rameno, chvíli se rozhlížel, když však svou 

sestřičku nikde neviděl, ukázal na strom a pravil:  

,,Tam pod  stromem máš jídlo, ale pozor, pokud celou cestu nepoběžíš, 

dobroty si přátelé odnesou a ty zůstaneš dál hladový!“ 

  Muž se na prince  unaveně  podíval, hlavou  zakroutil jasné ne a chtěl 

si opět lehnout.  

   ,,Cítíš tu vůni koláčků?“ mával princ rukama před obličejem muže. 
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  Muž křivil nos a zkoušel se dopátrat nějakých vůní.  

   ,,Cítím?“vykřikl, zvedl  se  a snažil  se  utíkat, ale  v  líném údolí se 

mohli hýbat pouze princ s princeznou a jejich přátelé. 

    

   ,,Počkej, musí  vypít  likér,“ řekla  princezna, vracející se odkudsi s 

plnými lahvičkami čehosi. 

    

Došla až k muži a podala mu lahvičku. 

   ,,To ti pomůže  vážně, vypij  to  všechno!“ přikázala a přitom muže 

povzbuzovala rukama.  

  Muž obsah lahvičky vypil a dal se na cestu za pochutinami. 

    

   ,,Už je skoro na místě a lenost nikde?“ stěžovala si Adelinka.  

  Jakmile to dořekla, zjevila se vedle ní ženština  oblečená do starých 

špinavých šatů. 

   ,,Tady jsem, co chcete, co mě  budíte? Vždyť já jsem tak překrásně 

líná a vůbec nechci být jiná!“ protahovala se lenost.  

,,Hej, ať se ten člověk zastaví nebo se zblázním!“mluvila špindíra. 

   ,,No, ty páchneš?“ zacpávala si nos princezna. 

  ,,Adelinko, není čas na výčitky,nabídni krasavici na uvítanou doušek 

svého vzácného likéru!“ volal Patrísek, který běžel loukou přímo k ní. 

 

Princezna sundala víčko z lahvičky a podala ji špinavé ženě.  

  ,,Nejdříve musíš vypít tuto dobrotu, my pak zastavíme toho běžce!“ 

   ,,Tak jo,“ vrčela ošklivka a pomalu pila.  

 

Láhev byla prázdná v okamžiku, kdy muž doběhl ke stromu.  

  Díky Adelinčinému likéru byl lenosti  nadobro konec, rozplynula se 

jako pára a vítr ji rozfoukal do kraje. 

     

   ,,To je dobrota, takové  koláčky jsem nikdy nejedl,“ pochvaloval si 

muž a cpal se, jako kdyby nikdy nejedl. 

,,Co dělám  u  lesa? Asi jsem  ho  chtěl  také  uklidit, hned se do toho 

dám!“ poručil sám sobě  neznámý muž, posbíral zbytek jídla a ztratil 

se mezi stromy.  

    

   ,,To bylo  dobrý?“ chválila  Adelinku i Patríska Slavěnka s Vítkem 

a Špacínem. 

   ,,Co jste užila za zvláštní koktejl, princezno?“ zeptal se bratr. 
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   ,,Vše je na povzbuzení, samé  dobré  bylinky. Rozmarýn, meduňka 

a heřmánek. Lenosti se přeci musí dát množství elánu nebo ne?“ 

   ,,Teda, sestřičko, asi zasloužíš pochvalu?“ usmíval se Patrísek. 

   ,,Však ty taky, bratříčku!“ odpověděla mu princezna. 

 

  Adelinka se šťastně protočila v kole, vzala brášku za ruku a lákala ho 

na další cestu.  

  Patrísek se vlídně usmál.  

   ,,To máme krásný den, snad se nám  bude  dařit i nadále má spanilá, 

umazaná princezničko Adelinko?“ 

  Princezna pustila bráškovu ruku a rozběhla se k cestě, princ za ní.  

   

Oba se zastavili a princ překvapeně zamumlal:  

   ,,Támhle to přece není cesta?“  

  ,,No to je přeci řeka, no?“ posmívala se mu sestřička a dodala:  

,,A my teď budeme muset plavat, to je švanda, to je švanda.“ 

   ,,Teď počkáme na Slavěnku, Vítka a Špacína, až pak se rozhodne 

co dál!“ špitl tiše princ. 

   

   ,,Tak co dál?“ zeptal se Vítek obou  sourozenců  hned  jak  je spolu 

se Slavěnkou a Špacínem došel. 

   ,,Má někdo nějaký nápad?“ zeptal se Patrísek. 

   ,,Těch by  bylo  nespočítaně, ale  momentálně  se  žádný  nehodí pro 

vysvobození fantasie!“ odpověděla Slavěnka. 

   ,,Slyšíte to  praskání  větví, ten  muž doopravdy  pracuje,“ upozornil 

Špacín. 

   ,,Svět bez lenosti, to je nádhera!“ přidal  své  nadšení Vítek společně 

se Slavěnkou.. 




NEČEKANÉ  SETKÁNÍ

   ,,Halo, Líbezný prosím?“  

,,Ano u telefonu!“  

,,Ne ne, vůbec se nezlobím, to je v pořádku.“ 

,,Dobře pane řediteli, přijedu.“ 

,,Ano zítra ráno v osm  hodin  budu u vás v kanceláři, spolehněte se.“   

,,Nashledanou,“ zavěsil jsem telefon a otočil se na svého syna.   

 

   ,,Zítra v osm hodin  musím být v Labroně. Nedávno jsem začal psát, 
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mimo jiné, také pro jeden měsíčník a jeho ředitelství sídlí právě v tom 

městě, kde také stojí škola, ve které se učíš. Stejně nepochopím, že jsi 

šel zrovna tam, vždyť třeba v Praze?“ 

   ,,Super, tati, představím ti svou dívku?“ přerušil mé výčitky syn.  

,,Jdu jí zavolat a domluvit se, pak ti povím co a jak, ju?“  

   ,,Počkej prosím, než odejdeš, jak se tvá dívka jmenuje?“ 

   ,,Petrozínka, proč?“ 

   ,,To nic, jenom tak mě to zajímalo,“ polkl jsem, div mi nezaskočilo. 

  Ondrášek odešel do svého pokoje.  

 

Když se vrátil, oznámil mi, že se vše dozví až  ráno  a odešel za svými 

kamarády, aby se s nimi ještě trochu pobavil. 

 

Vrátil se pozdě v noci. 

 

   ,,Vstávej Ondrášku, je půl čtvrté, musíme vyrazit!“ 

   ,,To vstávání by se mělo zrušit, zakázat, to je hrozné, už jdu, tati.“ 

    

   ,,Snídani máš na stole, chceš kávu nebo čaj?“ volal jsem z kuchyně 

na syna, když jsem zaslechl Ondráškovo pozdrav:   

   ,,Dobré ráno. Obojí jestli můžu poprosit?“ zazněla odpověď. 

   Abych zahnal nervozitu, při přípravě kávy jsem si zpíval: 

   ,,Kávu si připravím a zaleju, potom ji osladím a vypiju, svůj žaludek 

nakazím no tak se… píp!“ 

   ,,Duchaplná píseň!“ smál se  syn, když  jsem  vstoupil do obývacího 

pokoje s tácem plným pochutin. 

 

Nasnídali jsme se a vyjeli do Labrony.  

  Musím přiznat, že jsem nebyl vůbec nadšený.  

  Za to Ondrášek se těšil.  

Jakby ne, když tam na něho čekala jeho láska. 

    

,,Je skoro  půl  sedmé a Petrozínka  nebere telefon, vždyť  už musí být 

dávno vzhůru!“ postěžoval si Ondrášek.  

,,No konečně!“ pronesl syn. 

,,Ahá, bylas v koupelně, neslyšels telefon, to nevadí.“ 

,,Dobře vyřídím, papa pusu těším se na tebe.“ 

    

   ,,To jste to za tu krátkou chvilku všechno domluvili?“ 
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   ,,Domluvili! Mám vyřídit pozdravy, a že se obě těší, až tě poznají.“ 

   ,,Poslouchej, cos komu napovídal, to  není  samo sebou?“  Úplně mi 

ušlo, že syn nemluvil pouze o své dívce. 

   ,,Jen jsem párkrát vyprávěl, jak ses o mě staral a tak…?“ 

   ,,To je hezké!“ 

  ,,To je hezké, ukaž mi v dnešní době nějakého muže, který neběhá za 

ženskými nebo po hospodách a stará se o své dítko?“ 

   ,,A zrovna ne!“ smál jsem se. 

   ,,A zrovna si na něj ukážu?“ rozesmál  se  také Ondrášek a jemně mi 

dloubal do ramene.  

   ,,Budeme na tebe čekat ve dvě  hodiny  před  divadlem. Pamatuješ si 

ještě, kde je v Labroně divadlo?“ 

   ,,Jakby ne, vždyť jsem  tam  byl nejednou na představení. Moc se mi 

to líbilo.“ 

    

   ,,To je Labrona, už jsme tu, vyskočím u nádraží!“ oznámil syn.  

   ,,A opravdu si myslíš, že je ten  správný  čas, abych se poznal s tvou 

snoubenkou?“ 

   ,,Ten nejsprávnější, tatínečku. Dnes se poznáš s mou snoubenkou a 

s její milou maminkou a už zastav!“mával oběma rukama syn. 

   ,,Co máš za lubem?“ 

   ,,Nic, tak ve dvě, čusík!“ zabouchl dveře, zamával  mi a zmizel mezi 

domy. 

 

Ředitelství kam jsem měl namířeno, nebylo od nádraží daleko, a proto 

jsem za nedlouho vystoupil z auta také já.  

 

Došel jsem  jen  pár  metrů  do  parku, kde jsem před lety hledal motiv 

pro svou novou povídku.  

  Posadil jsem se na lavičku a  v myšlenkách se mi vrátilo vše, co jsem 

zde prožil. Přes hudbu jsem poznal fakt moc príma lidičky,v práci fajn 

človíčky. Z některých se stali přátelé, ale hlavně jsem tu poznal svou?   

   ,,Ne, to ne! Na to nechci myslet!“ bránil jsem se dalším myšlenkám. 

  Neubránil jsem se.  

   ,,Potkal jsem tady  svou  životní  lásku,“ vzdychl jsem tak hlasitě, že 

se kolemjdoucí koukali, jestli se mi něco nestalo. 

   

  ,,Juj, málem bych to propásl, už je čas jít za panem ředitelem!“ zvedl 

jsem se a zrychleným krokem došel do budovy, kde už na mě čekali. 
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   ,,Dobrý den, pane řediteli.“ 

   ,,Dobrý den, pane Líbezný, posaďte se,“ přivítal mě noblesní pán. 

,,Za malý okamžik dostaneme  dobrou kávičku a  při té příležitosti vás 

seznámím s vašimi novými kolegy zde z Labrony. Stejně jako mě,také 

je zaujal váš styl psaní příběhů, ale také pohádek. Jsme vážně  rádi, že 

jste přijal nabídku právě našeho časopisu?“ potěšil mě na úvod ředitel. 

    

Jak bylo jednání nezáživné, tak bylo dlouhé.  

 

Konečně se pan ředitel podíval na hodinky.  

   ,,Toto uteklo, už máme půl dvanácté! Co si všichni společně zajít na 

dobrý oběd?“ navrhl. 

   Samo sebou, že všichni souhlasili a tak  jsme  za pár  minut  seděli v 

restauraci a vybírali si z bohatého menu. 

  Také při jídle se diskutovalo o časopise a lidech okolo něho. 

    

   ,,Ač nerad, ale budu vás  muset opustit!“ oznámil jsem v půl druhé a 

zavolal si vrchního, abych mohl zaplatit. 

   ,,Jistě neodkladná záležitost?“ zeptal se podivně pan ředitel. 

  ,,To ano neodkladná,“ kýval jsem hlavou a přitom vyndal peněženku 

z kapsy. 

   ,,A prozradíte nám, oč jde?“ projevil svou zvědavost další z mužů. 

   ,,Ale jistě, čeká na mě můj syn!“ 

   ,,Váš syn?“ podivila se většina  přítomných  a  jejich nemilé pohledy 

naznačovaly, co si o tom myslí. 

   ,,Ano, můj syn, co je  na  tom  zvláštního? Chce využít toho, že jsem 

v zde Labroně a touží mi představit svou snoubenku. 

   ,,Dáte přednost seznámení s nějakou dívkou, před posezením s lidmi 

jako jsme my?“ mračil se jeden z přísedících. 

   

Postavil jsem se, zaplatil vrchnímu požadovanou částku a rozloučil se 

s muži. 

   ,,Netušil jsem, že by se jednání mohlo toliko prodloužit. Mrzí mě to, 

ale opravdu odcházím  za  svým  synem a  jeho snoubenkou. Důvod je 

jediný. Dal jsem jim své slovo a  já své sliby plním, ať jde o kohokoli. 

Tím spíš, když  se  jedná  o mého  vlastního syna. Pokud jsem zklamal 

vaší důvěru, moc se omlouvám a důsledky samo sebou  pochopím, ale 

teď už musím jít!“ zavřel jsem za sebou dveře restaurace a přiznávám, 

že se mi ulevilo. 
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   ,,Tati, tatínku, tady jsme,“ mával na  mě Ondrášek a kráčel mi vstříc 

i se svou sličnou snoubenkou. 

   ,,Tak to je můj otec Vítek a to je dívka, kterou miluji, Petrozínka.“ 

   ,,Moc  mě  těší, slečno, vím, že je  Ondrášek  hodný  kluk, ale kdyby 

přece jenom zlobil, nebojte  se  mi říct  o  rákosku,“ snažil jsem se být 

vtipný a snad se mi to i podařilo.  

  Ondrášek i Petrozínka se tomu zasmáli. 

   ,,Váš syn o vás moc krásně mluví,“ kývala hlavou dívka. 

   ,,Vždyť si vymýšlí! Určitě z toho není  nic  pravda?“ chtěl jsem opět 

zazářit, ale nikdo mě nevnímal. 

  Oba koukali na přicházející ženu, která se tak krásně usmívala. 

  Naprázdno jsem polkl a ještě jednou.  

   ,,Vítku, klid!“ domlouval jsem sám sobě. 

   ,,Ahoj mami, tak to  je  Ondráškův  tatínek…,“ Petrozínka svou větu 

nedořekla. 

   ,,Ahoj Vítku,“řekla vlídně maminka Petrozínky a nádherně se na mě 

usmívala. 

   ,,Ahojík,“ zadrmolil jsem. 

   ,,Tak to se tedy opravdu povedlo, nemyslíš Vítku?“  

   Jen jsem kýval hlavou, vůbec jsem se nedokázal soustředit. 

    

   ,,Vy se znáte?“ kouleli očima Ondrášek s Petrozínkou. 

   ,,Pracovali jsme spolu, že Vítku nebo  už  si  na  mě  po tolika letech 

nepamatuješ? Jmenuji se…,“ 

   ,,Vím, jak se jmenuješ!“ polkl  jsem, bál jsem  se  to jméno vyslovit. 

Měl jsem pocit jako prvňáček před tabulí. 

   ,,Mami, co se děje?“ ptala se Petrozínka. 

   ,,Nic!“ zazněla odpověď.  

,,Navrhuji zajít na kávu a trošku si popovídat, co ty na to, Vítku?“ 

  ,,Rád,“odpověď jsem skromně a tak jsme  všichni společně vykročili 

do nejbližší restaurace.  

 

Cestou jsem Petrozínku zaslechl, jak své matce šeptala:  

   ,,Nebyli jste jen kolegové, to mi nevymluvíš, cítím to z vás!“ 

   ,,Doufám, že se nedozvím, že jsme s Ondráškem sourozenci?“ 

   ,,To v žádném případě nejste!“  

 

Vrchní donesl kávu.  

   Ondrášek s Petrozínkou se dobře bavili a po očku nás sledovali. 
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My starší jsme tiše seděli, usrkávali kávu a jen občas přikývli, když se 

nás některé z dětí na něco zeptalo. 

   ,,Tati, co je s tebou, to nejsi ty?“ šťouchl do mě můj syn. 

   ,,To jednání mě dosti podráždilo, jsou tam nějací divní lidé. Nechtěli 

pochopit, že pospíchám za  svým  synem. Budeš se hodně zlobit, když 

teď pojedu domů?“ zeptal jsem se vzápětí, dokud jsem měl slovo. 

   ,,Jsi dospělý, ale to víš, že mě to mrzí?“ mračil se syn. 

   ,,Tak se tu měj krásně, Slavěnko,“ začal jsem se loučit. 

   ,,Už jsem myslela, že mé  jméno  nikdy nevyslovíš?“ koukala na mě 

tak smutně.  

Podivně jsme si potřásli rukou a  já se  rozloučil také s Petrozínkou a s 

Ondráškem. 

 

Rychlou chůzí jsem došel  na  parkoviště, nasedl do svého auta a dosti 

riskantní jízdou ujížděl domů. 

 

Cestou jsem v autě bědoval:   

   ,,Na světě je tolik dívek a  můj  syn  se  zamiluje do dcery Slavěnky, 

proč? Co když se  doopravdy  vezmou? Nakonec budu se svou životní 

láskou v příbuzenském stavu!" 

    

V té euforii jsem zastavil na jakési polní cestě a dobrých dvacet minut 

běhal po louce jako patnáctiletý puberťák. 

 

   Konečně jsem přijel domů. 

  Udělal jsem si silnou kávu a zapnul počítač.  

   ,,Snad se na mě Ondrášek nebude zlobit, když napíšu jednu kapitolu 

bez něho, musím se nějak odreagovat.“ 

 


LEŽ 

Když  princezna  s princem a se svými přáteli došla k vodě, Patrísek si 

sedl do trávy, koukal do proudu řeky a něco si mumlal.  

  Adelinka chvíli stála vedle něho, než si k bráškovi také přisedla.  

   ,,Je ti dobře, bráško?“ zeptala se s podivným výrazem v obličeji.   

  Princ skromně odpověděl:  

   ,,Ano prosím.“ 

   ,,Snad ti nepřišlo líto té lenosti, kterou jsi tak bravurně zničil?“ 

   ,,Všichni jsme ji zničili a lítost fakt necítím!“ odpověděl Patrísek. 
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   ,,Tedy, na co čekáme, chrabrý princi?“zeptala se opět Adelinka. 

   ,,Nevím, nevím, snad…?“ princ větu  nedokončil, přerušila ho svým 

pozdravem jakási zvláštní dívka, jež  měla krátké nohy zakryté bílými 

šaty až na zem. Také její černé vlasy sahaly až  k zemi. Tváře kulaté a 

oči podivně veliké. Skromně řekla:    

   ,,Dobrý den, dobří lidé!“ a šla dál.   

 

Všichni podivnou pannu pozorovali, až ticho přerušila princezna svou 

úsměvnou větou. 

   ,,Hezoučká viď, líbí se ti?“ 

 

Princ však svou sestřičku nevnímal.  

  Ještě chvilku seděl, než vyskočil a běžel za onou podivnou dívkou. 

   ,,Tak divně krátké nohy, věřil bych, že je to lež!“ vyslovil svůj názor 

Špacín, kterého však Patrísek také neslyšel. 

   
   ,,Nezlobte  se  prosím, jsem  princ ze Slunečního království,“ oslovil 

neznámou dívku Patrísek.  
,,Jestli nespěcháte, tak bychom si  mohli  všichni  společně popovídat?  

Ta dívka, co tamhle sedí to je má sestra  a  s ní jsou naši přátelé. Když 

je tak hezky, řeka si proudí, tráva si voní, ptáci pějí a tak vůbec?“ 

   ,,Ale že to s děvčaty umíte, mladíku?“ odvětila dívenka a bez váhání 

se s princem vydala zpět k Adelince, Slavěnce, Vítkovi a Špacínovi.  

 

Netrpělivá princezna si nervózně podupávala nohou. 

   ,,Který z trpavílků by mohl zdolat lež?“ 

   ,,Všichni, ale my můžeme zavolat pouze jednoho!“ povzdychl si 

Špacín. 

 

   ,,To je má sestřička a to jsou  moji přátelé,“ mával rukou princ, když 

přivedl dívku zpět k ostatním. 

   ,,To je ale radovánka, potkat tady v těchto  končinách tak půvabnou, 

tak zvláštní děvu?“ řekl důrazně Vítek. 

  Princezna Adelinka úsměvem a  kývnutím  hlavy naznačila, že z těch 

slov vše pochopila. 

  Také Slavěnka a Špacín dali Vítkovi očima najevo, svůj souhlas. 

  Ani Patrískovi už nebylo třeba další nápovědy a  proto k dívce vlídně 

promluvil: 

   ,,Vlastně tu jeden můj přítel chybí, jistě bys ho také ráda poznala? 
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Malý okamžik hned  ho zavoláme!“ pronesl  princ a upřel svůj zrak na 

Vítka. 

   ,,Prosím, Radovánku můžeš přijít mezi nás?“ volal hlasitě mladík. 

 

   ,,Ahojda, jsem tu!“ zářil trpavílek. 

   ,,Tak to je náš Radovánek a to je…?“ 

,,Jak se jmenujete, vzácná dívko?“ otočil se na cizinku princ. 

   ,,Já jméno nemám!“ krčila rameny dívka. 

  Radovánek se začal náramně  smát a přitom ukazoval oběma rukama 

na onu zhmotněnou lidskou špatnost. 

   ,,Jé nemá jméno, to je přece nesmysl, to je přeci lež!“ 

  Všichni ostatní se k němu přidali,smáli se tak vehementně, až to bylo 

krátkonožce nepříjemné. 

   ,,Já nemám jméno!“ zaburácela podivná dívka. 

   ,,Ale máš jméno, ošklivé jméno  stejně  jako  ty sama!“ smál se ještě 

bouřlivěji Radovánek, ale i všichni ostatní. 

   

   ,,Špacínku, na svůj další koktejl budu potřebovat oheň! Až se vrátím 

s bylinkami, musím  je  povařit, jinak  nebudou  účinkovat,“ pošeptala 

chlapci Adelinka a nenápadně se vzdálila  pro  ingredience na lahodný 

koktejl.  

    

Všichni se stále smáli a ukazovali na  onu  dívku lhářku, pouze Špacín 

nepozorovaně odešel do blízkého  lesa, kde ve skrytu kamenů rozdělal 

ohýnek. 

   

   Na cestě před lesíkem  dál  zněl neutuchající smích Vítka, Slavěnky, 

Patríska i Radovánka. 

   ,,Nenech se vysmát i s  tím  svým jménem,“ řinčel v záchvatu smích 

Radovánek. 

   ,,Nemám jméno a do mé podoby vám nic není!“  

   ,,Že nám nic není do tvé podoby a viděla ses v zrcadle?“posmíval se 

Radovánek i jeho přátelé. 

   ,,Já se přeci nemůžu vidět v zrcadle?“zlobila se dívka a chtěla odejít, 

Patrísek jí to však nedovolil. 

  Rozpažil ruce a škodolibě se smál stejně jako všichni přítomní. 

   ,,To je pravda,“ špitla Slavěnka. 

,,Poprvé!“ pronesl ledabyle Radovánek a ukázal jeden prst. 

   ,,To je jasné, že  se  nemůžeš  vidět  v  zrcadle, vždyť máš tak krátké 
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nohy!“ přidal další důvod k posměchu Vítek. 

   ,,Všechny zrcadla nejsou vysoko!“ vykřikla podivnice. 

   ,,To je také pravda,“ zašeptala opět Slavěnka. 

   ,,Podruhé,“ ukázal Radovánek na prstech. 

 

   ,,Ssst, tady jsem,“ upozornil na  sebe  nenápadně  Špacín, když viděl 

vracející se Adelinku. 

   ,,Bráška se mi divil, nač se táhnu s těmi hliněnými  miskami a jak se 

teď hodí!“pyšnila se princezna, když dávala nad oheň povařit bylinky. 

,,Děkuji ti Špacínku, ale raději se vrať k ostatním, ať to není nápadné, 

ať ještě něco nepokazíme! Oheň posléze uhasím, neboj.“ 

  Mládenec jen přikývl a za pár okamžiků stál vedle Vítka. 

 

   ,,Takže ses viděla v zrcadle?“ zeptal se Patrísek náruživě. 

   ,,Nemůžu se vidět v zrcadle!“ vztekala se děva. 

   ,,Ale, ale nerozčiluj se, to není  zdravé!“ chlácholila  Adelinka, která 

zrovna vyšla z lesíka a chtěla panně podat svůj likér. 

  Radovánek ji rukama  naznačil, aby ještě  okamžik  počkala a opět se 

otočil k cizince. 

   ,,Jak to že ses neviděla v zrcadle, každý člověk se v něm vidí!“ 

   ,,Nejsem člověk!“ 

   ,,To je ta největší pravda,“ zářila Slavěnka. 

   ,,Potřetí, prosím Adelinko teď už můžeš,“ oddychl se Radovánek. 

  Adelinka podala ošklivnici lahvičku.  

  ,,Tak to hezky všechno vybumbej, uvidíš, jak se nám všem uleví! Jen 

doufám, že jsem toho ženšenu dala dost?“ zamyslela se princezna. 

   

Zlobka dlouho nepřemýšlela a všechen nápoj vypila.  

V tom okamžiku  třikrát  zaburácelo  a  namísto lži s krátkými nohami 

stojí před našimi hrdiny opravdu krásná dívka. 

   ,,Kdo jsi, kdo?“ žasl Patrísek. 

   ,,Sama nevím, věř mi, nelžu,“ odpověděla panna skromně.  

  Ta slova všechny opět rozesmála. 

   ,,Alespoň nám řekni, jak se jmenuješ?“ žadonil princ. 

   ,,Věřte mi, nevím,“ odpověděla vlídně sličná dívka. 

   ,,Budeme ti  říkat  Sedmikrásko, pokud dovolíš?“ poklonil se princ s 

rukou na srdci. Druhou  rukou  podal dívence  květ kopretiny, který tu 

rozkvetl hned vedle cesty. 

  Dívka pokrčila rameny a nesměle kývala hlavou. 
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   ,,Je mi líto,“ oznámil trpavílek.  

,,Už vás musím opustit,“ mával rukama nad hlavou. 

,,Ještě něco vám řeknu, lenost  se  dá  vymítit, proto zmizela, lež ne, to 

dokáže jen pravá láska, kterou spousta lidí nezná, proto je z této lidské 

ošklivosti dívka! Nebojte se, tahle už lhát nikdy nebude! A na oplátku 

za mou pomoc, řeknete každému  človíčkovi, kterého potkáte o Bance 

úsměvů, mé Bance úsměvů! “zamával trpavílek a byl pryč. 

 
Princezna Adelinka  přistoupila k princi a tiše se zeptala:  

   ,,Ta dívka jde také s námi? Asi se jí raději zeptám sama, viď?“ 

  Patrísek pokrčil rameny a kývl hlavou. 

   ,,Sedmikrásko, tady  sama  zůstat  nemůžeš, půjdeš  s námi? Ale věř, 

že na procházku nejdeme!“ poznamenala Adelinka. 

   ,,To nevadí, alespoň všichni poznáme, kdo vlastně jsem?“ usmála se 

dívka.  

    
   ,,Děvčata, zatím  si  ještě  sedněte, popovídejte si a tak? My musíme 

stvořit vor, jinak se přes tu dravou řeku nedostaneme!“ oznámil vesele 

princ a rozběhl se k vodě.  

  Vítek se Špacínem kráčeli za ním. 
 

Zatímco stavěli vzácné plavidlo, dívky si vyprávěly o všem možném i 

nemožném.  

 

K večeru Patrísek pyšně oznámil:  

   ,,Vor je hotov, ale měli bychom vyplout až ráno!“ 

   ,,K večeři jsme nachytali ryby, tak rozděláme oheň, ať si je můžeme 

opéct!“ sdělil dívkám Špacín a položil před ně úlovek. 

 

Krajem se linula vůně pečených ryb, píseň praskajícího dřeva a krásná 

zář plamínků. 

 

   ,,Ryby jsou do zlatova opečené, můžeme jíst!“oznámila Slavěnka.  

  Špacín při  jídle  vyprávěl Adelince  a  Sedmikrásce, co vyváděl jako 

malý kluk svému otci.  

  Dívky se smály, ještě když usínaly.  

 

Ráno, když jitřenka pohladila tváře  všech cestovatelů svými jemnými 

paprsky,všichni  se  na  svět  usmívali, jako kdyby všechno to zlé bylo 
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minulostí a čekaly je už jen šťastné dny.  

  Opak byl pravdou, ještě se nestačili  rozkoukat, když spatřili, jak se k 

nim, podél břehu blíží muž. 

 

   ,,Rychle na vor!“ zvolala vyděšená  Adelinka  a už, už chtěla běžet k 

řece.     

   ,,Vždyť je sám a nás  je  šest, proč  se  ho  bát?“ zeptal se nechápavě 

Vítek.                               
  ,,Přede mnou utíkat nemusíte, já vám nejdu ublížit!“promluvil vlídně 

muž.     

,,Vždyť už mě znáte!“ 

   ,,No ano, setkali jsme se, když jsme pokořili lenost!“ kýval Patrísek. 

   ,,Vysvobodili jste mě,“ řekl s úsměvem muž. 

   ,,Já už vím, to je ten, co utíkal, neutíkal  pro jídlo,“ tleskla princezna 

Adelinka radostí. 

   ,,Jsem Milek, tulák, trhan, jak chcete. 

Řeknu vám, že jste udělali moc dobře, že jste spali na této straně řeky. 

Na druhém břehu, už  by  vás  nebylo. Řádí tam nestvůra a nikdo neví, 

co je zač?“ 

   ,,Musím jí vidět!“ zvolal Patrísek a vykročil k řece. 

    

   ,,Vím jak se  dostat  do  její  blízkosti!“ prozradil tulák, když spolu s 

ostatními prince dohonil. 

  Všichni na Milka nechápavě pokukovali, jen Patrísek prohlásil:  

   ,,Já jedu na voru, jsem totiž neplavec, co je na tom k přemýšlení?“ 

   ,,To nejde, vor je vidět rozruší ji to!“ zazněla odpověď Milka. 

   ,,Co tedy radíš?“ zeptal se nevěřícně princ. 

   ,,Vaše veličenstvo, jediná  možnost je, že se  naučíte  plavat! Tady v 

té zátoce, za tím roštím nás neuvidí ani ta příšerka,“ navrhl tulák.  

 

Patrísek vzal Milkovu výzvu zcela vážně. 

   ,,Vítku, Špacíne pomůžete mi, že ano?“ otočil se na své přátele. 

   ,,No ano, že pochybuješ!“ odpověděl Vítek společně se Špacínem. 

   

Princ pomalu kráčel vodou, a když se položil na hladinu, zjistilo se, že 

vlastně plavat umí. Měl sám ze sebe upřímnou radost.  

 

  ,,Na druhý břeh se můžeme vydat, až zapadne slunce!“oznámil tulák, 

když se všichni pánové vrátili k dámám. 
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   ,,Tak si budeme  vyprávět  něco  veselého, abychom si chvíle čekání 

nějak zpříjemnili, co říkáte?“ navrhl Špacín. 

  Všichni se usadili u ohně, který rozdělal Milek, a povídali si. 

 
   ,,Aááááááááhááá“ vřískala Sedmikráska a ukazovala k řece, odkud 

se k nim velikou rychlostí plazil obrovitý had se třemi hlavami. Každá 

jedna byla o mnoho větší než je sám člověk a měla svůj lidský obličej. 

 

V mžiku obrovský had uzavřel svým tělem  kruh okolo všech sedících 

cestovatelů a všechny páry očí si je nevlídně prohlížely. 

   Dradráá! Zařvala hlava s obličejem hezouna a zaútočila na Patríska. 

   Kčekřkřííí! Vystřídala ji dívčí hlava s pihatým obličejem a dlouhými 

vlasy, která vystrašila Adelinku. 

   Pšůdůpšůdů! Ozvalo se do třetice. Hlava připomínající neupravenou 

dívku s krátkými kudrnatými vlasy polekala Sedmikrásku. 

 

Příšera se na okamžik uklidnila a ledabyle  si  všechny  vystrašené lidi 

prohlížela. 

   ,,Já bych řekla, že tady pomůže obřík!“ pošeptala Vítkovi Adelinka. 

  Mládenec hlavou kýval ne, ne, ne a přiložil si ukazováček před rty na 

znamení, aby nikdo nemluvil a poslouchal, co si povídají hlavy draka. 

   ,,Říkám to pořád, že jsem nejhezčí, ale také nejšikovnější!“ pronesla 

sebevědomě hlava hezouna. 

   ,,Cháá, slyšeli jste, jak zase vyslovil špatně slovo nejhezčí?“ odsekla 

dívčí hlava. 

   ,,Jako, že neumí mluvit? A co jako?“ řekla třetí hlava a přitom sebou 

podivně házela. 

 

     ,,Já bych řekla, že je to  povýšenost a  zavolala bych obříka!“ špitla 

polohlasně Adelinka. 

   ,,To nebude tak jednoduché, o povýšenosti rybka nemluvila!“ mračil 

se Patrísek. 

   ,,Počkejte ještě!“ zvedl ruku Vítek. 

   ,,Tak počkáme, ať nás ta příšera v klidu  spolkne?“ odsekla nevlídně 

princezna a se zoufalstvím v očích koukala na svého brášku. 

  ,,Kdyby nás chtěla sežrat, tak to dávno udělala!“napomenul Adelinku 

vlídným hlasem Špacín. 

   ,,Tiše!“ dala si ukazováček na rty Slavěnka a zaposlouchala se spolu 

s Vítkem a Špacínem do dalších slov nestvůry.  
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  Milek jen seděl a nechápavě vše pozoroval. 

 

   ,,Já jsem nejmoudřejší a nejvynalézavější, proto  sám rozhodnu, co s 

těma člověkama uděláme!“ 

   ,,Chááááá, mám obrovskou radost, že ses ráno praštil do hlavy, řekla 

bych, že to s tím tvým moudrem nebude tak velké, cháááá!“ kývala se 

spokojeně dlouhovlasá hlava. 

   ,,A co jako, sežereme je, nebo utopíme a je to, pch, pch a co jako?“ 

 

   ,,Vítek se naklonil do středu, a když se k němu přiblížili také ostatní, 

prozradil své postřehy. 

   ,,Mužská hlava je podle mě ješitnost, a protože je  to choroba hlavně 

chlapů má mužskou hlavu. Ta dlouhovlasá je  určitě škodolibost a u té 

třetí si nejsem tak jistý, ale…?“ 

   ,,Je to pošetilost, tak to  vidím já. Nerozum podivná hloupost, prostě 

pošetilost!“ doplnil Špacín. 

  ,,Ano, máte pravdu, když se nad tím zamyslím, co každá zatím řekla, 

je to jak říkáte! Ale stále je tu problém, že o těchto ošklivých lidských 

povahách rybka nemluvila!“ kýval hlavou Patrísek. 

   ,,To je pravda, tak co budeme dělat?“ koulela očima Adelinka. 

   ,,Já bych řekla, že ty ošklivosti pramení většinou  ze samoty. Člověk 

je vnitřně opuštěný a tak sám sebe  začne chválit, druhým se posmívat 

a chovat se hloupě. Ale  tací  opravdu  zůstanou sami, nikdo je nebude 

mít rád,“ rozpovídala se Slavěnka. 

   ,,Chápu tedy dobře, že byste zavolali skřítkovílka Dobrodílka z Baru 

opuštěných duší?“ zeptal se Patrísek. 

  Všichni krom Milka souhlasně kývali hlavou. 

 

  Drrraádra! Zařvala hlava s obličejem hezouna a  tentokráte zaútočila 

na Slavěnku. 

   ,,Tak to teda ne!“ vyskočil Vítek a s  rukama v  bok  kráčel k hlavám 

obludy. 

  Mezi tím, co se příšera smála mládencově  odvaze, Patrísek společně 

se Špacínem zavolali skřítkovílka. 

   

   ,,Ahojda, tak jsem tu! Adelinko tady žádná  bylinka  nepomůže, leda 

hodně křenu, aby jim bylo špatně, ale až  to  odezní, bude to stejné. Co 

by však mohlo pomoci, Vítkova písnička. 

   ,,Ssss, Vítku nech toho a pojď sem!“ volala na chlapce Slavěnka. 
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  Hlava hezouna Vítka  postrkovala, ale vypadalo to spíše legračně než 

hrůzostrašně. 

   ,,Už se stmívá a my máme plout  na  druhou stranu!“ prones Patrísek 

spíše sám pro sebe a smutně sledoval přicházejícího Vítka. 

  

   ,,Tady žádné koření  ani zázračné  bylinky  nepomůžou, snad jen tvá 

píseň?“ zopakoval chlapci Dobrodílek. 

   ,,Zkusím to, dejte  mi  chvilku  času,“odpověděl Vítek, vzal  do ruky 

svou lyru, kterou měl položenou  ve  středu  kruhu  a koukaje nestvůře 

do očí tiše hýbal pusou. 

  Ta si momentálně nikoho nevšímala, hlavy se dál hádaly mezi sebou, 

co a jak s cestovateli udělají. 

   

CHYTRÝ  MUŽ       (Píseň) 

Mám nadání i vlohy, sám leccos vymyslím,  

například tok řeky hravě otočím.  

Ztrouchnivělý strom k životu probudím,  

jsem totiž chytrý muž,  

já to vím, netajím své nápady, rád se pochlubím.  

S každičkou záhadou si hravě poradím,  

perpetuum mobile, již zítra sestavím, 

jsem totiž chytrý muž, tak hrajte mi tu tuš,  

jsem totiž chytrý muž, tak hrajte mi tu tuš. 

Dám chytrost svou i rady,  

všem moudře poradím,  

osobně roj včelí zpívat naučím.   

Vyprázdnění sud po okraj naplním,  

jsem totiž chytrý muž,  

já to vím, netajím své nápady, rád se pochlubím. 

S každičkou záhadou si hravě poradím,  

perpetuum mobile, již zítra sestavím, 

jsem totiž chytrý muž, tak hrajte mi tu tuš,  

jsem totiž chytrý muž, tak hrajte mi tu tuš. 

Netajím své nápady, rád se pochlubím,  

s každičkou záhadou si hravě poradím,  

perpetuum mobile, již zítra sestavím, 

jsem totiž chytrý muž, tak hrajte mi tu tuš,  

jsem totiž chytrý muž, tak hrajte mi tu tuš. 

                                                            * 
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  ,,Co to je, co to má znamenat, takhle se  vychvalovat!“ řinčela hlava 

hezouna a pořád se zmenšovala, až se úplně ztratila. 

   ,,To je dobře, mám vážně  ráda, když  někoho jiného potká neštěstí, 

alespoň už od něj bude klid!“ jásala dlouhovlasá hlava. 

   ,,Co jako, tak je pryč, mám se snad zbláznit?“pronesla velmi vážně 

neupravená hlava. 

   ,,Toho se bát nemusíš!“ odpověděl jí Vítek a  hlasitě  zpíval druhou 

písničku. 

 

KONFLÍK       (Píseň) 

Každé ráno nastává,  

zase stejný konflikt. 

To když mi nejde zapnout u košile knoflík. 

Vím, že bych se neměl na něj vůbec zlobiti,    

přesto mu domlouvám, měl by ses víc snažiti. 

Knoflíku, ty jeden knoflíku,  

tvá existence visí na niti. 

Ustřihnu, asi tě ustřihnu,  

místo tebe jiný přišiju. 

Knoflíku, ty jeden knoflíku, 

jak jednoduché se tě zbaviti, 

udělám cvak, nastane pád,  

co bude pak, hádej třikrát -půjdeš do šuplíku. 

Přišla doba převratná,  

sám jsem ztropil velký povyk, 

škub - a už mě přestal trápit,  

ten nezbedný knoflík. 

Teď mám zcela nový, snad se bude snažiti, 

vřele mu domlouvám, nesmíš zlobiti. 

Knoflíku, ty jeden knoflíku,  

tvá existence visí na niti. 

Ustřihnu, asi tě ustřihnu,  

místo tebe jiný přišiju. 

Knoflíku, ty jeden knoflíku,  

jak jednoduché se tě zbaviti, 

udělám cvak, nastane pád,  

co bude pak, hádej třikrát-  

půjdeš do šuplíku. 

* 
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   ,,Tak to  je pošetilosti v  pár verších?“ radoval se Dobrodílek, jehož 

slova zanikla v řevu krátkovlasé hlavy. 

  ,,Vždyť já se zmenšuji, co, co to je, jako?“řinčela neupravená hlava, 

dokud zcela nezmizela. 

   ,,To je šťáva, jsem tu sama, ještě kdyby zmizeli tyhle člověkové!“ 

   ,,Už nás neuvidíš, slibuji!“ mával  rukama  nad hlavou Patrísek než 

dal znamení Vítkovi k třetí písničce. 

 

VÍTR  A  STROM       (Píseň) 

Rozžhavené slunce se konečně rozhodlo  

ukončit svou celodenní pouť 

a na vyprahlou zem dopadly večerní stíny,  

krajinou smutně budou plout. 

Jen vítr si tesknou píseň zpívá,  

jak stál tam v poli strom.  

On byl tam sám dlouhá léta,  

na pocestný jak kdyby se smál. 

Duši mě skromnou při dešti mokrou,  

co by perlami se rád chlubíval. 

Po listí stéká kapka za kapkou,  

Počítají snad léta uběhlá. 

Jen vítr si tesknou píseň zpívá,  

jak stál tam v poli strom. 

On byl tam sám dlouhá léta,  

na pocestný jak kdyby se smál. 

Nevydal hlásku, přesto náhle sténá,  

ptá se lidí zlých, proč jim překáží. 

Déšť půjčí slzy, nesroste rána,  

kde vzali důvod, kdo odpoví. 

Jen vítr si tesknou píseň zpívá,  

jak stál tam v poli strom.  

On byl tam sám dlouhá léta,  

na pocestný smutný pařez lká. 

* 

   ,,Cože, tolik škodolibosti ani já sama  neumím!“ drnčela nestvůra a 

přitom se stále zmenšovala, až docela zmizela. 

   ,,Cesta je volná, stihneme  zničit  i tu co je na druhém břehu!“ jásal 

princ Patrísek. 

   ,,Mně nejde do hlavy, že  nebyly  potřeba  žádné bylinky?“divila se  
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Adelinka. 

  ,,Nejspíše proto, že o těchto třech divných dámách rybka nemluvila, 

tudíž jsme je neměli potkat?“ krčil rameny Špacín. 

   ,,Jestli vás to potěší, tak ony tři škarednosti  jsou  na dobro pryč. Za 

svou pomoc, prosím jen o jedno.Každému človíčku, kterého potkáte, 

řekněte o mém Baru opuštěných duší,“zamával skřítkovílek a zmizel. 

   ,,Řekneme!“ volali všichni, i když věděli, že je Dobrodílek neslyší. 

 

   ,,Tak a můžeme plavat na druhou stranu?“ pronesl opatrně Patrísek 

a pomalu kráčel k řece. 

 

Mílek prince doběhl. 

  ,,Poplaveme na druhou stranu, ale musíme jít kus proti proudu.Tam 

je řeka mírnější a  není tak  hluboká, navíc  nás příšerka neuslyší, ani 

neuvidí. Vydáme se na cestu, vaše výsosti, ale  nesmí padnout jediné 

slůvko! Dovezu vás k té obludě!“ upozornil tulák.  

   ,,Neříkej mi pořád výsosti, jsem Patrísek, nezapomeň!“ 

   ,,Teď na to opravdu není vhodný čas,“ zašeptal Milek.  

 

Než se spolu dostali ke druhému břehu, už vstávala jitřenka, proto se 

zakrátko vydali na zpáteční cestu. 

 

Smutně se posadili mezi ostatní, ale ani princ Patrísek, ani tulák Milek 

nepromluvili, na otázky neodpovídali, jen na sebe tiše koukali. 

  ,,Závist!“ vyhrkl náhle princ, až se všichni lekli.  
 

   ,,Jasně, je to závist! Zhmotní se jen v noci, ale proč?“  

   ,,Protože lidé spí a nic si nezávidí!“ prozradil Špacín. 

   ,,Ve dne tu není, protože je  roztroušená  všude mezi lidmi, kterým 

škodí!“ radoval se Patrísek ze svých myšlenek. 

   ,,Ona ta šeredka tady není?“ zeptala se vyděšená Adelinka.  

  Když oba chlapci odkývali, že příšera je pryč, mávla statečně rukou 

a všem přítomným oznámila:   

   ,,Tak já jdu pro měsíček lékařský, ten dobře působí  na mysl, aby ji 

z toho  nebolela  hlava, přidáme i sedmikrásku. Neboj  se děvče, tebe 

ne, to by mi Patrísek  vyčinil  co proto?“ pohladila úsměvem dívku a 

přemýšlela dál. 

   ,,Sedmikrásky mám, měsíček  natrhám, co já tam jenom ještě dám?  

Už vím! Závist je ošklivá otevřená rána, na tu je nejlepšejší řepíček!  



37 

 

Ještě raději přidám křen, aby zbytky zlé závisti pěkně vypálil!“ 

   ,,No, to je tedy  recepis, nechtěl  bych  být závistí. Brr, už takhle je 

mi z toho úzko,“ sdělila své pocity Sedmikráska a chlapci i Slavěnka 

souhlasně přikyvovali.  

  To už Adelinka neviděla, odkráčela cestou za bylinkami.  

  

Cestovatelé mlčky seděli a rozhlíželi se okolo sebe.  

  Ticho přerušil Patrísek.  

   ,,Za pár chvil bude tma, závist se brzy vrátí!“  

   ,,Tak co, už víš, jak nad závistí vyzrát?“ zeptal se Vítek.  

   ,,Co asi pije taková závist?“ vykoktal rozpačitě princ.  

   ,,Řekl bych, že vodu  určitě  ne, ale o likér se stará Adelinka!“ přidal 

se do hovoru Špacín.  

   ,,Poplaveme na druhý břeh, podáme  té  ošklivé  potvoře lektvar od 

princezny a budeme čekat, co se stane…?“ 

   ,,Nic?“ procedil mezi zuby Vítek. 

   ,,Vím, já vím, počkej, už to mám!“zajásal princ.  

   ,,Už víš jakého trpavílka zavoláme?“ mnul si bradu Špacín. 

   ,,Napadá mě Očišťovna svědomí, avšak…?“ povzdychl si Patrísek, 

ale víc toho neřekl. 

   ,,Já bych raději volil Galerii štěstí to proto, že když každý bude mít 

po čem touží, nebude jeden druhému závidět!“ řekl sebejistě Špacín. 

Místo odpovědi se ozval jakýsi hluk.  

 

Všichni mládenci utíkali hlasům vstříc.  

  Stojící za keříkem pozorovali, kde se co bude dít. 

    

   ,,Naše dámy přicházejí!“ oznámil zdvořile Vítek. 

   ,,Bylinky máme všechny!“ oznámila Adelinka. 

  Každý si každého prohlížel, až chvilku  ticha  přerušil Patrísek svou 

otázkou: 

   ,,Viděl někdo z vás tu onu nestvůru, myslíte, že už se vrátila?“ 

   ,,Já!“ ozvalo se z háječku a mezi stromy vyšel chlapec.  

   ,,Dobrý večer jmenuji se Petin!“  

  Vítek mu vyšel vstříc a hned se vyptával:  

   ,,Řekneš nám, co víš?“ 

  Petin si sedl do trávy a pravil:  

   ,,Je tam příšera…, jo, jo!“ 

   ,,To víme, že se tam schovává příšera, nejspíš jakási lidská špatnost, 
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snad závist!“vysvětloval tulák. 

   ,,Jó, to nevím, ale vím, že je tam příšera!“ zamumlal opět Petin. 

   ,,Jestli je to opravdu závist, tak já bych ji dal úplně všechno, pak by 

neměla, co závidět a bylo by to?“ pronesl Petin 

   ,,Něco na tom je?“ přidal se Patrísek.  

   ,,Ale to už jsem říkal!“ oznámil Špacín. 

  Sedmikráska se také osmělila a svým jemným hlasem pravila:  

   ,,Nemůžete jí všechno dát, vždyť byste to museli sami vlastnit? Lhát 

už nejde…a?“ 

   ,,Ano, ano, máš pravdu,“zajásal Patrísek, hned opět zvážněl a trpce 

pronesl:  

,,Tak jsme tam, kde jsme byli!“ 

   ,,Natrhala jsem spoustu šťovíků, jsou proti nechutenství. Závist má 

nechuť ke všemu, snad  nám  to  pomůže?“ snažila se prince uklidnit 

Adelinka.  

  Patrísek si sedl a schoval tváře do dlaní. 

   ,,Tak a jsem v koncích, já prostě na nic nepřijdu!“  

 

Sedmikráska s princeznou Adelinkou si k Patrískovi přisedly,každá z 

jiné strany.  

  Snažily se ho utěšit, ale moc se jim to nedařilo. 

   ,,Iííííííjů“ vykřikla leknutím Adelinka i Sedmikráska. 

 

Z vody se vynořila  strašlivá  veliká  obluda a namířila si to rovnou k 

houští, kde stála Slavěnka s Vítkem a se Špacínem. 

 

Než se někdo z nich stačil  nadechnout, dostal Vítek tak silnou facku, 

že spadl na zem a omdlel.  

  Mohutná tlapa zuřícího monstra provedla to samé Špacínovi.   

  Slavěnka se dala na útěk, ale příšera jen natáhla svou tříprstou tlapu 

a přitáhla princeznu za nohu zpět. 

   ,,Patrísku honem, vymysli něco!“ křičela Adelinka. 

   

Sedmikráska se rozběhla a skočila nestvůře rovnou do náruče. 

  Začala ji hladit po odporných tvářích a vlídně říkala něžná slůvka. 

  Šereda pustila Slavěnku a chvilku poslouchala.  

Když však spatřila, že princezna chce opět utéct, hodila Sedmikrásku 

na zem a znovu čapla Slavěnku za nohu, aby ji vláčela po zemi zpět. 

  Sedmikráska se nevzdávala, opět skočila hnusotě do náruče a něžně  



39 

 

hladila její tváře, vlasy i zelenohnědé rty. 

  Hnusačka sice pustila Slavěnku, ale sáhla si pro Adelinku, sevřela ji 

mezi své pařáty a zvedla si ji před obličej. 

 
Sedmikráska nepřestávala s hlazením, mazlením a něžnými slovíčky, 

proto si příšera Adelinku jen  prohlédla a  hodila  ji do trávy jako kus 

klacku. Sevřela Sedmikrásku oběma rukama a přitiskla si ji na tvář. 

    

  Oba hoši  se  probrali  z mrákot, rychle pomohli Slavěnce na nohy a 

všichni tři utíkali schovat se do houští. 

   ,,Jsi v pořádku Vzácněnko moje?“  

   ,,Jde to!“ 

   ,,Nemůžeme tady jen tak stát a koukat!“ šeptal roztřesený Špacín. 

   ,,Musíme něco udělat a to hned!“ přidal se Vítek. 

   ,,Nic nedělejte, vydržte  tady, nám  nápad!“ šeptal  s  ukazováčkem 

na rtech Patrísek a rozběhl se k Adelince. 

  ,,Prosím, sestřičko, máš tam něco, aby se nám  ta  stvůra doopravdy 

zamilovala? Ale řádně!“  

   ,,Mám!“odpověděla Adelinka a podala bráškovi lahvičku. 

,,Jak to chceš udělat?“ šeptala princezna. 

   ,,Je to hrubost, o té  rybka  také  nemluvila, proto  si  musíme poradit 

bez trpavílků. Tím že ji chybí něha, vychutnává  si hlazení, ale protože 

hrubost je ženského  rodu, Sedmikrásku  také odhodí. Místo ní skočím 

do její náruče já, chápeš?“ 

  Adelinka přikývla a pohladila brášku po tvářích. 

 

  Patrísek se přiblížil k ošklivce a pozoroval, jak se kochá hlazením. 

  Netrvalo dlouho a opravdu Sedmikrásku odhodila přímo do keříků. 

 

Patrísek byl velmi pohotový, hupsl  na  příšeru, začal ji  hladit a šeptat 

něžná slůvka.  

 

Škaredka se rozplývala mnohem víc než, když ji hladila Sedmikráska, 

proto ji Patrísek dal vypít lektvar. 

 

Bum Patrísek dopadl tvrdě na zem. 

Oklepal se a koulel očima  na  okouzlující  dívku, která stála před ním. 

V očích plamínky na rtech  vlídná  slůvka  a  snažila  se  princi pomoc 

vstát. 
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   ,,Tak to jsi ty ten hoch, do kterého jsem se zrovínka zamilovala?“ 

   ,,Tak tak, to jsem  celý já, teď mě omluv, vrátím se hned, jak to bude 

možné!“ odvětil princ a vykročil vstříc svým přátelům. 

 

   ,,Teď už to  chápeme, proč  jsi  tam šel právě ty, Patrísku?“ děkovali 

kamarádi. 

   ,,Jsi v pořádku Slavěnko?“ pohladil ji po rameni princ. 

   ,,Ano, jenom  se jdu trochu umýt a můžeme pokračovat. Šaty nejsou 

moc zničené, to vydržím!“ řekla statečně princezna a odešla k řece. 

 

   ,,Tak a my  si  můžeme pozvat  dalšího  trpavílka, smím  tě poprosit, 

Vítku?“ pronesl princ Patrísek. 

   ,,Zavolám Slibunku  z Galerie  štěstí?“ oznámil Vítek a aniž se stačil 

nadechnout, trpavílka stála vedle něho. 

 

   ,,Dobře jste udělali, že nabídnete  závisti  něco  štěstí, nebude mít co 

závidět. Proto radím, abyste také jí podali onen nápoj lásky!“poklonila 

se Slibunka. 

   ,,Máš ještě ten nápoj lásky sestřičko?“ 

   ,,Mám ho zatím dost!“ 

   ,,Ta příšera z druhého břehu dostane také bylinku lásky, po které se 

zamiluje!“ zatřásl Patrísek lahvičkou, kterou mu podala Adelinka. 

   ,,Ale to se nedá s ničím míchat!“ vysvětlila princezna. 

   ,,To nevadí, dáme jí likér, po kterém se  zamiluje, láska je křehká a 

chová se mile. Až svolíš, dostane ten  druhý koktejl, který ji promění 

v dobrosrdečnost, říkám to dobře? Co je opak závisti?“   

   ,,Řekl bych, že máš pravdu?“ odpověděl  Špacín.  

   ,,Tak jako opak lži je pravda, opak  závisti  je  přejícnost,“ přidal se 

Vítek. 

   ,,Přejícnost, to je to správné!“ kýval vehementně hlavou Patrísek. 

   

Potichu se všichni přesunuli k řece. 

   ,,Musíme to udělat! Nejprve zařídíme, aby  ztratila svou závistivou 

vlastnost a stala se z ní  milá  dáma, i když to bude  přetvářka. Druhý 

koktejl pak dokoná naší myšlenku!“ přemýšlel nahlas princ Patrísek.  

  Jeho slova přerušil rámus z druhého břehu.  

 

Nadávky, kvílení, výhrůžky, to se vrátila závist do svého brlohu. 

   ,,Počkejte veličenstvo, jak  to  chcete  udělat, nemůže  se přeci zase 
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zamilovat do vás?“ zhrozil se Milek. 

  ,,Ne že by se mi to nelíbilo, ale tentokráte příšeře podáš nápoj lásky 

ty!“ smál se Patrísek. 

   ,,Ta nová dívka, ona  proměněná  hrubost zmizela, vypařila se jako 

pára,“ oznámil Špacín. 

   ,,Což značí, že lidé se hrubosti umí zbavit!“ kýval hlavou Vítek. 

 

Princ se další debaty neúčastnil i s lahvičkami plaval přes řeku.  

S ním se na druhý břeh vydal také Milek Adelinka a Sedmikráska. 

 

   ,,Ta vypadá?“ zaskřehotala Adelinka. 

   ,,Připomíná veliký bramborák s rukama?“mrkal rychle princ. 

  ,,Bramborák? Placka, která  má z obou  stran nos, každý jiný, jeden 

velký, špičatý, druhý jako bambulka!“ divila se princezna. 

   ,,A ty rty, všimli jste si těch zvláštních rtů?“ ukazoval tulák. 

   ,,Jedny ústa jsou taková  docela  normální, ale ta druhá připomínají 

spíše tlamu nějakého zvířete?“ kýval hlavou princ. 

   Co ty její oči?“ ukazovala prstem Sedmikráska.  

,, Protáčejí se skrze tu divnou placku. Jednou je levé oko u špičatého 

nosu a pravé u bambulky, po chvíli  se nesouměrně protočí a je tomu 

naopak.“ 

  ,,Ošklivé!“ tvářil se nemile princ a ostatní jeho grimasu napodobili. 

  

Patrísek předal tulákovi lahvičku a poplácal ho přátelsky po rameni. 

 

Závist do sebe zrovna ládovala spousty divností, proto se k ní Milek 

mohl nepozorovaně přiblížit.  

Nepozorovaně jí vložil lahvičku s koktejlem lásky mezi zvláštnosti a 

čekal, zad ji závist polkne. 

    

   ,,Pojďte sem!“ mával Milek na ostatní, aby přišli za ním.  

,,Už měla lahvičku dvakrát v ruce, ale vždy jí odložila, to je divné? S 

jinou věcí to neudělala, snad  něco nevětří?“ podivil se tulák a přitom 

koukal na princeznu.    

  Adelinka mu gesty naznačovala, že není možné, aby nestvůra nápoj 

poznala. 

    ,,Už má lahvičku u tlamy, snad ji vypije?“ jásal potichu princ.  

,,Je to tam, hlavně, aby se nám fujinka  zamilovala. Milku musíš se jí 

ukázat!“ postrčil hocha Patrísek, aby si ho závist všimla.  
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  Ta však nadále do sebe cpala  různosti, které si přinesla ze světa lidí 

a vůbec si nevšimla, že má návštěvu. 

   ,,Hej, tady jsme!“ zvolal princ na příšeru.  

   ,,Promiňte přátelé, ale už vážně nemůžeme déle čekat,“omlouval se 

tulák Patrískovi, Adelince a Sedmikrásce. 

    

Závist se otočila a začala kroutit svůj obličej do nelibosti.    

  V okamžiku se však její výraz změnil v líbeznost a vlídnost. 

Pomalu se plahočila k návštěvníkům a pořád koukala na Adelinku. 

   ,,To ne, proč mě? Proč si musela  vybrat mě, jdu pryč!“ roztřásla se 

princezna. 

   ,,Tady budeš!“ zavelel Patrísek.  

,,Nic ti neudělá, kdo je zamilovaný,nemá myšlenky na ubližování, že 

ano?“ 

   ,,Máš pravdu, ale to tu budu muset navždy  zůstat s tou příšerou, na 

to si nemyslel, můj milý bráško?“ plakala princezna. 

   ,,Ba jo, sestřičko!“odpověděl Patrísek se zdviženým ukazováčkem.  

,,Vždyť zmizí!“ 

   ,,Nebo se promění v dívku, “ plakala stále víc Adelinka. 

,,To vyjde, neplač!“ konejšil princeznu také tulák. 

    

Zazněla rána a příšerka stála před princeznou.  

   ,,Je, ty jsi nádherná, kdo jsi?“  

 

Zatímco se potvůrka rozplývá nad Adelinkou, princ ji podal roztok a s 

úsměvem pravil:  

   ,,Chtělo by to přípitek na seznámení, aby  vám  vaše  láska vydržela, 

Adelinka je moc hodná dívka a vůbec se nedivím, že ses do ni…?“ 

   ,,Ticho, už buď ticho!“ okřikla prince závist.  

,,Připiji si s vámi a pak už bude princezna jen má!“oznámila příšerka 

a vypila  celý obsah lahvičky na jeden lok.  

Bum! Padla na zem jako těžký kámen.  

  Před očima  všech  se  proměnila  v dívku, oděnou do šatů jaké nosí 

ženy ve venkovských chalupách. 

    ,,Závist se proměnila v úslužnost  a  hlavně  přejícnost,“ prozradila 

Slibunka, která se přišla podívat, jak se daří zničit lidskou ošklivost.  

   ,,To jsme rádi, že se to povedlo, ani nevíš jak,“ tleskl radostí princ. 

   ,,Bráško, ať vypije ještě tohle, je to odvar  z bylinky, co se jmenuje  

devět sil, postaví na  nohy  každého!“ podávala  Adelinka třesoucíma 
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ručkama lahvičku s dalším elixírem.. 

  Princ si nalil trošičku  nápoje do dlaně a prstem druhé ruky namočil 

dívce rty.     

 

Dívka otevřela oči.  

  Patrísek dívce zvedl hlavu a dal ji vypít zbytek lektvaru z lahvičky. 

  ,,Děkuji vám moc služebníček, poklona, výklona, záklona, doklona, 

předklona,“ pravila dívka a pomalu se posadila.  

S něhou v očích si prohlédla přítomné a mile řekla:    

   ,,Jsem ráda, že vás vidím, nechcete s něčím pomoc?“ 

   ,,Jak jí budeme říkat, bráško?“ ptala se Adelinka a divně se usmála. 

   ,,S přejícností jde ruku v ruce potěšení, potěšení přináší radost, tak 

dívce budeme říkat, třeba  Radostka?“ pojmenoval novou kamarádku 

princ a neskrýval své nadšení.  

 

   ,,Teď by na oplátku měla ona sloužit všem lidem!“ ozval se Milek. 

 

Patrísek se zahleděl na Sedmikrásku, pak Adelinku a pravil:  

   ,,Víte přátelé, není umění někomu  ubližovat, ani cosi oplácet. Kdo 

má opravdu charakter, udělá spíš  opak. Teď když se nám ta špatnost 

proměnila v dobro, proč se chovat nemile? Pomůže to snad někomu? 

Já osobně chci ukázat, že jsem daleko  lepší  osobnost. Proto se budu 

chovat tak, abych nikomu neubližoval. Kdo to nechápe, nestojí za to, 

ucházel se o mé přátelství!“ rozpovídal se princ.  

   ,,To jsi řekl moc hezky?“ chválila Slibunka. 

,,Věřte mi, že to neříkám jenom tak.Kdybychom byli na sebe všichni 

zlí, jak by pak náš svět vypadal? Ono bohatě stačí to, co už tu máme! 

Nedělejte druhým to, co nechcete, aby  kdokoli  dělal vám, zkuste to, 

jde to, vážně.“  

  Princ se opět sehnul nad dívku Radostku.  

   ,,Je ti dobře, můžeš vstát?“ zeptal se. 

   ,,Mohu, tvá slova by postavila na nohy  každého,“ snažila se usmát 

dívenka. 

   ,,Já bych spíš řekla, že bychom měli jít do hajan!“pravila Adelinka.  

  ,,No ano, měsíc svítí tak, že to skoro vypadá, jako kdyby byl den. A 

zatím bude půlnoc?“ divil se Milek a nevěřícně kroutil hlavou.    

   ,,To je pravda, to ano,“ řekl Patrísek a souhlasně kýval hlavou.  

 

Všichni společně přešli řeku na druhý břeh. 
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   ,,Tak se to povedlo,“ jásala Slavěnka  s Vítkem a Špacínem.  

   ,,Budu se loučit, jsem  ráda, že  všechno  dobře  dopadlo  a  za mou 

pomoc my slibte, že každému  človíčkovi, kterého  potkáte, řeknete o 

mé Galerii štěstí,“ zářila trpavílka. Ještě zamávala a zmizela. 

   ,,A my můžeme spokojeně do hajan, dobrou noc,“popřál Patrísek a 

uvelebil se v mechu pod smrky. 

  Též ostatní si našli vhodné místo  na spaní a netrvalo dlouho, každý 

si snil svůj sen. 

 

Ráno byl princ  vzhůru  jako  první, proto si začal zpívat, aby vzbudil 

všechny své přátele. 

  Netrvalo dlouho a všichni  se  opět  vydali na cestu za vysvobozením 

říše fantasie.  

 


HÁDKA 

   ,,Tati, jsem doma!“ volal na mě Ondrášek z předsíně.  

 

Potkali jsme se v obýváku a syn na mě hned spustil:  

  ,,Pozdravuje tě Petrozínka a mám ti od ní vyřídit, že ten den, kdy jsi 

odjel, její mamka proplakala celou  noc. Řekni mi prosím, mezi vámi 

něco bylo?“ 

   ,,Nebylo, můžeš být s Petrozínkou  naprosto  v klidu. Miloval jsem 

paní Slavěnku jako nic na světě, ale…!“  

   ,,Co ale, dopověz to, prosím? Víc než Aničku?“ žadonil syn. 

   ,,Anička o všem věděla, přesto byla báječná. Milovala mě, proto se 

snažila, abych se z toho všeho dostal.“  

   ,,Co znamená to ale ve větě o paní Slavěnce?“ zopakoval Ondrášek. 

   ,,Někdy to hold nevyjde!“ řekl jsem nekompromisně. 

   ,,A co nevyšlo, nechápu to?“  

   ,,Prostě to nevyšlo! Nechtěj po mně, abych  zradil  sám sebe a také 

tu dívku tím, že o ni  řeknu  něco  nepěkného. Kdysi jsem slíbil, že ji 

neublížím ani půl písmenkem, a to dodržím!“ 

   ,,Ty Slavěnku pořád miluješ!“ objal mě Ondrášek. 

   ,,Mlč, je to osmnáct let  stará  záležitost,“ snažil jsem se přesvědčit 

hlavně sám sebe. 

   ,,Říká se, že láska nezrezne, zvláště  ta opravdová. Tati, jsi poctivý 

muž, a proto si tě nesmírně  vážím. Pokud  Slavěnku nemiluješ, nech 

to být, ale pokud ve tvém srdci něco z té lásky zůstalo, zavolej jí?“ 
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   ,,Dovolil jsem si napsat  novou  kapitolu  do  tvé knihy. Snad se na 

mě nebudeš zlobit?“ snažil jsem se odvézt rozhovor jinam. 

   ,,Nech knížku knížkou a odpověz, prosím! Tati, tak dlouho jsi sám, 

myslím, že si zasloužíš  hodnou, milou  paní. Já tady dlouho nebudu, 

po škole se odstěhuji a člověk jako ty nemůže být sám!“ 

   ,,Kdo je tu otec a kdo syn?“ řekl jsem  tvrdě  a ještě důrazněji jsem 

dodal:  

,,Za dva roky mi bude padesát!“ 

   ,,No a co, co to říkáš? Na tom přeci vůbec nezáleží!“ 

   ,,Necítím se na to, už jsem starý a konec debaty! Víc o tom nebudu 

mluvit! Pojď si přečíst tu kapitolu, jestli se ti bude líbit?“ 

   ,,Nechci teď číst žádnou  knížku! Je  ti jedno, že se kvůli tobě trápí 

někdo tvému srdci blízký. Chováš se vážně jako malý kluk! Něco jsi 

celá ta léta říkal o ješitnosti. Co je tohle, pán hrdý?“  

   ,,Řekl jsem snad dost! Víc o tom nehodlám diskutovat!“ obul jsem 

si své  boty a  tak rychle jako nikdy před tím jsem za sebou zabouchl 

vchodové dveře. 

   ,,No jo, ale kam půjdu?“  

 

Vrátil jsem se do předsíně a ze skříně vyndal foťák.  

   ,,Jó, kdyby tě to  náhodou  zajímalo, tak  je  jedenáct let rozvedená. 

Nebyl to ten pravý! A ještě něco, zklamal jsi mě,stavíš svou ješitnost 

před lásku!“ zaburácel syn a zavřel za sebou dveře do pokoje. 

    

   ,,Jdu do přírody, tam mi vždycky pomohla ze splínů!“ říkal jsem si 

a kráčel cestou, která vedla přímo k lesu.  

  Neuběhla jediná  vteřina, kdy  bych  nemyslel  na  Slavěnku a slova 

svého syna. Snažil jsem se vnímat všechnu tu přírodu vůně sluníčko, 

ale nic nepomáhalo. 

   ,,Slavěnka přeci neplakala kvůli mně, to je nesmysl!“ přesvědčoval 

jsem sám sebe stále dokola. 

 

   ,,Ondrášku, smím tě  pozvat  na  večeři?“ zeptal jsem se syna, když 

jsem se po dvou hodinách vrátil domů. 

   ,,Budu mluvit o Slavěnce!“ oznámil syn. 

   ,,Tak nic, jdu spát!“ 

   ,,Proč se takhle chováš, co by  se  stalo, kdybys jí zavolal?“ vyběhl 

za mnou na chodbu. 

   ,,Zakazuji ti, abys přede mnou mluvil o té paní, jasné!“  
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   ,,Jasně, využíváš otcovské autority k podivnému alibismu! Je mi to 

naprosto jasné a je mi to moc líto!“ 

   ,,Co o tom víš, co o tom víš?“ vrátil jsem se do obýváku, a postavil 

se tváří tvář Ondráškovi. 

   ,,A co ty o tom všechno víš?“ zaskočil mě syn otázkou.  

,,Napadlo tě vůbec  někdy, že to tenkrát  mohlo být také úplně jinak? 

Zajímalo tě vůbec někdy, o čem sní a na co myslí?“ 

   ,,Něco ti říkala?“ zmírnil jsem svůj tón hlasu. 

   ,,Sama ne, ale Petrozínka  není  slepá, jsou spolu každý den. Jdeme 

na tu večeři nebo se mě bojíš?“ 

   ,,Ondrášku, nemá  to  cenu, věř mi prosím?“ chtěl jsem svého syna 

obejmout, ale nenechal se.  

 

Odešel do svého pokoje.   

  Ve dveřích se ještě otočil a dodal:  

   ,,Nevím, co tě  nutí  k  takovému, podivnému  chování, nerozumím 

tomu, ale jedno ti povím, neděláš dobře!“ zavřel za sebou dveře. 

 

   Chvíli jsem  bezmyšlenkovitě  seděl v  křesle, než  jsem se rozhodl 

zahodit svou ješitnost, bolest a vše ostatní.  

  Zaťukal jsem na dveře pokoje.  

   ,,Dobrá tedy, zvu tě na večeři, Ondrášku.“  

 

Dveře se otevřely a v nich stál  můj syn  s  úsměvem od ucha k uchu, 

oblékal si svetr a pravil:  

   ,,Věděl jsem, že jsi ten nejlepší mužský!“ 

   ,,Neříkej nic, čeho bys mohl litovat!“ odvětil jsem s trochou ironie. 

 

Usadili jsme se v restauraci a syn mě hned častoval první otázkou.  

   ,,Tak popravdě, co za tím je?“ 

   ,,Už jsem to všechno řekl!“ odpověděl jsem, ale moc dobře jsem si 

v té chvíli uvědomil, že jsem to tenkrát řešit ani nechtěl. Spíš jsem se 

bál, ale sám nevím čeho.  

 

Proč se takhle chovám? Proč se té  lásky  tak  bojím? Proč nedokážu 

připustit, že by mě mohla mít ráda dívka, kterou jsem miloval, kterou 

miluji,“ říkal jsem si v duchu.  

    

,,Tati, je ti něco, jsi úplně bledý?“ vyděsil se Ondrášek. 
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   ,,Ne, ne…, všechno je v pořádku!“ probral jsem se z blouznění. 

   ,,Tak toho pro dnešek  necháme. Ale  slibuji  ti, že  ti nedám pokoj, 

dokud alespoň  rozumě  nevysvětlíš, proč nechceš Slavěnce zavolat? 

Sakra, máte se rádi a žijete každý jinde, to je vážně divné?“ 

   ,,Co ti říkala Petrozínka?“ hořel jsem zvědavosti. 

   ,,Celkem nic, jen to, že si na tebe její maminka párkrát vzpomněla 

a moc hezky o tobě  mluvila. Když si  někdo  vzpomene jen tak, aniž 

by tě viděl, to něco znamená, to mi nevymluvíš?“ 

 

   Při jídle jsme mluvili už jen o knize, kterou jsme spolu začali psát. 

   ,,Přečetl jsem si tu kapitolu, moc se mi to líbí. Jenom mě zaráží, že 

všude tak krásně píšeš o lásce  a  sám  se jí vyhýbáš?“ díval se na mě 

vyčítavým pohledem Ondrášek. 

   ,,Nevyhýbám  se  lásce!“ pronesl  jsem  smutně a zavolal vrchního, 

abych mohl zaplatit. 

  

 Vrátili jsme se domů. 

   ,,Něco ti zahraji a upřímně přiznej, že i  tato  písnička  vznikla díky 

Slavěnce! Je z té  doby, ale  je  famózní!“ ulevil si Ondrášek, vzal do 

ruky kytaru a oprášil jednu z mých prvních písní. 

 

SPLNÍM  TVÁ  PŘÁNÍ    (Píseň) 

Až večer dáš, svou krásnou tvář na polštář,  

nech svým očím jejich zář. 

Tmou posvítí, přijdu potají dát ti znát, že mám tě opravdu rád. 

Sedm růží, rudě září, prozradí, co je mé vroucí přání. 

Zapálím svíc, zní intimně věty mé, o věrném milování. 

Prosím řekni, na co myslíš, prozraď, o čem sníš, 

já ti splním každé přání, než napočítáš do tří. 

Chtěl bych znát tvé touhy, jen zašeptat je smíš, 

v okamžiku pouhým, do tvých dlaní skutky uložím. 

Důkazy máš, dobře mě znáš, co jsem zač,  

že nejsem falešný hráč. 

Co říci víc, snad pochopíš, odpovíš, přišel náš lásky čas 

Prosím řekni, na co myslíš, prozraď, o čem sníš, 

já ti splním každé přání, než napočítáš do tří. 

Chtěl bych znát tvé touhy, jen zašeptat je smíš, 

v okamžiku pouhým, do tvých dlaní skutky uložím. 

Prosím řekni, na co myslíš, prozraď, o čem sníš, 
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já ti splním každé přání, než napočítáš do tří. 

Chtěl bych znát tvé touhy, jen zašeptat je smíš, 

v okamžiku pouhým, do tvých dlaní skutky uložím. 

Až večer dáš, svou krásnou tvář na polštář, 

nech svým očím jejich zář. 

Tmou posvítí, přijdu potají dát ti znát, že mám tě šíleně rád. 

* 

   ,,Chceš se ještě trochu odreagovat?“ zeptal se Ondrášek roztomile.  

,,Že bychom našim hrdinům připsali kapitolu, co ty na to?“ 

   ,,Moc rád!“ odpověděl jsem s radosti, která mě pohladila na duši. 

 Dali jsme se do psaní. 




NEVŠEDNÍ  ZÁŽITKY 

 Zachránci fantasie šlapou již druhý den. 

 Patrísek se věnoval Sedmikrásce, Radostka rozdávala úsměvy, tulák 

se Špacínem své žerty, Vítek se Slavěnkou  se  kochali  přírodou, jen 

jim všem stéle nešlo na rozum, že za celou dobu, nikoho nepotkali.  

   ,,Jdeme vůbec správným směrem?“zeptala se skromně Adelinka.  

   ,,Můžeme to snadno zjistit!“ řekl sebevědomě Milek a rozběhl se k 

lesu. Našel první větší pařez a stoupl si k němu.  

 

Všichni došli až k němu a čekali, co tulák vykoumá.  

   Milek klidným hlasem všem prozradil:  

   ,,Směr kromě jiného se dá  určit  pomocí letokruhů na pařezu, tam, 

kde se jich sbíhá nejvíce, kde jsou nahuštěny na sobě, tím směrem je 

sever. Takže jdeme dobře!“ 

  S uspokojením na duši vykročili  zachránci říše fantasie dál stejnou 

cestou.  

 

Po čase přeci jen došli do vesnice.  

Radovali se, jak si konečně popovídají s lidmi, jak se umyjí, najedí a 

také pořádně vyspí. 

   ,,Vesnice je prázdná?“ divil se  Patrísek a s ním i všichni ostatní.  

 

Procházeli každé stavení, ale nikdo nikde.  

Zašli také do hostince U dobroty, ale ani tady nikoho nenašli.  

   Rozhodli tedy, že se najedí, umyjí a fufníky za  to  všechno nechají 

v kuchyňce v almaře.  
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  Chlapci společně roztopili pec, aby mohli ohřát vodu.  

  Děvčáta zatím přichystala něco k snědku. 

   

Všichni se umyli, s legrací najedli a každý si našel své místečko, kde 

se uvelebil k spánku. 

* 

   ,,Aááá,“ probudil Patríska hlasitý výkřik, proto vyskočil z postele a 

utíkal do lokálu podívat se, co se děje. 

 

Všichni jeho kamarádi seděli kolem  stolu a vesele se smáli Milkovi, 

který se zvedal ze země.    

   ,,Spadneš ze židle a vřískáš jako piclý?“ posmíval se mu Špacín. 

   ,,Prosím Vítku tamhle v  koutě  stojí  nástroj, slíbils, že mi zahraješ 

tu tvou novou píseň?“ žadonila Slavěnka. 

   ,,To je citera,“ prozradil Milek a ochotně Vítkovi nástroj podal. 

  Mládenec se slovy sliby se mají plnit, začal nástroj ladit.  

   ,,Naučil jsem se hrát už jako malý kluk,“ vysvětlil skromně Vítek.  

 

Poetickou chvíli přerušila tupá rána, otevřely se dveře a do hospůdky 

vešla žena v dlouhých černých šatech. 

   ,,Co tady chcete?“ zakřičela a jednou  rukou  sundala  ze svých zad 

obrovskou mačetu.  

  Rozběhla se a Sedmikrásce,jež k ní seděla zády a usekla ucho. 

Znovu se napřáhla a sekla do stolu. 

 

Všichni se rozutekli a hledali nějakou skrýš. 

  Žena mezi tím Sedmikrásku chladnokrevně propíchala. 

 

Patrísek stál ve dveřích a  nechápavě koukal, jak černá žena řádí dál. 

  Dohonila Radostku, shodila ji na zem a bez jediného zaváhání ji též 

propíchla. 

 

Princ spatřil jak se Vítek a Slavěnka  schovali  do  komůrky, proto se 

nenápadně vydal za nimi. 

   ,,Krutost!“ zašeptal princ, když za sebou zavřel dvířka. 

   ,,O té rybka také nemluvila,“ řekla potichoučku Slavěnka. 

 

Patrísek se podíval škvírkou v  dvířkách a spatřil Mílka, jak nehybně 

leží na zemi v tratolišti krve. Vedle něho spatřil také Adelinku. 
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Naznačil Vítkovi, aby se také podíval a tiše se zeptal, kde je Špacín. 

  Vítek se Slavěnkou pokrčili rameny a oči se jim zalily slzami. 

 

Černá dáma řádila dál. 

Převracela a rozbíjela nábytek a vše co ji přišlo pod ruku. 

  Cestou kolem komůrky  zasekla  svou  mačetu do  dvířek, taktak že 

nezasáhla Vítka. 

   ,,Kde jste,  vylezte, stejně  vás  najdu!“ řinčela zlounka a běhala po 

místnosti. 

 

   ,,Vypadá to, že se šla do patra prohlédnout  pokoje!“ oznámil princ 

Patrísek, který koukal malou dírkou do místnosti.  

   ,,Co budeme dělat?“ 

   ,,Nevím, ale já tady na ni  čekat  nebudu. Schovám se někde venku 

a snad na něco přijdu?“ odpověděl Vítek a opatrně otevřel dvířka. 

  Patrísek je za  ním  zavřel a dírkou pozoroval, jak hoch pospíchá ke 

vchodovým dveřím. 

   ,,Au!“ zakryl si ústa rukou a podíval se na Slavěnku. 

 

   ,,Vítku můj!“ vykřikla zoufale Slavěnka a vyběhla ze skrýše přímo 

k mládenci ležícímu na zemi.  

  Všude spousta krve, Vítek už nežil. 

  Slavěnka se otočila a spatřila, jak k  ní  kráčí černá dáma s mačetou 

nad hlavou. 

  Princezna se dala na útěk, ale vchodové dveře byly zamčené. 

 

Patrísek vyběhl z komůrky a ze zadu skolil černou ženu na zem. 

   ,,Vezmi jí tu  mačetu!“ volal Špacín, který  se  objevil ve dveřích z 

chodby. 

  Zlounka však byla nepřemožitelná.  

  V okamžiku opět stála na nohu a máchala mačetou nad hlavou.  

Rozběhla se ke Špacínovi a bez milosti mu usekla hlavu. 

 

Patrísek vzal židli a mával s  ní  zlounce  před obličejem, ale ta mu jí 

jedním máchnutím mačety vyrazila z ruky. 

  Rozběhla se přímo na  prince, tomu  se  však povedlo uskočit, proto 

se v ohrožení ocitla Slavěnka klečící nad Vítkem kousek ode dveří. 

 

Černá dáma zvedla mačetu na hlavu, ale než stačila seknout, otevřeli 
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se dveře a do hospůdky kráčeli všichni trpavílci i s obříkem. 

   ,,Co vy tady, proč jdete tak pozdě?“ řinčel Patrísek. 

 

Zlounalka  chtěla  návštěvníky  zastavit, proto se snažila Radovánka, 

který vešel jako první propíchnout. 

  Mačeta však trpavílkovi neudělala vůbec žádná zranění. 

   ,,Nám nemůžeš ublížit!“ smála  se  Krasomálka a ukázala obříkovi, 

aby černou dámu potrestal. 

  

Obřík díky své vysoké  postavě byl nucen být v místnosti shrben, ale 

i přes tento hendikep si černou ženu podal. 

Také obřík  byl  nedotknutelný, proto  všechna  snaha  dámy krutosti 

usmrtit jej vyšla vniveč.  

  Přítel trpavílků vzal  zlounce mačetu, sevřel  ji ve své mohutné ruce 

a praštil s ní o zem. Opět ji zvedl a praštil s ní o zeď. 

   ,,To stačí, že?“ otočil se na Krasomálku. 

   ,,Ona vzala život tolika lidem a ty jí potrestáš tímhle?“řinčel princ. 

   ,,A co s ní mám dělat?“ uchopil obřík neochotně černou dámu. 

   

Ostatní trpavílci  utěšovali Slavěnku, jenom  skřítkovílek Dobrodílek 

přicupital k Patrískovi. 

    ,,Krutost nezničíte!“ 

   ,,Tak hrubost jsme dokázali zničit a krutost nemůžeme? Co to je za 

nesmysl?“ rozčiloval se Patrísek. 

  ,,Není to nesmysl, to je jenom sen!“ řekl vlídně Dobrodílek. 

* 

   ,,Aááá,“ probudil Patríska hlasitý výkřik, proto vyskočil z postele a 

utíkal do lokálu podívat se, co se děje. 

 

Všichni jeho kamarádi seděli kolem stolu a vesele se smáli Milkovi, 

který se zvedal ze země.    

   ,,Spadneš ze židle a vřískáš jako piclý?“ posmíval se mu Špacín. 

   ,,Prosím Vítku tamhle v  koutě  stojí  nástroj, slíbils, že mi zahraješ 

tu tvou novou píseň?“ žadonila Slavěnka. 

   ,,To je citera,“ prozradil Milek a ochotně Vítkovi nástroj podal.  

  Mládenec se slovy sliby se mají plnit, začal nástroj ladit.  

   ,,Naučil jsem se hrát už jako malý kluk,“ vysvětlil Vítek skromně.  

 

Otevřeli se dveře a v Patrískovi zatrnulo hrůzou. 
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   Do hospůdky  vešel  mladík, hezky  pozdravil, poskočil si radostí a 

odešel rovnou do kuchyně, kde odložil viditelně těžkou nůši.  

  Vrátil se k hostům a představil se:  

,,Jmenuji se Tobrálek a to je  moje  hospůdka. Bývávalo tu veselo, to 

byly časy, proto prosím, hraj?“  

  Princ se posadil  mezi  ostatní a tiše si všechny své přátele prohlížel 

vyděšeným pohledem. 

   Vítek pohladil struny a začal zpívat. 

 

OBRAZ       (Píseň) 

Úsměv růží, vlasy v trávě, tebe dívko v srdci mám. 

Ještě spíš, máš rudé tváře, jitřenka tě objímá, objímá. 

Vidím obraz vzácných barev, co má půvab spanilý, 

slunce do pavučin vkládá rosu jako safíry. 

Písničko má, až se vzbudí, řekni jí, co v srdci mám, 

věrnou láskou rozkvétá, voní, svou náruč otvírám.  

Úsměv růží, vlasy v trávě, tebe dívko v srdci mám. 

Ještě spíš, máš rudé tváře, jitřenka tě objímá, objímá. 

Hladím obraz jasných barev, chtěl bych vědět, o čem sníš, 

jako princ dám políbení, toužím, ať se probudíš. 

Písničko má, až se vzbudí, řekni jí, co v srdci mám, 

věrnou láskou rozkvétá, voní, svou náruč otvírám.  

Úsměv růží, vlasy v trávě, tebe dívko v srdci mám. 

Ještě spíš, máš rudé tváře, jitřenka tě objímá, objímá. 

Úsměv růži, vlasy v trávě, tebe dívko v srdci mám. 

Oči září, spanilý obraz objímám, objímám, objímám, objímám. 

* 
Princezna Slavěnka Vítka odměnila nejkrásnějším dárkem. 

Úsměvem, vlídným poděkováním a sladkým polibkem. 
  Vítek odnesl citeru na místo a posadil se zpět ke stolu.  
  V tom okamžiku se postavil Patrísek a hrdě pronesl:  

  ,,Víte, mám to naše království  moc  rád, též svou sestru, své rodiče 

i vás, přátelé. Udělám,co bude v mých silách, abych onu říši fantasie 

zachránil.“ 

   ,,Není náhoda, že jsme dvojčata, také  to  tak cítím, bratře!“ přidala 

své pocity princezna.  

   Princ Patrísek svou sestru Adelinku  poprosil, jestli by mohli odejít 

kousek stranou, chtěl ji povědět cosi soukromého.  

  Jejich rozhovor brzy přerušil smích Milka a všech ostatních dívek.  
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To Špacín vyprávěl veselé příhody, které prožil na cestách, ještě než 

se usadil v Duhovém království. 

   ,,No už je to dávno, pomáhal jsem jednomu hospodáři,“ začal další 

příhodu Špacín a všichni se předem smáli.  

,,Hospodář měl hodnou ženu a  jak  už to tak bývá, také spoustu dětí. 

Nejmladšímu z nich byl jeden  rok  a  tomu  nejstaršímu bylo čtrnáct 

let. Jednoho dne musel hospodář náhle odjet a já jel s ním. Jeho žena 

byla opravdu vzácná, vždy když byl  muž  za  obchodem, při návratu 

měl uchystané malé překvapení. Tentokrát se  jeho žena rozhodla, že 

s dětmi dojdou do lesa na houby a  uchystají  nám houbovou hostinu. 

Hub bylo dost a tak se začalo smažit, péct i vařit.  

Když jsme večer konečně dorazili domů, bylo všechno hotovo.  

S chutí jsme se usadili za stůl a hospodář se své ženy nejistě zeptal.  

Ženo má vzácná, ty rozpoznáš jedlé houby od nejedlých?  

Věřím, že ano? Odpověděla mu dosti nejistě paní domu.  

Víš co, dáme nejprve ochutnat kočce a uvidíme, rozhodl hospodář. 

Jak řekl, tak udělal.  

Všichni jsme s napětím pozorovali Mícu celou hoďku.  

Protože se nic nedělo, pustili jsme se s chutí do jídla.  

Vážně, báječně jsme si pochutnali. 

Jen co jsme dojedli, jedno z děťátek proneslo, míca hají. 

Hospodář na nic nečekal. Jedeme k babce léčivce, než bude pozdě!  

   Babinka nám  každému dala léčivou  bylinu a ujistila nás, že nám 

nic nehrozí.  

Vrátili jsme se na statek a nikdo z nás  nevěřil  svým očím, ona Míca 

porodila koťata.“  

 

  Všichni se smáli a Špacín pokračoval ve svém vyprávění:  

   ,,Tento příběh se stal tenkrát, když  jsem byl hodně mladý a sloužil 

jsem u jednoho  barona. Byli jsme tam tehdy se svým kamarádem za 

lokaje. Ale? No, povím vám to  hezky  po  pořádku. Baron se dohodl 

se svou ženou, že jejich  jediné dítě  dcerka Zulana, dospěla do věku, 

kdy se jiné vdávají. Podle domluvy měl  baron  u večeře  promluvit s 

dcerou o lásce.  

 Když se najedli, baron ke své dceři promluvil nesmělým tónem. 

Chtěli bychom si s tebou pohovořit o lásce Zulianko? 

Jo, klidně a co byste o ní chtěli vědět? Zazněla odpověď, pro kterou 

rodičové upustili od svých rad.  

Nazítří baron sezval hrabata i knížata, aby se ucházeli o jejich dceru. 
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Všichni nápadníci se dle zvyku  představili  jak baronovi s baronkou, 

tak i Zuilaně. 

Jakmile všichni  řekli své, proto  předstoupil před rodinu barona také 

můj kamarád. Co chceš, co si to dovoluješ? To ti není hanba ucházet 

se o ruku naší dcerunky Zulanky? Hulákal baron. 

Můj přítel s klidem odpověděl. Omlouvám se, dělám to nerad, vážně 

se stydím, ale v mé situaci byste také hledal řešení?“       

  Hospůdkou zní bouřlivý smích a Špacín pokračuje. 

   ,,Nakonec se dívka do chuďasa  vážně zamilovala. Jednou spolu šli 

ke krejčímu pro  nové  šaty. Zulana jich vyzkoušela moc a v každých 

se ukázala svému milému. Pořád si nemohla  vybrat a proto se raději 

zeptala. Milý, jaké šaty se ti líbí nejvíc? Odpověď byla dost snobská. 

 Lásko, přece ty  ve kterých jsi přišla! Neutratíš-li za nové šaty, já za 

ušetřené peníze pozvu přátele na lov?“ dodal Špacín a podal Vítkovi 

citeru.  

  Nastalo ticho, až po chvilce se rozezněla nová píseň. 

 

TVŮJ  PRINC       (Píseň) 

Kolik jsem už přečetl knih, stránku za stránkou. 

Stále hledám, nemám klid, spěchám za tebou.  

Přišel jsem ti vážně říct, chtěl bych být tvůj princ. 

Obejmu tě, pohladím tě, políbím tě, ty nemusíš nic. 

Jsi má princezna a já skromný pohádkář, 

píšu náš příběh, mám brk i kalamář. 

Na duhovém polštáři, přináším ti pergamem, 

podepsaný lásky andělem, já pohádkář. 

Tiše šeptám, jsem tvůj pohádkář,  

ty jsi má pohádka, ty jsi má princezna. 

Každý den skládám rým, báseň za básní. 

Tvořím, z každé vzácnost vím, kráčím v tvých šlépějích. 

Něžný tón my říká víc, chtěl bych být tvůj princ. 

Obejmu tě, pohladím tě, políbím tě, ty nemusíš nic. 

Jsi má princezna a já skromný pohádkář, 

píšu náš příběh, mám brk i kalamář. 

Na duhovém polštáři, přináším ti pergamem, 

podepsaný lásky andělem, já pohádkář. 

Tiše šeptám, jsem tvůj pohádkář,  

ty jsi má pohádka, ty jsi má princezna. 

* 
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  Hned jak Vítek dozpíval, odložil citeru, vzal svou Slavěnku za ruku 

a bez jediného slůvka, odešli spolu ven z hospůdky. 

    

Nálada záhy klesla na bod mrazu, nikdo nemluvil. 

  Špacín seděl u stolku schovaného v koutě, podpíral si rukou hlavu a 

poslouchal Tobrálka,který mu vyprávěl, jak tu kdysi bylo krásně, jak 

se všichni měli rádi, jak si pomáhali a jak  během půl roku ve vesnici 

nebyl vůbec nikdo.  

   ,,Jen já tu zůstal s nadějí, že se všichni ti lidé vrátí?“ dodal hoch. 

   ,,Víš proč, chceš to vědět?“ zeptal se Špacín a nadzvedl obočí.  

   ,,Poslouchej!“ ukázal ke stolu, kde seděly už pouze samé dívky. 

Sedmikráska, Adelinka a Radostka. 

  Tobrálek se zaposlouchal, o čem  si povídají, než se ho Špacín opět 

tiše zeptal:     

   ,,Pochopil, pane hostinský?“ 

   ,,Nepochopil!“ zněla odpověď. 

   ,,Tak pojď, přisedneme si k nim!“ zvedl se Špacín. 

 

Zdvořile se děvčat  zeptal, zda jim nebude vadit mužská společnost a 

spolu s Tobrálkem se posadil ke stolu. 

 

   ,,Ten Vítek je náfuka, že?“ zeptala se Špacína Adelinka. 

  Hoch nereagoval. 

   ,,A ta Slavěnka, jak se pořád chová, hrůza!“ dodala Sedmikráska. 

   ,,Zkrátka jsou oba nechutný  s  tou  nekonečnou láskou!“ přidala se 

Radostka. 

   ,,I ten můj bratr Patrísek, to je arogantní pán!“ ukazovala Adelinka 

na mladíka, který se zrovna vracel z toalety. 

   ,,Co se tu děje dámy?“ zeptal se, když dosedl. 

   ,,To nic,“ krčily rameny dívky a podivně po sobě pokukovaly. 

   ,,Mílek tu není? Řeknu vám, vypadá jak šupák!“ pronesl Patrísek a 

rozhlížel se, jestli se tulák náhodou nevrací. 

,,No řeknu vám, Slavěnka se nosí jak primadona, že? A ten její Vítek 

je neuvěřitelně divný,“ dodal princ 

 

Špacín se zvedl od stolu a naznačil Tobrálkovi, aby šel s ním. 

  Zavedl ho do kuchyně, odkud  společně poslouchali, jak si ti u stolu 

nehezky povídají. 

   ,,Pochopil, pane hostinský?“ zeptal se opět Špacín. 
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   ,,Pochopil, teď už vše chápu!“ zazněla odpověď. 

   ,,Prosím, zatím ani  muk, musím  vykoumat, co s tím uděláme. Jdu 

za Vítkem a Slavěnkou, snad  něco  vymyslíme!“ mávl rukou Špacín 

a odešel ven do tmy. 

 

Hned ve dveřích zahlídl Milka, jak sedí u nedalekého potoka.  

  Tiše si k němu přisedl a po chvíli mlčení  tulák schváceným hlasem 

vyprávěl:  

   ,,Je to víc jak půl druhého roku, také jsem se zamiloval.“ 

   ,,Vždyť je to krásné?“ povzbuzoval ho Špacín. 

   ,,Prosím, nepřerušuj mě, krásný by to bylo, ale ta dívka se to nikdy 

nedozví. Odešla mladá, odešla napořád, nestačil jsem  lásku slůvkem 

naznačit, kvítek ji dát, pohladit ji a říci mám tě moc rád.“  

  Oběma chlapcům tekly slzy po tvářích. 

   ,,Jen povídej, uleví se ti,“ konejšil Špacín. 

   ,,Každé ráno, když se vzbudím, toužím  mít  vedle sebe Něžněnku. 

Tak se totiž jmenovala má láska. Pohladil bych jí po tváři,po vlasech 

a šeptal bych, miluji tě. Místo toho mi zbylo jen  jedno přání, ať jsou 

moc šťastní všichni zamilovaní. Mě se štěstí štítí a tak, abych nikoho 

nermoutil svou přítomností, raději se toulám po světě.“ 

   ,,Vždyť jsi pořád veselý, samá legrace?“ divil se Špacín. 

   ,,Hodně moc se mi stýská po jejím úsměvu. Chtěl bych se zahledět 

do jejich překrásných očí, slyšet její  vlídná  slůvka. Zkoušel jsem na 

všechno zapomenout po boku  krásné  tanečnice, ale čarodějka láska 

nevystřelila svůj planoucí šíp.  

   ,,Měl bys říct  Vítkovi, ať  pro  tebe  složí písničku. Jeho písně jsou 

kouzelné, mohlo by se  ti  tvé  přání vyplnit. Tak pojď, vrátíme se do 

hospůdky,“ navrhl Špacín. 

 

   ,,Tobrolku, prosím  o  dvě  pijonády?“ požádal Špacín hostinského 

hned jak se společně s Milkem posadil ke stolku u hned dveří. 

   ,,Já myslel, že pomluvy plynou jen ze zášti a závisti?“ řekl Milek. 

   ,,Možná dřív, než jste závist zničili? Schválně dobře poslouchej, co 

si tam povídají,“ odpověděl Špacín.  

   ,,No jó, máš pravdu, smějí se cizímu neštěstí. Povídají si, co se kde 

komu stalo špatného a mají z toho legraci. Ztrácí  všechnu úctu, tolik 

zlomyslnosti, co v nich je?“ okomentoval své postřehy Milek. 

   ,,Ale o zlomyslnosti rybka také nemluvila?“ podotkl Špacín. 

   ,,Já si myslím, že takové pomluvy nohou být  horší, než ta samotná 
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závist!“ pokyvoval Tobrálek, který přinesl objednané pijonády.  

  Milek se nestačil divit. 

    ,,To se pak můžou smát kvůli tomu, že jsi jako malý chlapec spadl 

do vody a mohl ses utopit, místo toho, aby projevily alespoň soucit.“     

  ,,Věřím, že Adelinka namíchá lektvárek i na tyto ošklivosti?“ zvedl 

se Špacín a šel za princeznou. 

 

   ,,Adelinko, prosím potřebovali bychom likér proti pomluvám.“ 

  Princezna mávla rukou a s úsměvem se otočila na brášku. 

  ,,Pamatuješ si, Patrísku, jak mi tatínek král chtěl spravit koloběžku? 

Místo koloběžky z toho nakonec byl trakač. Náš otec moc šikovnosti 

nepobral, že mám pravdu, bráško?“ 

   ,,Adelinko, co to povídáš?“koulel očima Špacín a chtěl jí domluvit: 

,,Každý člověk  přec nemůže  umět vše a rozumný člověk to také tak 

vnímá. Například Vítek neumí zatlouct  hřebík, ale za to umím složit 

kouzelnou písničku, která někomu přinese štěstí. Neměli bychom se 

nikomu posmívat, nemyslíš?“  

   Adelinka opět mávla rukou a posměšně pronesla:  

   ,,Poslouchejte! Tady princík Patrísek si  jednou  chtěl přišít knoflík 

na rukáv u košile.Nejen, že se mu hned zase utrhl, ale on jej přišil na 

límec?“  

  Smích Špacína s Milkem jen posílil v myšlence, co nejrychleji něco 

vymyslet.  

   

Špacín si stoupl na vedlejší stůl, tleskl do dlaní a hlasitě zvolal:  

   ,,Prosím vás, nechcete si povídat o něčem jiném?“ 

   Od velkého stolu všichni najednou zlostně zakřičeli:  

   ,,Nemáme chuť si  povídat  o  něčem  jiném, nejlépe se nasmějeme 

cizímu neštěstí, to ví každý!“ 

   ,,Tak jinak! Když všechno tak dobře víte a znáte, dám vám teď pár 

otázek, začnu u Adelinky. Princezna  totiž  určitě  neví, která bylinka 

či koření je nejlepší na nechutenství?“  

  ,,Potřebujeme se dozvědět recept na léčivý lektvar proti pomluvám. 

Pomluvy vznikají z  nechutenství  prázdného života. Ale bylinu musí 

vyslovit sama princezna, aby bylo všechno podle pravidel!“ otočil se 

s vysvětlením na Milka a Tobrálka. 

   ,,Pelyněk ty to nevíš? On to holky neví,“ kroutila nevěřícně hlavou 

Adelinka.  

  Všichni u velkého stolu se tím dobře bavili. 
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Tobrálek na nic nečekal, ač byla noc, běžel na louku hledat pelyněk.    

  Cestou si dodával odvahy.  

   ,,Bylinky se mají trhat při měsíčním svitu, já se tmy nebojím!“ 

 

Špacín zatím dal na pec  veliký  hrnec s vodou, aby se uvařila, než se 

hoch vrátí i s bylinkami. Raději už ani neposlouchal, o čem si u stolu 

povídají. 

 

Vítek a Slavěnka  se  do  hostince  vrátili v  okamžiku, kdy Adelinka 

začala vyprávět, jak princ Patrísek chodil uhlířovi ujídat uhlí.  

   ,,Královské menu mu nestačilo!“ dodala Adelinka a všechny okolo 

stolu se tomu smáli, až se zalykali. 

   ,,Co se to tu děje?“ koukala zvědavě Slavěnka. 

   ,,Máme tady další lidskou ošklivost- pomluvy!“ odpověděl Špacín. 

   ,,Přinesl jsem dubovou  kůru  a vlaštovičník, prý  hlavně čistí mysl 

od neduhů!“ podal Tobrolek Špacínovi  jakýsi váček. 

  Špacín si od něj beze slova vzal byliny a přidal jí do hrnce. Když se 

vše dostatečně vylouhovalo,dal odvar vychladnout na otevřené okno. 

  ,,Čaj by mohli odmítnout, to nemůžeme riskovat, proto jim to dáme 

studené místo  pijonády, snad  si  v  té ráži  nevšimnou, co pijí?“ řekl 

Špacín, když rozléval lektvar do korbelů.  

   

Opravdu, osazenstvo kol  stolu  si nestěžovalo na to, co pijí, naopak, 

žádali si recept a další rundu. 

  Špacín s Tobrálkem, Milkem,Vítkem i Slavěnkou si pro jistotu také 

lokli.  

 

Jak tak všichni sledovali, jestli bylinky působí, dostal Špacín nápad,  

hned se pochlubil: 

   ,,Sedmikráska je na  všechno i na lásku. Uvaříme z ní tady Milkovi 

silný čaj, třeba  mu  to  pomůže? Radostka je krásná, moudrá, hlavně 

hodná. S tou bys přece mohl  být  šťastný  a  ona s tebou také? Řekni 

Tobrálku, co ty si myslíš?“  

  Hostinský jen pokrčil rameny, bylo mu hloupé dát najevo, že se mu 

dívka tuze líbí. Jen skromně pronesl: 

   ,,Pro přítele v nouzi bychom měli  udělat vše, co je v našich silách, 

vím to, dobře to vím a vždy tak činím.“ 

 

U velkého stolu  zábava  viditelně  opadla  a  osazenstvo se postupně 
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odebíralo do svých postelí. 

 

Otevřely se dveře a do hostince  nakráčela  jedna ženština za druhou.  

Obličeje nehezké postavy  odpuzující, ale bylo jich tolik, že obsadily 

všechny volné židle. 

Každá z nich měla jednoduché  šaty až na zem. Každé to oblečení se 

lišilo pouze barvou. 

    

   ,,Jsou tu, honem, Milek, Vítek  a  Slavěnka  semnou  na bylinky, ty 

Špacíne dej vařit vodu do toho největšího hrnce!“ rozkázal Tobrálek  

a vykročil ke dveřím. 

   ,,Vítku,“ zavolal si Špacín přítele zpět. 

,,Dle mého názoru jsou pomluvy  doménou  pouze  duševně chudých 

lidí, duševně chudých lidí, proto zavolám skřítkovílka Dobrodílka!“ 

  Vítek jen přikývl a pospíchal trhat léčivky. 

  Tobrálek prozatím návštěvnice pohostil pijonádu. 

 

Celým lokálem se rozléhalo velmi nepříjemné brebentění, podivných 

návštěvnic.  

Zlomyslné pomluvy  mohly  hostinskému  uši  utrhnout, ale musel se 

stále pohybovat  mezi  všemi  těmi fujkami, aby  nepojaly podezření, 

že se na ně něco chystá.  

 

Jenom  na okamžik se ukryl v kuchyni, aby také přivítal skřítkovílka 

Dobrodílka. 

    

  ,,Tak jsem zde, Špacínku, správně jsi to vydedukoval. Pomlouvační 

lidé jsou vlastně duševně chudí osamocení,proto si své komplexi léčí 

tímto ošklivým způsobem,“ předvedl pukrle Dobrodílek. 

   ,,Co nám poradíš, jak máme zahnat tyhle stvůry zrozené z lidských 

mindráků?“ hladil si bradu Špacín. 

   ,,Musíte je tak  zabavit, toliko  naplnit, aby  jejich  čas byl bohatý i 

bez pomluv, na pořád, ne jen na dnešní večer?“vysvětlil skřítkovílek. 

  ,,To jsem zvědav, co kdo vymyslí?“říkal si Špacín cestou do lokálu. 

 

   ,,Vítku, vidím to tak, že bys měl vymyslet písničku, podle které ty 

komplexy napořád zabavíte! Víš jak to myslím?“ špitl Dobrodílek. 

   ,,Vím, děkujeme,“ kývl hoch a odešel i se Slavěnkou do lokálu.   

  Cestou Vítek Slavěnce vysvětlil, o čem bude zpívat. 
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  Když věděla vše potřebné, třikrát tleskla a čekala, až se návštěvnice 

utiší.  

   ,,Abyste na nás jen tak  nezapomněly, připravili  jsme pro vás malé 

zpestření. Vítek nám teď zazpívá a  my  budeme  společně vymýšlet, 

jak všechny ty hádanky uvedené v písničce vyřešit.“  

 

PŘÍSLOVÍ       (Píseň) 

Sotva vyrostla jsi z kočárku, hned hlavu plnou otázek, 

proč raci chodí pozpátku, kde mají hadi ocásek,  

kam chodí spát měsíček. 

Školní léta přidala spousty nových poznání,  

dneska už jsi dospělá, znáš kdejaká tajemství,  

na všechno máš přísloví.               

Ženu ani květinou neuhodíš, dvakrát do stejné řeky nevstoupíš. 

Co oči nevidí, to srdce nebolí, kdo si hraje s ohněm, určitě se popálí. 

Dlouho chodíš se džbánem, až se ucho utrhne,  

zadarmo ani kuře nehrabe. 

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá, kdo jinému jámu kopá,  

sám do ní sám, sám do ní sám - padá, padá, padá. 

Pýcha vždy předchází pádu, líná ústa holé neštěstí, 

jablko nepadá daleko od stromu, kdo si hraje, nezlobí. 

Další léta přidala spousty nových poznání,  

při starém však zůstává, lidé nedbají, o čem mluví přísloví. 

Ženu ani květinou neuhodíš, dvakrát do stejné řeky nevstoupíš. 

Co oči nevidí, to srdce nebolí, kdo si hraje s ohněm, určitě se popálí. 

Dlouho chodíš se džbánem, až se ucho utrhne,  

zadarmo ani kuře nehrabe. 

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá, kdo jinému jámu kopá,  

sám do ní sám, sám do ní sám - padá, padá, padá. 

* 

   ,,Tak dámy a teď budeme přemýšlet, proč raci chodí pozpátku, kde 

mají hadi ocásek a  kam  chodí  spát  měsíček? To není všechno, také 

se zamyslíme nad těmi příslovími!“ oznámila rázně Slavěnka. 

 

Opravdu všechny podivnice přemýšlely jak správně odpovědět. 

   ,,Až odsud odejdete, vy co sedíte u těchto stolů, začnete se věnovat 

rakům, tady vy budete mít za své hobby hady a vy u velkého stolu se 

budete věnovat  hvězdám! Pochopily  všechny dámy?“ procházela se 

důležitě princezna mezi stoly. 



61 

 

 

   ,,Tak a teď je ten správný  čas  podávat specialitku podniku!“ vyšel  

z kuchyně Dobrodílek. 

   ,,Už se to nese!“ hlásil  Špacín, který  kráčel za ním s tácem plným 

sklenic. 

   ,,Dostanete  od  nás  vzácný  nápoj,“ hlaholil  Milek, jež Špacínovi 

pomáhal roznášet bylinkový nápoj. 

 

Všechny ty dámy v  zápalu  myšlenek  ucucávaly pelyňkový lektvar,  

aniž by si uvědomily, že se mění v mlhovinu a pomalu se ztrácí. 

 

   ,,Tak nevím, vyhráli jsme, jak to vidíš ty?“ ptal se Vítek Špacína.  

    ,,To tedy nevím, ale vím, že  si  jdu  hned teď lehnout, jsem z toho 

nějaký unavený! Dobrou noc!“ odpověď  Špacín a odešel. 

 

Vítek přistoupil k skřítkovílkovi. 

  ,,Slibuji, že každému človíčkovi, kterého potkáme, řekneme o tvém 

Baru opuštěných duší.“ 

   ,,Děkuji, rád jsem vám pomohl, těšilo mě?“ poklonil se Dobrodílek 

a zmizel. 

   ,,Pozdravuj trpavílky,“ volala za ním princezna Slavěnka. 

 

   ,,Jdu také spát!“ oznámil Milek a odešel. 

   ,,My půjdeme také do hajan,“rozloučil se Vítek i Slavěnka a odešli 

do svého pokoje. 

   ,,Dobrou,“ vyslovil Tobrálek, i když věděl, že už ho nikdo neslyší.  

 

S nocí se rozplynuly i zlé pomluvy.  

 

Když se Tobrálek ráno vzbudil  na lavici u velikého stolu, nedalo mu 

moc práce vzpomenout na včerejší večer.  

Šel do kuchyně ohřát čaj ze sedmikrásek, co večer uvařil pro Milka. 

   

Než však roztopil pec, ozval se ve dveřích ospalým hlasem tulák.       

   ,,Dobré ráno, krásné ráno, mohu také něco dělat?“  

  Aniž by počkal na odpověď, vyšel na dvůr a začal štípat dříví.  

    

Hostinský z okna polohlasně volal:  

,,Uvařil jsme pro tebe  zvláštní čajík na bolístky, chceš ho ohřát nebo 
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jej vypiješ studený? “ 

   ,,Ráno první kávu, pak, je mi  to  jedno, děkuji?“ odpověděl tulák s 

úsměvem a bylo na něm znát, že má radost. 

   ,,Já ti čajík ohřeji, ať se  tvůj  žaludek  nezlob í a  kávu ti hned také 

uvařím!“ zajásal Tobrálek a hned se vydal za svým slibem. 

    

Když tulák donesl dříví k peci, byli už všichni vzhůru.  

   ,,Snad jsem vás jářku tím štípáním  dřeva  nevzbudil?“  vyptával se 

vyčítavě tulák. 

  Sedmikráska mu jako jediná vlídně odpověděla:  

   ,,Princ nás vyhnal z postelí.“ 

   ,,Prý má pro nás překvapení?“ dodala Adelinka.  

,,Už se těšíme!“ 

   

Milek vypil  kávu, pak také  oba  čaje. Jeden  proti  zlým pomluvám, 

druhý pro velkou lásku vařený.  

 

Tobrálek dál plnil své  předsevzetí a poprosil Radostku, aby tulákovi 

popřála krásné ráno. Doufal, že se Milek do ní zamiluje.  

 

Radostka udělala vše, jak si hostinský přál.  

  Došla k Milkovi a při upřímném přání se mu dívala do očí.  

  Tulák se postavil a klidným hlasem odpověděl:  

   ,, Děkuji, přeji ti, ať jsou krásné  všechny tvé dny,“ poklonil a opět 

se posadil. 

     ,,Vítku, udělej Milkovi  písničku, ať se netrápí, vždyť víš?“ mrkal 

na něj Špacín. 

   ,,Nevím, jestli to  něčemu  bude, myslím, že mé písničky pomáhají 

pouze mé lásce. Já to tak neurčil, ale zkusit to mohu?“ 

 

ADRESÁT  LÁSKA     Píseň                          

Jsem vězeň noci, sedím pod lucernou,  

mé oči mají světla zář. 

Já dneska poslal dopis, co voněl láskou,  

přesto mám smutnou tvář. 

Posel mi obálku zpátky vrací,  

nemá psaní komu dát, 

prý mojí lásce schází, schází adresát. 

Proto vkládám své psaní do lahve,  
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s nadějí posílám jej po vodě.  

Ozvi se mi prosím, ty co v srdci lásku nosíš,  

umíš doopravdy milovat. 

Ozvi se mi prosím, ty co vroucně toužíš,  

napiš, jsem tvé lásky adresát. 

Jsem studentem snů s veškerou nádherou nevím, 

jaký prospěch mám. 

Už léta se učím pro lásku důvěrnou,  

dnes o ní skoro všechno znám. 

Posel smutně říká, chybí známky,  

nemá psaní komu dát, 

prý mojí lásce schází, schází adresát. 

Proto vkládám své psaní do lahve, 

s nadějí posílám jej po vodě.  

Ozvi se mi, prosím, ty co v srdci lásku nosíš,  

umíš doopravdy milovat. 

Ozvi se mi prosím, ty co vroucně toužíš,  

napiš, jsem tvé lásky adresát. 

* 

   ,,Rozkvetlé dny,“ozvalo se ze dveří, kde k údivu všech, stála hezká 

dívka spolu s hochem. Úsměv měli  od ucha k uchu a panenka směle 

pronesla:   

   ,,Jsem Sánka a to je, můj Simonek. Nic  nemáme, jen  svou lásku a 

tak se touláme světem. Chtěli jsme poprosit o kousek chleba a trochu 

vody.“ 

   ,,Nechceme to zadarmo, rádi vám  zazpíváme!“ doplnil svou dívku 

mládenec a hned se ptal, zda si smí půjčit citeru. 

   ,,Stop, ani hnout!“ zvolal Patrísek.  

  ,,A teď s pravdou ven, kdo doopravdy jste? Lidské špatné vlastnosti 

a chcete nás  obalamutit?“ dodal princ, jenž  stál  u  chlapce a zle mu 

koukal do očí.  

,,Spusť, kdo jste?“ 

  Hoch neztrácel humor, opět vesele odpověděl:  

   ,,Vážně jsme chudí pocestný, věřte nám. Rodičové  nás vyhnali, že 

nám lásku  nepřáli. Věř, nejsme  zlí, naší  jedinou  vlastností je právě 

naše veliká láska.“  

   ,,Nevěřím vám!“ zasyčel Patrísek a dál burácel:  

,,Ty budeš faleš!“ ukazoval na dívku.  

,,A ty...?“  
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  Tobrálek, který vyšel z kuchyně, odpověděl za dívku.  

   ,,To nejsou zlí lidé, už u  mne  párkrát  byli  a  vždycky s nimi byla 

velká sranda. Zazpívejte nám,“ prosil návštěvníky  majitel hospůdky 

a položil na stůl chléb i s jitrnicemi a vodou. 

 

Patrísek ještě chvilku zamračeně koukal,než Tobrálka poprosil o dva 

korbely pijonády, které pak s omluvou postavil před zamilovaný pár.  

   ,,Omlouvám se, moc vám to spolu sluší, vážně!“ uklonil se princ a 

odešel ven před hospůdku.  

Zůstal stát ve dveřích a rozhlížel se po kraji. 

   ,,Netrap se  mýlkou, důležité je, že  jsi  uměl  svou  chybu přiznat a 

bez okolků se jim omluvit!“ řekl Milek, který vyšel za ním a hned se 

začal loučit.  

   ,,Mějte se krásně, zdolejte všechna ta zla a snad si někdy v dobrém 

vzpomenete. Až budete opravdu v nouzi, budu na blízku, teď musím 

dál, abych viděl  světa  kraj!“ mával tulák a než mu princ odpověděl, 

byl pryč.  

 

Princ se vrátil do hospůdky, kde se zrovna loučil mladý pár.  

Jídlo že si prý vezmou s sebou na cestu a byli také pryč.  

   ,,To znám, láska  musí  přijít  sama, ta se nedá ošulit!“ řekl moudře 

Tobrálek a sevřel Radostce ruku do svých dlaní. 

 

Hostinský vyběhl za Milkem, dohonil ho a začal se omlouvat:  

   ,,Promiň mi, moc  tě  prosím, já…?“ větu však  nedořekl, Milek ho 

přerušil svými slovy:  

   ,,Nemáš se přece  zač  omlouvat. Pamatuješ si, jak jsem vyprávěl o 

tanečnici?“  

Tobrálek přikyvoval a tulák pokračoval:  

   ,,Tu mi podobným způsobem namluvila  jedna  má kamarádka, prý 

se nemohla dívat, jak se trápím. Já sám, také doufal, že zapomenu na 

Něžněnku. Nejenže se tak nikdy nestalo,navíc jsem se po celou dobu 

našeho vztahu choval dosti nepřirozeně, až divně. Kdyby se mi přeci 

jen povedlo najít si  k  sobě  dívenku, nesměl  by  se  opakovat stejný 

problém, chápeš? V tom je  celé  mé  trápení. Musím se vedle ní cítit 

přirozeně. Musím to  být  já, chápeš?“ vypovídal se tulák, pak už jen 

dodal ahoj a odešel do neznáma.    

    

Hostinský  se velice  pomalým krokem vracel za ostatními. Letmo si 
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všiml, že zamilovaný pár odchází opačným směrem, než jeho přítel.  

 

Když prošel  dveřmi  hospůdky, spolu s ním vešla jakási velmi divná 

paní. Měla na sobě  čtyři  haleny a stejně tak i sukní. Na nohou velké 

těžkopádné boty. Z těch jí koukaly  všechny prsty. Vlasy rozcuchané 

a obličej celý poškrábaný.  

 

Sedla si k malému stolku, hned u vchodových dveří.  

  Nikdo nemluvil, všichni  nenápadně  pokukovali po dámě a také po 

Tobrálkovi. S napětím čekali, co se bude  dít. K jejich  překvapení se 

nic zvláštního nedělo.    

  Tobrálek si přehodil utěrku přes ruku a šel za hostem.  

   ,,Dobrý den,“ pozdravil vlídným hlasem hostinský, a aniž by čekal 

na odpověď, ptal se neznámé dámy příjemným hlasem.  

,,Čím vám mohu posloužit? Dáte si něco  k jídlu či nějaké pití? Mám 

výborná čerstvá jelítka a jitrničky?“ 

   ,,Dám si zatím  vodu, později  možná i něco z jídel?“ odvětila žena 

líbezným hlasem a velmi pomalu položila na stůl zlatý fufník.To aby 

hostinský věděl, že nepřijde zkrátka.  

  Mladík schoval  fufník do  kalhot a  za  okamžik před ženu postavil 

korbel vody.  

  Ta se usmála a opět příjemným hlasem poděkovala.  

 

Tobrálek si sedl k ostatním. 

  Vládlo podivné ticho, které přerušil princ. 

   ,,Myslím, že jsme  odpočatí, najedení až  dost, tak abychom šli dál, 

co vy na to?“ zvedl se Patrísek a vyndal z kapsy váček, ze kterého na 

stůl vysypal všechny fufníky.  

   ,,Moc ti, Tobrálku, děkuji a prosím, kdyby tady bylo fufníků  navíc 

a někdy se tu stavil Milek, dej mu za ně, co  bude  chtít. Přesto, že tu 

nebudeme, bude naším hostem.“  

  ,,Rád a ještě přidám  něco  ze  svého, to mi věřte!“odpověděl pyšně 

hostinský. 

 

Patrísek se zahleděl  na  podivnou  ženu a cosi mumlal, ale nikdo mu 

nerozuměl.    

  Přerušila jej až Adelinka svou jedovatou větou:  

  ,,Jdeme nebo budeme lelkovat, mám vás pořád jen prosit? Kdo je tu 

princezna?“  
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  Princ sestře odpověděl stejně burácivým tónem.   

   ,,Už jdeme, snad se ta chvíle  nezdá  vaší výsosti dlouhá? Co říci to 

kouzelné slovíčko, nikomu ještě neublížilo!“ 

  ,,Jistě máš na mysli kouzelné slovíčko prosím?Dost dobře nechápu, 

proč  bych  zrovna  tebe  měla prosit!“ opáčila  zlověstně  Adelinka a 

vykročila ven ze dveří 

  Patrísek šel hned za ní, pak i všichni ostatní. 

   ,,Tobrálku, kdyby ti bylo ouvej, pamatuj, že v údolí u tří stříbrných 

dubů žijí trpavílci, kteří ti vždy rádi  pomůžou. Slib nás zavazuje říct 

ti především o Tvořílkovo Ateliéru vynálezů, Galerii štěstí, kde vždy 

najdeš Slibunku a  také o Radovánkově  Bance  úsměvů. Nemůžeme 

také opomenout skřítkovílka Dobrodílka a jeho Bar opuštěných duší. 

Prosím, nezapomeň  na  to?“ vypověděl Vítek, dal  si  svou lyru přes 

rameno, ještě jednou se rozloučil a vykročil za ostatními. 

   Podivná žena dál seděla a nikoho si nevšímala, jenom se usmívala. 

    

  Tobrálek vyběhl ven za svými přáteli. 

   ,,Radostko, složil jsem pro tebe báseň, smím ti ji věnovat?“drmolil 

nesměle mládenec.  

   ,,Budu moc ráda,“ odpověděla dívka a  vzala si psaní. Krásně se na 

hocha usmála a vykročila za ostatními. 

  Tobrálek naposledy zavolal  na  pozdrav, zamával, ale přátelé už ho 

nevnímali. 

 

Princezna Adelinka kráčela kousek vpředu.  

Hned za vesnicí se otočila na prince a burácela: 

   ,,Nechcete si trochu pospíšit, loudáte se jako šneci!“ 

   Odpovědi se dočkala od Radostky tím stejným tónem.  

   ,,Nejsme šneci, přeci kvůli tobě nepoběžím, proč také?“ 

  Patrísek si obě prohlédl ošklivým pohledem a mávl rukou.   

  Adelinka si ulevila:  

   ,,No jo, pan  důležitý, pozor! On přeci  nad  námi  může  jenom tak 

mávat rukama. Vždyť je to přeci sám princ, jeho veličenstvo! Z toho 

titulu může asi všechno?“ 

   ,,Jak by ne, princata můžou vše!“ přidala se k Adelince Radostka.    

  Sedmikráska je okřikla:  

   ,,Už toho nechejte, hádáte se o ničem a hlavně pro nic!“ 

   ,,Prosím tě, nebuď ještě ty  důležitá, stačí tyhle dvě?“ pronesl princ 

a chtěl Sedmikrásku vzít za ruku.  
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   ,,Co to děláš, co si to dovoluješ?“ okřikla ho dívka.  

 

Vítek se Slavěnkou  se  též  dostali  do  podivného  sporu, do kterého 

zabředl také Špacín. Hádali se, kdo z nich je ten nejlepší. 

 

Princezna Adelinka opět hlasitě spustila: 

   ,,Teda brácho, to jsem nevěděla, že jsi  tak neuvěřitelně rozpustilý. 

Najdi si pořádnou holku a  nech  ty  škarednice  na pokoji, buď od té 

dobroty!“ 

   ,,Nebudeš mi poroučet, co mám nebo nemám dělat!“ odsekl princ. 

  Sedmikráska se ohradila:  

   ,,Najednou, nejsem  dost dobrá? Ještě  včera  sama říkala, jak budu 

Patrískovi dobrou ženou a teď říká opak. To je fujový!“ 

   ,,To bylo včera, co bylo, bylo!“ mává rukou princezna. 

 

Naši hrdinové  si  kráčí, ani  sami  nevědí  kam. Už se  hádají všichni 

navzájem, všechna úcta je pryč, všechna láska je pryč. 

 

Nikdo z nich netuší, že je pozoruje Milek, který  jediný  pochopil, co 

byla ta žena v hospůdce u Tobrálka zač.  

  ,,Sám teď nic dělat nemůžu, princ musí vyslovit jméno té špatnosti. 

Adelinka  musí říct, alespoň jednu bylinu či jedno koření. To už by jí 

k tomu nějak  přivedl. Zatím však  musím  čekat, abych  se do hádky 

nedostal i já! Zatím se budu dál  skrývat!“ rozhodl  se  hoch a dál své 

přátele nepozorovaně následoval. To co slyšel,však nebylo příjemné.  

 

   ,,To mi vysvětlíš, já to chci vědět a teď hned!“pištěla Sedmikráska. 

   ,,Nemusím  ti  vůbec  nic  vysvětlovat, stejně  nic  nepochopíš! Tvá 

zloba je fakt zbytečná!“odsekla princezna Adelinka a povýšeně se na 

všechny zašklebila. 

   ,,No tak Patrísku, opakuj to po  princezně, tak už to řekni?“ povídá  

si pro sebe Milek ukrytý v houští. 

 

   ,,Někdo tady mluví?“ zaslechla tulákův hlas Adelinka. 

   ,,Prosím tě, zbláznila ses? Jo, zbláznila, to k tobě promlouvá jenom 

tvá zlost!“ zařinčel princ.  

 

   ,,Ale ne, on to snad neřekne,“ držel se za hlavu Milek. 

   ,,Zlost, to je přímo zloba!“ řinčela princezna. 
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   ,,Znáš ty vůbec význam slova zloba?“ posmíval se sestřičce princ. 

    

   ,,No konečně!“ řekl tulák a vyšel z lesa, aby opatrně promluvil:  

   ,,Ta paní u Tobrálka v hospůdce  byla  zloba, proto se stále hádáte. 

Její zlé já, se omotalo okolo vašeho já a teď putuje s vámi!“ 

   ,,Tys tu teda chyběl!“ přivítala tuláka Adelinka a hned dodala:  

,,Co ty tady chceš? Snad  nechceš být  jako  někteří, co ze sebe dělají 

důležité a vůbec na to nemají!“ 

  Milek neodpověděl, jen se zeptal: 

    ,,Chtěl bych jenom vědět, jaká bylina je na unavenou mysl? Zloba 

se rodí v unavené mysli!“ 

   ,,Dobrá, já ti to povím a půjdeš svou cestou!“ oznámila nepříjemně 

princezna.  

   ,,No, ano!“ zazněla Milkova odpověď s chápajícím úsměvem. 

   ,,Andělik lékařská, nekoukej tak poloprázdně, prostě je to andělský 

kořen,“ prozradila dívka povýšeně a dodala:  

,,Ty břídile, ty ji stejně nenajdeš! Ta totiž roste jenom v podhorských 

a horských oblastech a tady  žádné  kopečky  nevidím, ty ano? Navíc 

nevěřím, že bys vyšlápl  byť  malý  vrcholek. Avšak pokud ji najdeš, 

používá se do jídla a k přípravě  likérů. Stejně  nevěřím, že zrovna ty 

poznáš tak krásnou bylinu!“ vysmála se tulákovi Adelinka. 

Patrísek zvedl svůj ukazováček a pravil:  
   ,,Než se tahle princezna rozkouká, budeš zpět i s tou bylinkou. Ona 

zapomíná, že já vždy něco vymyslím, že dámo?“ 

  Slova prince Adelinku nadobro rozčílila.  

   ,,Co si o sobě myslíš, ty  princátko  jedno! A je to venku, už to víš, 

co jsi zač! Tak a je to!“  

  Patrísek dělal, že princeznu neslyší. 

   ,,Tak tedy, když jsme ztratili svou  laskavost, vlídnost, přívětivost i 

láskyplnost tak bychom je mohli  najít u Zpívánka v Bazaru nálezů a 

ztrát?“ mluvil nahlas princ a zavolal jmenovaného trpavílka. 

   ,,Já jsem tady, čehož si žádá můj princ Slunečního království. Snad 

nejste v nesnázích?“ zeptal se malý přítel. 

  Princ mávl rukou dlaní nahoru.  

   ,,Potřebujeme bylinu, anděliku lékařskou!“ 

  Zpívánek si dal ruce v bok a překvapeně řekl:  

   ,,To nebude vůbec jednoduché, nemůžete jen tak natrhat bylinkové 

kvítky a uvařit z nich likér. Někdo z váz  musí dojít až k nejkrásnější 

květině téhle  planety. Říká  se  jí  Mrtvá květina, rozkvétá jednou za 
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třináct století a zrovna nyní přichází ta správná chvíle.V její blízkosti 

se nachází vzácná andělka lékařská, ze které  si  smíte vzít jen jediné 

semínko a to donést  zpátky  sem. Tady jej potom zasadíte, poprosíte 

o pomoc déšť a  také  sluníčko a nakonec i vítr, aby  semínka roznesl 

po krajině. Tak, kdo si troufne?“ 

   ,,Já bych třeba nemohl?“ prohlásil směle Vítek. 

   ,,To víš, že bys mohl, já bych  přímo  věřil, že ty to dokážeš?“smál 

se Zpívánek. 

  Adelinka si hned přisadila:  

   ,,No, copak Vítek, ten se chytne úplně všeho?“ 

   ,,Alespoň tě nebudu muset poslouchat!“  

   ,,Tak už toho nechte!“ okřikl je trpavílek a opět se rozpovídal:  

,,Aby nikdo z  vás  nemohl  říci, že  jsem  vám nepomohl, dám princi 

Patrískovi  čmeláčka a princezně Adelince včelu, to kvůli opylování. 

Stejně nevím, jak byste to  vy vymysleli. Nebojte  se, ani jeden nemá 

žihadlo, ale též je v tom háček. Než se Vítek vrátí, musíte je celou tu 

dobu držet v svých dlaních! Nesmí je držet nikdo jiný, pouze vy dva, 

a pokud  vám  někdo z nich  uletí, kvítka  nebude  mít  kdo opylovat, 

tudíž nerozkvetou léčivé  nažky. Pak už  sebe  ani  ostatní lidi, nikdy 

nezbavíte zloby a dalších špatností!“ nadechl se Zpívánek. 

,,Vítkovi mohu dát jenom  dobrou radu. S nikým se nesmíš bavit, ani 

pozdravit nebo na pozdrav odpovídat. Nejen, že  nedojdeš a nesplníš 

své poslání, ale taktéž všechny  ostatní, mám na mysli tvé kamarády, 

stihne trest. Na věky  budou  všichni  zakletí ve zlou  nenávist, stejně 

tak, když semínko ztratíš!“ 

   Adelinka hned oponovala:  

   ,,Já ale nejsem jeho  kamarádka! To se  mám  spoléhat na takového 

divňouse, to je fakt hrozné!“ 

   ,,Já se také nechci spoléhat na toho pranicmana!“ přidal se Špacín. 

   ,,Proč zrovna já mám věřit takovému fujovínovy, co nic neumí, nic 

neví, všechno zkazí!“ přisadila si Slavěnka. 

   ,,Nebojte se, to říká zloba, ne princezna!“ pravil trpavílek a rozdal, 

co slíbil se slovy:  

   ,,Tady jsou slíbené dary, nemusíte mít strach. Jestliže vše dobře 

dopadne, včelka se čmelákem stihnou během chvilky všechny květy 

opylovat. Tak abys šel, Vítku! Vlastně  ještě ne, počkej! Všichni, jak 

tu jste, mi slíbíte, že každému  človíčkovi  kterého potkáte, řeknete o 

mém Bazaru nálezů a ztrát,“ prosil Zpívánek.  

   ,,Neradi, ale slibujeme,“ zněla odpověď každého z přítomných. 
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  Vítek naladil svou lyru a před cestou si ještě zazpíval. 

 

KAVALÍR       (Píseň) 

V podobách různých přichází,  

z tvých očí, smývá hvězdný prach. 

Vrací touhu ztracenou, pálí černošedý mrak. 

Zlomená přání vyléčí, den okrášlí,  

jako živá voda život tvůj zalévá. 

Má svou noblesu styl i šarm, když přichází. 

Kavalír, dveře otvírá, sám kavalír,  

co všechno smí, kavalír, cosi přináší. 

Z dalekých dálek pochází,  

stín září, sundal levný frak. 

Dává pocit bezpečí, láme roztoužený strach.   

Zmačkaná slova vyhladí, noc vyzdobí, 

jako moře vlna, radost, smích rozdává. 

Má svou noblesu styl i šarm, když odchází. 

Kavalír, dveře zavírá, sám kavalír musí zas dál,  

kavalír, o nic neprosí. 

* 

   ,,Tak už můžeš vyrazit, Vítku!“ pobídl chlapce trpavílek a hned jak 

se rozloučil, byl pryč.  

   

I Milek se vzdálil do lesíka, aby ho zloba také nenapadla. Lehl si do 

trávy, dal si ruce pod hlavu a čekal, až se Vítek vrátí. 

 

Vítek už pro jistotu  neřekl  ani  pozdrav  na  rozloučenou, jenom dal 

Špacínovi do opatrování svou lyru a hned vykročil  na  cestu pro ono 

kouzelné semínko.  

V duchu si zpíval svou novou písničku a pro sebe se usmíval.  

    

Po pár chvílích  na  chlapce z houští vyskočily čtyři přerostlé ženské 

postavy, připomínající vážně ošklivé přerostlé lesní žínky. 

  Vítek se tak polekal, až málem vykřikl, v poslední  okamžik si však 

přiložil ruku k ústům a pevně přitiskl. 

 

   ,,Hele ty frájo, co se tady procházíš?“ oslovila ho ta nejšpinavější.  

   ,,To jako říkáš mně?“ osočila se na ni ta nejrozcuchanější.  

   ,,To bylo na mě, nebudu se s ní už bavit!“pronesla ta nejdivnější. 
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  Čtvrtá ta nejošklivější  si  Vítka jen prohlížela, aniž  by řekla jediné 

slovo.  

  Hoch se usmíval, ale nehlesl. 

   ,,Hele ty jeden  courale, nejsi  kapánek divnej?“ ozvala se opět ona 

nejšpinavější žínka. 

   ,,Co na mě pořád nadáváš?“ mračila se rozcuchanda. 

   ,,Co ty si to dovoluješ, nebudu už  na  tebe ani koukat!“řekla drsně 

velikánka. 

  Čtvrtá opět jen divně zírala 

. 

Vítek si každou z nich zvlášť prohlédl a s úsměvem kráčel dál.  

Pouze ve své mysli si probíral své poznání. 

Ta první je drzost, ta druhá vztahovačnost, třetí urážlivost a čtvrtá je 

tak lakomá, že raději neřekne ani slovo. Ty čtyři by mě stejně nestály 

ani za půl písmenka, i kdybych směl mluvit. 

  Dál si v duchu zpíval písničku a myslel na to, že on je onen kavalír. 

  

Zlounky na mládence stále dorážely, proto se k nim otočil a zadupal 

na ně. Rázem byly všechny pryč. 

 

Vítek v paměti lovil další svou  píseň, když zaslechl volání o pomoc.  

Rozhlížel se, ale nikoho neviděl.    

   ,,Pomoc, tady jsem?“ ozval se hlas znovu docela blízko. 

Vítek už, už chtěl zavolat, kdeže má nešťastníka hledat, v posledním 

okamžiku se ovládl.  

 

Vysoko v koruně stromu, seděl  jakýsi  rozcuchaný hoch a volal dolů 

na Vítka.  

   ,,Chtěl jsem vrátit ptačí mládě  do  hnízda a  teď nemůžu zpátky na 

zem, bojím se, pomoz mi, prosím?“  

  O zachraňování ten trpavílek nic neříkal, takže?   

  Vítek zvedl svou  ruku, co  nejvýše  dlaní nahoru a kýval hlavou na 

znamení, že zachránci malého ptáčka pomůže, jen musí mít strpení. 

Přemýšlel, jak by to nejlépe provedl.  

   ,,Chtělo by to asi lano!“ ozval se drsný tón z větví stromu.  

  Vítek si zase jen ve  své  mysli přemítal o tom, že se to lehko řekne, 

ale kde v těchto končinách vezme lano? 

Jé hele len!  

Zajásal ve své mysli a už trhal rostlinu hezky u země. Věděl, že bude 
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potřebovat hlavně stonky.  

  Zatímco se  zvětšuje  hromada  natrhaného lnu, mládenec na stromě 

zasypával Vítka otázkami.  

Přestože odvážný hoch vždy jen pokrčil rameny, mladíkovi to vůbec 

nevadilo, ptal se pořád dál.   

   ,,Odkud jsi? Kam jdeš, kdo jsi? Proč se mnou nemluvíš?“ 

 

Vítek beze slov hromadil stonky lnu.  

  Když si myslel, že jich  má  dost, vzal si do každé ruky tři a bičoval 

s nimi o valoun a při tom přemýšlel.  

   Upletu lněný provaz, s ním pak vylezu na strom. 

  Jak si tak rozjímal, ve větvích se ozvalo:      

   ,,Co děláš? Proč to děláš? Kdy mi pomůžeš? Ty mě tu necháš?“ 

  Vítek, aniž by se na muže podíval, kýval hlavou a splétal lněné nitě 

do sebe.  

 

Hotovo. Uvázal si lněné lano  okolo  pasu a vydal se na cestu vzhůru 

za nešťastníkem.   

 

Dorazil k muži, uvázal provaz za nejsilnější větev a prstem ukazoval 

rozcuchanému pánovi, co má dělat.  

  Muž se spustil po  laně  dolů. Jakmile zvolal, že je v pořádku, Vítek 

si lano opět odvázal okolo pasu a  stejnou  cestou, kterou se na strom 

dostal, sešplhal zpět na zem.  

  Utekl! Pokrčil rameny a s nechápajícím úsměvem se vydal na cestu 

za svým poselstvím. 

 

Šel loukou lesem podél  potůčku, přitom se snažil se vnímat všechny 

ty krásy přírody.  

  Jeho rozjímání náhle přerušilo jakési podivné sténání, vydal se tedy 

po hlase.  

   

Ve vysoké trávě spatřil sedět další přerostlou dívku.  

Černé vlasy, dlouhé  až  na  zem, šaty tmavomodré, jakoby šité z vln 

vody. Držela si nohu a bolestivě sténala:     

   ,,Vítku  pomoz, uštkl  mě  had, koukni?“ ukazovala dívka bolístku.      

  Mladík se chytil  prsty  za rty, jen taktak, že nepromluvil. Podivil se 

zeptat, odkud dívka zná jeho jméno.  

Raději však začal dumat, jak dívence pomoci.  
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   Sám, nic nevymyslím? Adelinka, jasně, ale ta je daleko. No nic,  

jdeme? Přemítal v myšlenkách Vítek. 

Vzal dívku do náruče a vydal se s ní na zpáteční cestu za Adelinkou. 

   

Cestou se  na malou chvilku tu či tam zastavil, aby si oddechl a hned 

zase pokračoval směrem, kde čekali jeho kamarádi.  

  Dívka se ho stále  na něco  vyptávala, vyprávěla divné historky, ale 

hoch mlčel. 

 

Byli skoro  na  místě, když Vítek zakopl o větev, co ležela na zemi, a 

rázem byly oba v trávě.  

  Oba se tomu  vřele  zasmáli, ale když si hoch sundal botu, zjistil, že 

má také oteklou nohu.  

  Dívka omdlela.  

  Vítek sundal  druhou  botu, dal obě dvě do svého uzlíčku, vzal opět  

dívku do náruče, a co mu bolavá noha dovolila, kulhal za pomocí.   

 

   ,,Jé, nějak nám  to  semínko  cestou vyrostlo!“ ukazovala Adelinka  

spojenými dlaněmi na Vítka s dívkou v náručí.  

Vítek položil dívku před ní a sám  se  opět vydal na cestu pro vzácné 

semínko. 

 

Přerostlá dívka se probudila z mrákot a začala s vysvětlováním:  

   ,,Uštkl mě had a ten  mladík  mě celou  cestu nesl. Je hodný, i když 

nemluví.“ 

   ,,Zase ten  Vítek, mám ho vážně dost! Co si myslí divňous?“ zuřila 

Adelinka. Otočila se na Sedmikrásku a poroučela:  

,,Ty nestůj a jdi trhat  rozrazil a vachtu. Pospěš si, jinak té divožence 

nebude pomoci. 

  Sedmikráska povýšeně hodila hlavou,ale hned se vydala hledat ony  

zázračné květinky.  

   Na Radostku Adelinka spustila ještě důraznějším tónem.  

   ,,Musíš naloupat  dubovou  kůru, dubovko! Je taky léčivá, to nevíš, 

co, dubovko?“  

  

Radostka mávla rukou a vydala se opačným  směrem, než přítelkyně   

Sedmikráska. 

  Princ s čmelákem v ruce tiše sledoval,co se děje. Nelíbilo se mu, že 

si Špacín lehl do trávy a proto zle promluvil:  
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   ,,Ty si tu ležíš a vůbec tě netrápí naše trápení!“   

  Špacín zvedl hlavu, pousmál se, ale ležel dál. 

   ,,Čemu se směješ, vždyť Patrísek má pravdu!“ pištěla Adelinka. 

   Špacín opět zvedl hlavu a dvakrát kývl - ano, ano.  

   ,,To jsi nějaký chlap?“ přidala se také Slavěnka.  

  Na to Špacín s úsměvem kývl -ne.  

   ,,On si z nás dělá ještě srandu!“ drmolila Slavěnka. 

 

Princ Patrísek se zvedl, došel k přerostlé dívce a ledabyle pronesl:  

   ,,Je nějaká podivná, kdo ví, co je to zač? Jestli  to  není taky nějaká 

ošklivá lidská vlastnost, že jo, Adelinko?“ 

   ,,To ty jsi špatná lidská vlastnost!“ zakřičela princezna.  

  Vrátila se Sedmikráska, proto princ jen ješitně hodil  hlavou a šel si 

sednout na své místo. 

   

Adelinka poručila s gustem admirála:  

  ,,Nasekáš dřevo, zapálíš oheň! Pak otrháš lístečky z vachty a uvaříš 

je spolu s kvetoucí natí rozrazilu, a dělej!“  

  Špacín se zvedl a začal lámat dřevo na oheň. 

   ,,Hej ty, chci vidět, co dokáže ta kóča, okamžitě odejdi!“ poroučel 

princ. 

   ,,Jsi skutečný hodňoušek Patrísku, viď?“ řekla Slavěnka. 

   ,,To už je moc!“ křičel princ. Ovšem  než stačil  říct  další nehezká 

slova, Slavěnka mu klidně, avšak důrazně řekla:  

  ,,Princi, co to, kam se vytratila  tvá úcta k ženám? To co předvádíš, 

je velice nehezké, hodící se k nerozumným. Ty nejsi nerozumný, jen 

rozhořčený. Prosím, neříkej  nic, co  by  tě později mohlo mrzet, važ 

svá slova, Patrísku!“ 

  Princ neodpověděl, ušklíbl se a pobídl Sedmikrásku, aby z uzlíčku 

vyndala hliněnou misku. 

    

Rozhořel se oheň.  

  Sedmikráska míchala odvar a Špacín se opět usadil do trávy. 

    

  ,,Příště nikam nejdu!“oznámila Radostka, když se vrátila s dubovou 

kůrou.  

  Nikdo ji neodpověděl, proto si beze  slov  vzala od prince z uzlíčku 

druhou hliněnou misku, dala do ní kůru  a  pověsila vše nad plameny 

ohně.  
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Bylinky se uvařily.  

Sedmikráska nechala  odvar  chvilku vychladnout, a když byl akorát, 

odnesla jej přerostlé pacientce.  

  Už došla také Radostka,která cestou horlivě míchala, aby se lektvar 

rychleji vychladil. 

 

Patrísek začal hlasitě bručet právě ve chvíli, kdy, Slavěnka zvolala: 

   ,,Dloužena je pryč!“  

Každý se ledabyle díval na místo, kde seděla jen princ si povzdechl: 

   ,,Tak se Vítek  dřel  zbytečně, co? Nedělejte  si z toho hlavu, tak to 

na tom světě chodí, zvyknete si! Každý není jako já. I tací jsou, co se 

nestydí zneužívat dobra!“  

  Slavěnka skromně připomněla: 

   ,,Lidské ošklivosti zažene pouze láska. Zmizí  jen  tehdy, pokud se 

lidé naučí  mít  rádi  jeden druhého. Třeba až vymýtíme ty zlounky a 

zlouny, zmizí také nevděk?“  

* 

Vítek kulhal  s veselou  písničkou  v  mysli, než se ocitl před velikou 

bránou z uschlých keřů.  
V hlavě se mu honila myšlenka, jak je důležité najít Mrtvou květinu, 

co pomůže zničit zlobu,než v trávě spatřil pestrobarevnou housenku. 

   

Ta housenka je barevná jako chameleon?Kdy mi tak pověděla, jak se 

dostanu k Mrtvé květině? Co mě to  napadá, od kdy housenky mluví? 

Vždyť ani nemůže vědět, na co myslím, leda, by uměla číst myšlenky? 

No tak, Vítku! Napomenul sám sebe, když v  tom mu na ruce přistála 

beruška a k jeho údivu, tenoučce promluvila:  

  ,,No ano, ano housenka skutečně umí číst myšlenky. Když slíbíš, že 

se v pořádku vrátíme  na  naší louku, pomůžeme ti. Housenka ti ráda 

poradí a já musím jít s  vámi, abych  překládala, co říká. Lidské ucho 

její tichoulinký hlásek neslyší.“ 

 Vítek nechápavě pozoroval berušku i housenku.  

   ,,Prý teď myslíš na to, že s nikým nesmíš promluvit ani slovo. Buď 

bez obav, housenka si  všechno  přečte v tvých myšlenkách!“ pravila 

beruška. 

,,Mám ti říct, že nejdříve musíš zrušit kletbu Květinového města. 

   Znamená to snad, že město bylo celé z květin? 

   ,,Ano, věř že  něco tak  krásného jsi nikdy neviděl. Hliněná stavení 

připomínala paláce nebo  alespoň menší  útulné zámky!“ odpovědělo 
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sluníčko sedmitečné. 

   Jistě tu kletbu zavinila hamižnost? Přečetla si housenka ve Vítkově 

mysli. 

   Po chvíli ticha mládenec získal odpověď:  

   ,,Máš pravdu Vítku, prokletí Květinového  města zavinila hamižná 

madam, která chtěla víc a víc, až nakonec neměla nic. Kletbu mohou 

zrušit pouze tři zástupci z říše flóry, jenž  umí  okouzlit i tuto lidskou 

ošklivost a také tři představitele říše fauny, kteří  tento povahový rys 

zesměšní! “ tlumočila beruška slova housenky.    

 

Vítek se sehnul a vzal housenku do dlaně. 

 Byla to hamižná, chamtivá, hrabivá  madam, tedy žena. K ženě patří 

květina, ale ne bylina! Květ, co radost  dát  umí, srdce něhou pohladí 

jen fuchsie! To je ona  květina, kterou  pěstují  jak lidé ve vesnických 

chalupách, tak  také  v  zámeckých  zahradách. Na sta odstínů, tvarů 

elegantních kvítků, dávají  fuchsii  právem  přívlastek, kráska květin. 

Lidem tím napovídá, že si nemusí nic závidět, být vůči sobě chamtiví!  

Pohled na krásně sytě zelené lístečky a na mnoho jemných růžových, 

stále svěžích květů, rozdává begonie. Její svěžest lidé pro nové chvíle 

potřebují.  

Do třetice, jistě potěší velké  blankytně modré květy povijnice. Každý 

její květ naše oko svou krásou  očaruje  pouze  jediný den. Večer pak 

uvadá a místo něj  nakvétají nové, čerstvé, zářící kvítečky. Tak nějak 

by to mělo být také s naší náladou. Každičkým dnem čerstvá, zářící, 

svěží, upřímná, usměvavá nálada.“ 

   

Housenka poskočila mladíkovi v dlani a beruška se zeptala:  

   ,,Odkud znáš, to všechno o květinách?“ 

   Jsem romantikem! Pomyslel si mládenec. 

   ,,Mám ti tlumočit  housenčino  poděkování  a  velký  obdiv  za ony 

vzácné myšlenky. Prý už se těší na představitele fauny.“ 

  Vítek udělal pukrle. 

   Začal bych  smyslem as  nejvzácnějším, který  pro  nás nic z krásna 

světa neutají. 

Spousta lidí, ač má zdravé oči, nic nevidí, na  všechnu tu krásu světa 

jen tupě hledí. Zrak jim zakalila hamižná  vidina, proto každý takový 

se slepě rozpíná, ostřížím pohledem se k hrabivosti upíná.  

Kachnička mandarinská ta rozdává své půvaby, všem bez rozdílu dle 

své skromné  povahy. Přestože  je  nejkrásnější, nezná žádnou pýchu 



77 

 

či snad marnivost. V jejím přirozeném  chování  nikdo nikdy nespatří 

sebemenší hamižnost. 

Dále vrána v ptačí  říši nositelka inteligentnosti, co chvíli se vyděsí z 

té lidské chamtivosti. Jak je to možné, že jenom  ona se těm povahám 

divý, jak je to možné, že jenom ona se  tu stydí, za každého člověka a 

jeho obraz co  do  rámu  nezapadá. Ve vodách prohlíží si svůj odraz, 

rozumného vysvětlení se jí nedostává. 

 
To krásno, do kterého  se  proměnila  louka, po které Vítek přišel, by 

nedokázal vykouzlit ani kouzelník, v těch nejkrásnějších pohádkách. 

Všude krásné chaloupky, chalupy, stavení připomínající malé paláce 

či zámečky, kolem kterých  kvetly  zářivé kvítečky fuchsií, begonií a 

povijnic.  

Opět tu zářilo a kvetlo Květinové město.  

Byla to taková krása, že  se  nad tou nádherou srdce Vítka zalykalo a 

v mysli mu tančila slova.  

  Sice nevím, kdo to má na svědomí, ale moc  děkuji, za to, že jsem to 

všechno směl vidět. Je to úžasné, nádherné.  

 

Dál se Vítkovi v  mysli  procházely  verše, které  si  housenka četla a 

beruška je přeříkávala nahlas. 

   ,,Oči mé se zahleděly do krásy, ne a ne se jí nabažit. 

Ten pocit se nedá slovy vyjádřit, srdce mi buší a v duši mám 

tajemný klid. 

Obzor je jako z křišťálu, slunce dozlatova zbarvené, 

vánek píská svou baladu snad jen pro ty květy úchvatné. 

Oči mé teď zaslzely nad tou krásou, á už totiž musím dál jít, 

příště se vrátím s barvami a paletou, tu nádheru si věrně nakreslím.“ 

 

Vítek opatrně položil berušku i s housenkou na větší list trávy a trhal 

kvítečky, od každé rostlinky tři.  

Ke každé zvlášť přivoněl, každou jednu jemně pohladil.  

   Tři druhy, tři  květy  to  musí  stačit, nemohu  kvůli té zlé chamtivce 

zničit celou tu krásnou květenu! Ještě štěstí, že tu teče potůček? 

Opatrně ponořil květy do vody, aby se ještě osvěžily a kráčel pro své 

malé kamarádky. Nechal je napochodovat  do  dlaně a vykročil svým 

kulhavým krokem pro semínko andělky. 

 

Kráčel jílovou cestou širokou na dva kočáry a prohlížel si okolí. 



78 

 

Všechno to krásno zůstalo za ním, proto chlapec viděl pouze spoustu 

hliněných valů  zarostlých  plevelem, vzdálených od sebe jako lidské 

příbytky. To vše v  myšlenkách  škádlilo  Vítkovu fantasii, jak každé 

jedno obydlí asi vypadalo. 

 

Z rozjímání jej probudil nepříjemný pocit pod nohama. 

   To je přece bažina? Tiskl si ruku k ústům, aby nepromluvil.  

Kam se Vítek  podíval, všude jen samé řídké bahno, které jej pomalu 

pohlcovalo.  

Proč? Držel si ústa oběma rukama a čekal na odpověď. 

   ,,Vítku je zle, housenka nás oba podvedla, je to lest!“ 

   K čemu tedy to  povídání  o  květinách i o  ptácích, proč všechna ta 

vlídnost? 

   ,,Housenka se ti vysmívá a říká, že to  byla  právě  ona  lest, abys jí 

důvěřoval.“ 

  ,,Věř mi, já s tím nemám nic společného, letím pro Slavěnku, vydrž 

Vítku, přivedu pomoc?“ volala beruška  v  letu  a pospíchala  za jeho 

přáteli. 

  Vítek  se  snažil  uniknout  ze  spáru  bažiny, ale jakmile se pohnul, 

bažina jej o to víc pohltila. 

Na dlani držel housenku a očima se jí  vyčítavě ptal, proč to všechno 

dělá? 

Odpověď se nedozvěděl,  páč housenčí  řeč  neslyšel  a  beruška byla 

pryč. 

* 

  ,,Slavěnko, Vítek je v nebezpečí!“ volala  beruška, když  jí  přistála 

na nose. 

   ,,Slavěnko, co se stalo?“ ptali se přátelé, ale  princezna se rozběhla 

směrem, kterým Vítek odešel, a na místo odpovědi se berušky ptala: 

   ,,Co se Vítkovi stalo? Jak to že mluvíš, jak víš, že zrovna já patřím 

k Vítkovi, jak si mě našla?“ 

   ,,Všechna  slunéčka  sedmitečná  mluví, ale  slyší je jenom a pouze 

zamilovaní. 

Vítek na  tebe  neustále  myslel, to  vím  od  housenky, která umí číst 

myšlenky. Jenomže  právě  ta  housenka  nás  oba  přelstila a zavedla 

tvého Vítka do bažin! Jestli si nepospíšíš, zahyne!“ 

 

   ,,Princezno Slavěnko, projdi  tou  bránou  z uschlých  keřů a budeš 

v Květinovém  městě, které  však  neuvidíš, jelikož nejen uvadlo, ale 
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také se celé rozpadlo. Může  za  to kletba  škaredé nezkrotné madam 

hamižnosti!“  vysvětlovala  beruška  princezně, která nepolevovala v 

běhu za svým Vítkem. 

   ,,Všechny ty hliněné valy porostlé plevelem jsou zaniklá obydlí. 

Obyvatelé sice město včas opustili, ale pokud nebude kletba zrušena, 

nikdo z nich nikdy nepromluví?“ vysvětlila cestou beruška. 

   ,,To je hrozné!“ povzdychla si princezna. 

 

   ,,Jsme zde, tady v této bažině Vítek uvízl!“ 

   ,,Vždyť tu není, nechci žít  bez  Vítka, vraťte mi ho!“volala plačící 

Slavěnka. 

  ,,Snaž se přemýšlet a najít cosi, jež vás dva spojuje?“radila beruška. 

   ,,Osud nás  dva  spojil, osud!“ třásla se Slavěnka přičemž nervózně 

poskakovala a mávala oběma rukama. 

,,Vraťte mi mého Vítka!“ vykřikla, co ji hlasivky dovolily. 

   ,,Slavěnko, třeba není pozdě, přemýšlej!“ prosila beruška. 

   ,,Kavalír, jasně ta Vítkova píseň o kavalírovi byla vlastně o osudu! 

Písničky  jsou  kouzelné, tak proč  mu nepomohla?“ volala princezna 

do páry, která se vznášela nad bažinou. 

   ,,Pokud jsou ty písničky  opravdu  kouzelné, svou  moc neztratily a 

Vítek žije?“ utěšovala dívku beruška, ale nic se nedělo. 

 

Slavěnka jen krátký okamžik pozorovala nevlídné přírodní prostředí, 

než se rozhodla. 

   ,,Pokud mám žít bez Vítka, nechci žít  vůbec!“ rozběhla se a chtěla 

skočit do bublajícího bahna. 

 

S jejím prvním krokem  se  bažina proměnila v písečnou krajinu, kde 

spatřila svého Vítka  sedícího  na  malé  duně  s pugetem květin před 

obličejem. 

  Také obloha změnila svůj odstín z černošedého na jasně modrou až 

růžovo oranžovou.  

 

   ,,Vítku, Vítečku  ty  žiješ?“ volala Slavěnka, když   běžela za svým 

milým. 

  Vítek svou milovanou objal, ale neřekl jediné slovo. 

   ,,Tady beruška pro mne přilétla, že jsi v nebezpečí.“ 

   ,,Musíte dojít na rozlehlou travnatou pláň,“ našeptávala beruška. 
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Vítek se Slavěnkou kráčeli dle rady.  

  Drželi se za ruku, a co chvilku se na sebe usmívali. 

Vítek teď na nic nemyslel, když jeho oči zrovna nehladily princeznu 

Slavěnku, rozhlížel se zaujatě po okolí. 

 

   ,,Už jsme zde?“zeptala se Slavěnka, když se před nimi rozprostřela 

nedozírná travnatá pláň. 

   ,,Jsme tu správně,“ zazněla odpověď berušky. 

,,Jsme na území  zlých  trpasláků, kteří byli z říše fantasie vyhoštěni. 

Někde tady stála jejich dřevěná bouda,ani malá, ani velká, ani nízká, 

ani vysoká, ani  krásná, ani  ošklivá. Říkalo  se jí zastavárna dobrých 

lidských vlastností. Každý z lidí si za jednu takovou vlastnost odnesl 

odpovídající špatnost s tím, že až mu bude k nepotřebě, vrátí se a 

vymění ji zpět za vlastnost, kterou zde ponechal. Ovšem zlí trpasláci 

nikomu neřekli, že ty dobré vlastnosti ničí  a tudíž už je nikdo zpátky 

dostat nemůže. Přiznejme  si, ona  to  stejnak  nebyla potřeba, jelikož 

se nikdo s těch lidí pro svou dobrou vlastnost nevrátil.  

Vaše láska Slavěnko a Vítku, opět  zvítězila  tentokráte  nad zlou lstí  

v podobě housenky,  jenž chtěla  největší lásku Modré planety utopit 

v bažinách. 

To však není všechno, vaše  city  vás dvou zničily také onu boudu se 

všema těma trpaslákama. Všechno  a  všichni  se  proměnili do ranní 

mlhy, kterou pak rozfoukal vítr,“ vysvětlila beruška. 

   ,,Jak vypadali trpasláci?“ zeptala se Slavěnka. 

   ,,Vyzáblé postavy všechny oblečené  do šedivých roláků a černých 

kalhot. Na hlavách místo vlasů jen pár chlupů, žádné obočí, jen malý 

nos, ale pod ním obrovská ústa.“ 

   ,,Jak to vlastně všechno víš?“ divila se princezna. 

  ,,Vím toho mnohem víc, třebas to, že tady někde v té trávě leží plod 

ořešáku královského, do kterého  zlouni ukryli  lásku  jedné dívenky. 

Ten ořech musíte najít  a  předat  jednomu  z lidí. Tomu, kdo si lásku 

nejvíce zaslouží!“ 

   ,,Lidé měnili i svou lásku za špatnosti, to je vážně  neuvěřitelné? A 

jak dotyčnou osobu poznáme?“ pídila se Slavěnka. 

   ,,Poslouchej své srdce, to správně napoví!“ 

    

   ,,Už ho  mám  onen  vlašský  ořech“ zvolala  princezna a podala jej 

Vítkovi. 

  Hoch si ho zběžně prohlédl a  vrátil ho Slavěnce, aby ořech střežila.  
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  Když jej princezna ukryla v kapsáři a zvedla oči, opět zvolala: 

   ,,To je překrásná  kytička, a jak  je veliká větší než my, není to ona 

Mrtvá květina?“  

   ,,Správně to je ona, teď musíte  říct  kouzelnou  větu, která přivede 

květinu do květu!“ pronesla beruška. 

   ,,Jakou kouzelnou  větu, my  nějakou známe? Jak my lidé můžeme 

zařídit, aby taková květina rozkvetla?“ zamyslela se princezna. 

   ,,Vy na to přijdete, věřím vám!“ poskočila beruška. 

 

Vítek zatahal princeznu Slavěnku za ruku, aby ho sledovala, podal ji 

puget květin a pak  se  upřeně  zahleděl  na oblohu, přičemž obě ruce 

zvedl nad hlavu, aby pomalými vlnitými pohyby připažil ruce k tělu. 

Protože   princezna  hlavu  naznačila, že nechápe, zopakoval to samé 

ještě dvakrát. 

   ,,Už vím, přichází z  nebe  tedy tvůj  kavalír, jakož to osud?“ zářila 

princezna, když jí Vítek odkýval, že to je ta správná odpověď. 

 

Slavěnka už věděla, kde má hledat onu kouzelnou větu. 

   ,,Ta slova se ukrývají v tvé písničce o kavalírovi. Moment jen si tu 

písničku připomenu a najdu ta, která chce beruška slyšet?“ 

    ,,Ale já je  nepotřebuji  slyšet, říct je  musíte téhle květině, aby vás 

pustila pro květinku andělku,“ poskakovala radostí beruška. 

 

Vítek svou milovanou pohladil a políbil, aby ji dodal sebevědomí. 

   ,,Už to mám, jako živá voda život tvůj  zalévá. Možná bych před to 

přidala i to, že z  dalekých  dálek  přichází, jako  živá voda život tvůj 

zalévá?“ mrkala rychle očima princezna. 

   ,,Jako živá voda, život  tvůj zalévá, stačilo! Podívejte se, jak Mrtvá 

květina rozkvétá!“ jásalo slunéčko sedmitečné. 

,,Můžeme projít do zahrady, kde roste pouze andělka.“ 

 

Došli až do zahrady, kde bylo na tisíce zvadlých květin andělky.  

  Vítek si však všiml, že všechno kolem čeho zatím prošli,mění se do 

své správné podoby.  

  Slavěnka si zase všimla, že mezi květinami stojí jakási dívenka, jen 

velice chudě oděná. Stará zapraná  halenka, stejně  vypadající sukně, 

ani boty neměla. Vlasy dlouhé až k pasu spletené do copánků, avšak 

tvářičky jak panenka, z kterých teď září něžný usměv.  

   ,,Kdo je  ta  dívka, ty jí znáš?“ zeptala se  princezna berušky zatím, 
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co Vítek vyjmul jediné semínko z květinky, zabalil jej do kapesníku, 

a vložil do kapsy.  

Vzal si od Slavěnky puget květin a šel za neznámou dívkou. 

  Princezna s beruškou na dlani se vydala za ním. 

 

V blízkosti panenky se  třpytila  malá  studánka, do které hoch vložil 

květiny, které mu tolik pomohly.  

Naznačil neznámé  dívence, aby  šla s  nimi, vzal Slavěnku za ruku a 

společně se vydali na zpáteční cestu.  

 

Došli zpět k bráně z uschlých keřů, která však nádherně kvetla. 

  Vítek ukázal princezně, aby berušku položila do trávy. 

  Princezna si s  úsměvem  položila  slunéčko sedmitečné na rameno, 

aby mohlo odletět, kam bude chtít. 

   Vítek vzal obě dívky  za  ruku  a  společně  vykročili  za Patrískem, 

Špacínem, Adelinkou, Sedmikráskou a Radostkou, aby mohli zasadit 

semínko. 

 

Kráčeli krajinou, zamilovaný pár  myslel na to, proč dívka nemluví a 

ta se zase sama sebe ptala, proč ještě nepadlo jediné slůvko. 

 

Vítek, začal rychle cosi  lovit  po  kapsách, na poslední chvíli vyndal 

kapesník a hlasitě si kýchl, čímž polekal obě panenky. 

   ,,Stalo se ti něco?“ strachovala se Slavěnka. 

  Hoch kývl hlavou, že se nic neděje a vrátil kapesník do kapsy. 

 

   ,,Vítek a Slavěnka  se  vrací!“ volala Radostka a rozběhla se k nim, 

aby je vřele přivítala.  

  Také Sedmikráska dala najevo svou radost, mávala a jásala:  

   ,,Jsme rádi, že jste se vrátili!“ 

  Dvojčata seděla vedle sebe a nic neříkala.  

  Adelinka se na moment zadívala Vítkovi do očí, otočila se a oběma 

rukama si přikryla tváře. V zápětí začala  nervózně pobíhat sem tam, 

až se nakonec zastavila přímo před Vítkem a pravila:  

   ,,Je krásné, co všechno jsi pro nás udělal, ale  bylo to marné! Včela 

mi uletěla, je fuč!“ kývala hlavou a při tom rozhazovala rukama.  

Opět se posadila. 

  Vítek si sedl vedle ní a chtěl jí pohladit.  
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Princezna však ucukla a zle se naň podívala. 

  Mládenec tiše promluvil:   

   ,,Snad už můžu mluvit? Řeknu  vám svůj nápad! Co kdybychom to 

zkusili jenom s čmelákem?“ 

   ,,Za pokus  to  stojí, dej  nám semínko a jdeme ho zasadit!“ zajásal 

Špacín. 

    

Vítek vyndal kapesník a nevěřícně naň koukal. 

  ,,Jak jsem kýchl, vyndal jsem kapesník a vůbec jsem si nevzpomněl 

na semínko, vypadlo mi!“klopil hlavu, než se otočil a rozběhl se zpět 

k místu kýchání.   

  Radostka mu zastoupila cestu.  

   ,,Zastav se a poslouchej, někdo na tebe volá!“ 

   

Z trávy vedle princezny Adelinky se ozýval dobře známý hlas. 

   ,,Vítku nikam neutíkej, v kapse máš malý váček z pavučiny, v něm 

je ukryté semínko!“ promlouvala kamarádka beruška.  

,,Pavouček Nítek, mi dal  svůj  pavučinový  váček, abych doň uložila 

semínko a dala ti jej do kapsy. Pro jistotu jsem letěla s vámi.Naštěstí 

semínko zatím  nespadlo  na zem, stačila jsem jej chytit, schovala ho 

v pavučinách a raději po zbytek  cesty  sama  dobře  hlídala, ty jeden 

lehkomyslníku!“ posmívala se mu beruška. 

  Vítkovi, ale  i  všem  ostatním  zvlhly  oči dojetím, jenom Adelinka 

nevlídně vrávorala:  

   ,,No jo, to má někdo štěstí, zase ten Vítek…!“  

  Sedmikráska jí přerušila:  

   ,,Tiše, tiše, slyšíte to také?“  

    

Všichni poslouchali, ale  jen Špacín s Vítkem došli k místu, kde před 

chvilkou seděla Adelinka.  

   ,,Kdo to je?“ koulela očima Sedmikráska. 

   ,,Já jsem víleček prince Patríska a  semnou  tu je vílenka princezny 

Adelinky. Každého z hodných lidí hlídají vílečci. 

 

Adelinka se sehnula, zvedla z trávy  svou vílenku a se zalíbením si ji 

prohlížela.   

  Také Vítek  se  sehnul, aby zdvihl  malinkatého vílečka, který držel 

ručičky u sebe.  

  ,,Jmenuji se Patírek, to protože chráním Patríska. Vílenka Adelinky 
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se jmenuje Adenka.“  

   ,,To je krásné, Adenka a Patírek, to je něco pro mne?“ rozplývala 

se Slavěnka. 

   ,,No, Patírek, málem placatý Patírek. Ale pozor, včelu jsem udržel! 

Máte vy vážně štěstí!“ pronesl vyčítavě mrňous.  

,,Tady je, naštěstí  byla  trochu  zmatená, když  ti vypadla, Adelinko, 

proto jsem ji celkem snadno  mohl  chytit. Pak přišla ta horší stránka 

věci, totiž musel jsem se udržet někde na tvém těle. Štěstí je, že když 

jsi mě shodila, bylo už semínko mezi vámi. Což znamená, že jsi onu 

včelu udržela. Jsi  kabrňák, ty jedna  neopatrná princezničko!“ mával 

zdviženým ukazováčkem víleček. 

 
Princezna přiskočila blíž, ale  ani teď  nezapomněla poslat Špacínovi 

a Vítkovi svůj škleb. Vzala si včelku do  svých  dlaní a vyptávala se, 

proč jí zachránil víleček a ne její vílenka?  

   ,,Důvod je prostý, tebe  zloba  zasáhla  nejvíc a proto je tvá vílenka 

velice zesláblá, proto jsem ji  pomohl, to je celé!“ odpověděl mrňous 

a dodal: 

,,Klidně je na noc  můžete  pustit, hned s  ranní rosou za vámi přiletí, 

už jste pro ně svátost a proto vás nezklamou. 

 

   ,,Zatím co jste si tu tak pěkně  povídali, udělala  jsem jamku pro to 

vzácné semínko,“ pravila  skromně  nová  dívka, pohupující se ladně 

v kolenou a držíc se oběma rukama za lem své sukénky. 

    
Vítek si odměřeně  prohlédl  panenku, která  s nimi přišla ze zahrady 

vzácné andělky, vzal semínko a už ho chtěl dát do připravené jamky. 

   ,,Počkej s tím, semínko musíte zasadit brzy z rána!“ ozval se jakýsi 

hlas. 

  Všichni se ohlíželi, hledali, toho kdo k nim promlouvá.  

Na stromech nikdo nebyl, v trávě nikoho neviděli. 

   ,,To jsem přeci já?“ ozvalo se opět z výšin.  

,,Já luna! Sluníčko, můj přítel, vám to vzkazuje a také sám déšť bude 

tu též. Dá vaší rostlině vláhu, pak samo slunce dovede ji až do květu. 

Nu, už vám posílám pouze  své  nashledanou, musím kráčet dál svou 

oblohou!“ skončila svůj výklad luna a kolébala se pryč. 

    

   ,,A co vítr?“ volal na lunu Patrísek.  

Odpověď dostal přímo od samotného vánku, který tu seděl, jak jinak 
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než ve větvích rozkvetlého stromu. 

   ,,Co jsem zač, to ti věrně řekne tady Vítek!“ 

 ,,Zase on!“ vrčela princezna Adelinka, ale nikdo ji nevnímal.     

  Všichni se koukali na strom, zda bude vánek pokračovat v započaté  

hádance.  

 

   ,,Vzpomínáš Vítku  na  rozcuchaného  mládence, co jsi kvůli němu 

pletl lněný provaz, šplhal po stromě, aby se  ti nakonec nedostalo ani 

poděkování? To jsem byl já!“ smál  se  vánek  a proměnil se v onoho 

mladíka.  

   ,,Vím totiž, že potřebuješ trošičku  potrápit. To proto, aby sis dával 

větší pozor na lidi. Zjistil  jsem  však, že je stejně všechno marné. Ty 

se prostě nikdy nepoučíš. Budeš pořád pomáhat, ať tě to stojí cokoli. 

Jednou na to doplatíš, svět lidí je zlý!“ 

  Adelinka opět promluvila:  

   ,,A budeš mít po srandě!“ 

   Patrísek chtěl sestřičce  cosi  říct, ale místo toho zůstal stát s pusou 

dokořán, nataženou rukou a přitom vydával divné zvuky. 

 

Všichni nechápavě pozorovali, co se to vlastně děje. Na druhé straně 

louky se třpytilo cosi, co v představách všech, připomínalo potůček.  

   ,,Ale vždyť tu žádný nebyl?“ divil se princ.  

 

Stříbřitý vodnatý had  se  doplazil  na  místo, kde seděla princezna, a 

před zraky  všech  se  proměnil v  přerostlou  dívku, která předstírala 

uštknutí hadem. Vlídně se usmívala a vřele promluvila:  

   ,,Já jsem voda z potůčků, potoků, rybníků, tůněk, ale též rosa.Také 

my všichni z vodní říše jsme chtěli  vědět, jaký opravdu jste vy lidé? 

Pokud by byli všichni jako ty, bylo by na Modré planetě o moc lépe. 

Nestydíš se za to, že neumíš či  neznáš  všechno  a  nebojíš se zeptat, 

jak nejlépe daný problém řešit. To je moc dobře,nikdo z vás lidí není 

dokonalý!“ 

   ,,Taky ses mohla trošku zmenšit!“ zažertoval Vítek. 

  Adelinka vstoupila do hovoru.  

   ,,Vždyť jsi tak dokonalý?“ 

  Mládenec dělal, že princeznu neslyší a pozoroval Rosenku a vánek, 

jež se začaly loučit: 

   ,,Mějte se moc krásně, teď už si jděte lehnout, ať jste ráno čilí, víte 

přece, co vás čeká?“ zamával vánek i Rosenka narozloučenou.  
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   ,,Vítek se zkrátka nedá nikdy, ničím a nikým zaskočit, že? Když jsi 

tak moudrý, co nám zarecitovat nějakou  báseň, abychom se trošičku 

uklidnili?“ navrhla mračící se Adelinka. 

   ,,Já jsem přes písničky, ale proč ne,“zazněla odpověď. 

 
CVRČCI       (Báseň) 
Opět nám vládne měsíc vzácný, proto prosím,  

přírodo, hraj, jen hraj,  

toužím slyšet cvrčků koncert líbezný. 

Ten u cesty si cvrká první hlas,  

 U mé hlavy druhý o přátelství cvrliká. 

Tam u lesíčka třetí zkouší přidat svůj bas,  

je o kráse, co až k srdci pospíchá. 

Čtvrtý teprve ladí, z druhé strany louky alt k nám proniká. 

Do krásna nás vábí další a další, jenž svůj hlásek přidává. 

Už zní také baryton, ten vyžene nám z duše bol.  

Poslouchej cvrčků koncert líbezný,  

je pln přátelství, lásky, porozumění. 

Poslouchej cvrčků koncert líbezný  

i ty přidej svůj hlas o přátelství, lásce, porozumění. 

* 

   ,,To je hodně dobré, to je krásné!“ prohlásil princ Patrísek, kterého 

princezna záhy opravila:  

   ,,No to je hodně hrozné!“ 

   ,,Mně se ta básnička také líbila, abys věděla, princezno!“mračila se 

na Adelinku Sedmikráska, aby pak na svých tvářích vyloudila úsměv 

a začala také recitovat. 

 

JAK  PADÁ  HVĚZDA       (Báseň) 

Koukám, jak padá hvězda, už vím, co si budu přát. 

Aby zas k nebi vzlétla, z té výšky mohla zavolat, 

slůvka, že posílám city, něhu do všech lidských srdcí, 

ať zbaví vás zloby, hněvu, nebuďte k sobě hluší. 

Lidičky, zpívejte písničky o lásce, pak budete žít vesele,  

pak budete žít jako v pohádce. 

Koukni, padá hvězda, co víc si můžu přát? 

* 
Vítek Sedmikrásku od srdce pochválil, vzal svou milou Slavěnku za 
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ruku, společně řekli dobrou noc a odešli spát.  

  Postupně je následovali také všichni ostatní. 

 

Než Vítek  usnul, ptal  se  své  milované princezničky, jak ho vlastně 

našla v bažinatých místech. 

   ,,Beruška pro mne přilétla, že jsi ve velkém nebezpečí.“ 

   ,,Zlá lest mě zavedla do bažin, už jsem byl celý pod hladinou, když 

jsem pod nohama ucítil  pevné  dno. Za několik málo okamžiků jsem 

seděl v trávě a to eané bláto bylo pryč!“ vysvětlil hoch. 

   ,,A kdo byla vlastně ta beruška?“ špitla Slavěnka. 

   ,,To nevím, myslel jsem si, že je  to paní Láska, ale ta by housenku 

hned prokoukla?“  

   Tak už spi, můj hrdino milovaný!“ políbila svého milého Slavěnka 

a přitulila se k němu blíž. 

   ,,Dobrou noc,“ odpověděl Vítek a za chvilku už spal. 

* 

Vítek otevřel oči a jen tak vleže koukal na přicházející úsvit. 

   ,,Slavěnko podívej se na tu nádhernou jitřenku, bude krásný den.“ 

Ještě chvíli  se  kochal, aniž  by  věnoval pozornost, že mu princezna 

neodpovídá. 

  Posadil se a  rozhlížel se po háječku, kde pod každým stromem spal 

některý z jeho přátel. 

   ,,Slavěnko, měli bychom vstávat, budeme muset zasadit semínko?“ 

  Když ani  teď  princezna neodpověděla, naklonil se nad ní a chtěl ji 

políbit. 

   ,,Co se děje ona nedýchá pomoc, co se ti stalo, tak pomozte někdo, 

Slavěnka nežije!“ křičel mládenec, který  bezradně běhal mezi svými 

přáteli a snažil se je probudit. 

   ,,Vždyť oni také nežijí, co se  to  tu děje!“ volal stále dokola a jeho 

nepříčetnost stoupala. 

   ,,Hrubost i krutost  jsme  přeci  zničili, tak co to jen může být, snad 

zákeřnost?“ zkoušel přemýšlet Vítek, než opět vykřikl: 

   ,,Slavěnko,  Špacíne,  Patrísku, Adelinko, Sedmikrásko, Radostko! 

No jo ta nová  dívka, ta drbanka, ta za to jistě může!“ zuřil mládenec 

a hledal, kde leží ona divnice. 

   ,,Támhle je, ale vždyť  ona  také  nežije, takže za to nemůže!“ řádil 

bezmocný Vítek a běžel ke své milované.  

  Objal ji a zoufale křičel: 

   ,,To je zákeřná nespravedlnost, to je zákeřná nespravedlnost! Tolik 
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mladých hodných lidí  zemřelo, to je krutá nespravedlnost! Slavěnko 

má vzbuď se!“ 

 

Vítek ležel u své milované a vzlykavě plakal: 

   ,,Vůbec nevím, co  mám  dělat? Se zákeřnou  smrtí nemůže pomoc 

ani paní  Láska  ani  nikdo. Navíc nespravedlnost  není  žádná lidská 

vlastnost, tak proč? Co se to tu děje, co mám dělat?“ 

 

Hoch se prudce postavil a rozčíleně volal: 

   ,,Vy tam, pane spisovateli, no vy co tam v teple domova vymýšlíte 

tyto podivnosti, vraťte život mým přátelům a mé milované Slavěnce, 

tohle jste opravdu přehnal!!! 

Nedokážu si představit, jak  se z této  příšerné  situace chcete vylhat, 

smrt se nedá obelstít! 

Vraťte se okamžitě do času, kdy jsem otevřel oči a honem rychle vše 

přepište tak, aby byla  nějaká šance na záchranu. Vždyť to byli mladí 

zdraví lidé a najednou z nepochopitelných  důvodů nejsou. Okamžitě 

jim vraťte život, okamžitě pane spisovateli!!!“ 

 

Spisovatel: 

   ,,Máš ve všem naprosto  pravdu, Vítku. Smrt  se  nedá  obelstít a to 

jak jsem děj napsal je  vážně  nespravedlivé. Chtěl jsem jen poukázat 

na zákeřnost ve smyslu lidské  špatné  vlastnosti. Nu, jednak se mi to 

nepovedlo a pak z této  situace, tak  jak  jsem ji prezentoval, opravdu 

není východiska.  

Od smrti nás  ani  láska  nezachrání. Avšak  jedno ponaučení z mých 

předešlých řádků přeci jenom vyplívá.  

My dva protože jsme v pohádkové  fantasii, můžeme děj přepsat, ale 

pokud zákeřná nespravedlnost zasáhne v reálném životě, nikdo s tím 

nic neudělá! Vím, že  je hloupé  omlouvat  se  za  neštěstí, které jsem 

způsobil, přesto pokud můžeš tak mi odpust, hned vše napravím.“ 

* 

Vítek otevřel oči a jen tak vleže koukal na přicházející úsvit. 

  Když se po chvilce posadil, spatřil dívku, kterou přivedli z andělské 

zahrady, jak došla k jamce připravené k  zasetí semínka a koukala do 

ní.  

   ,,Dobré ráno,“ ozvalo se  za  jejími  zády. To princ Patrísek už také 

zahnal své sny.  

  Dívka vlídně odpověděla. 
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   ,,Jak se jmenuješ?“ zeptal se princ. 

   ,,Nevím, já nevím,“ zazněla skromná odpověď.  

,,Vítek mi večer říkal, že jméno mi vybereš ty!“ špitla dívka. 

  Prince ta slova rozesmála.  

   ,,Andělika, podle té  květiny, pro  kterou  tam  Vítek šel. Jestli se ti 

nelíbí, vyberu ti jiné?“ 

  ,,Líbí se mi, děkuji ti,“usmívala se Andělika a společně s Patrískem 

sledovala Sedmikrásku, která běhala po louce mezi květy. 

   ,,Všem kvítkům přeji hezký den,“ volala šťastná dívčina, a když se 

usadila na zem, z jejích úst se linuly krásné verše. 

 

PŘÍRODNÍ       (Báseň) 

Příroda si zpívá, je léto, slunce svítí,  

vánek hladí větve stromů, květy se usmívají. 

Včelky a čmeláci sbírají pyl, ptáčci pějí,  

serenáda přírody právě zaznívá. 

Projdu se loukou i hlína voní deštěm rosou, 

lehnu si do trávy, na obloze beránci jsou. 

Stromy si tančí, lístky mluví řečí šumnou, 

opereta přírody poskytla krásu nevídanou.  

Potěším se půvabem, co dává kvítek, přivoním si, 

po tvářích mě pohladil sám vánek i on zná něhu. 

Zamávám též sluníčku, vždyť vím, že díky němu,  

galerie přírody je tak úchvatná a tak vzácně zpívá si. 

* 

   ,,Vždyť tady je včeliček a čmeláků, tak proč jsme museli hlídat jen 

dva z nich?“ divil se Patrísek. 

   ,,Asi proto, že jen oni dva stihnou opylovat  naše květiny!“ bručela 

místo pozdravu Adelinka. 

  ,,Krásný den,“popřál Vítek se Slavěnkou, jenž se už také procházeli 

mezi květinami.    

  Dobré ráno,“ odpověděla  Andělka a  také  princ, který  se na Vítka 

šibalsky usmál, to protože viděl, jak mládenec cestou na louku 

zasadil semínko do připravené jamky.  

    

Začalo pršet, zároveň také svítilo slunce. 

   ,,Bude duha?“ volala radostně Andělika.  

   Špacín s Radostkou také  vlídně s  úsměvem pozdravili a sledovali, 

jak se vše vyvine. 
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Slunce se usmívalo do kapek deště a celičkou oblohu objala duha. 

  Princezna  Adelinka  přistoupila  k  zamilovanému  páru  a dotčeně, 

snad až uraženě Vítkovi řekla:  

   ,,Tak ty se cítíš být znalcem květin a  ptáčků? Slyšela jsem, jak ses 

večer vychloubal Slavěnce. Co takhle zvířátka, jak je  na  tom pán se 

znalostmi o zvířátkách? Zahrajeme si takovou  hru, souhlasíš? Máme 

přeci celý den čas, než ty kvítečky rozkvetou. Ať vím, s kým mám tu 

čest, nebo se snad bojíš?“ 

   ,,Proč bych se měl bát?“ odpověděl ledabyle Vítek. 

 

Adelinka se tvářila kysele a začala vysvětlovat pravidla.  

,,Řeknu zvíře a ty dodáš  mluvu, tak  jako jsou květomluvy, ty budeš 

tvořit zvěromluvu, ano?“ 

   ,,Ano prosím, jak si madam přeje, tak bude?“ usmíval se Vítek. 

   ,,Jsem na tebe moc zvědavá, můžeme tedy začít?“ 

   ,,Můžeme tedy začít?“ odsouhlasil mládenec. 

  Všichni  ostatní  také  souhlasili, a proto  princezna  vyslovila první 

zvířátko. 

   ,,Lev!“ 

   ,,Sílu, dravost v  sobě  skrývám, však očima spravedlivýma na svět 

se dívám. A co vidí, oči mé?Tebe, tebe! Jak vidí tebe oči mé? To pro 

kavalíra, vyslovit je nevhodné.“ 

   ,,To má být narážka na mě?“ bouřila se Adelinka. 

   ,,Je to přece hra, ale a bys  neřekla, můžu poslední slovíčka změnit, 

chceš?“ 

   ,,Pokud se mě to netýká, je mi to jedno. Ale jen pro zajímavost bys 

mohl prozradit  také  ten  druhý konec?“ žadonila  o poznání vlídněji 

princezna Adelinka. 

   ,,Sílu, dravost v sobě skrývám, však  očima  spravedlivýma na svět 

se dívám. A co  vidí  oči  mé? Tebe, tebe! Jak  vidí  tebe oči mé, to ti 

mohou vyjádřit jenom věty půvabné.“ 

  Adelinka se rozzářila  jako  to sluníčko, také její úsečný tón v hlase 

zmizel. Začala se ke všem chovat o poznání lépe. 

   ,,Tak teď třeba beruška?“ pokračovala ve hře. 

  ,,Beruška mi říkají, pro jiné  jsem slunéčko sedmitečné. Ti, co se na 

mě z výšky dívají, zapomínají, že  mám  pod  krovkami  svá křidélka 

schovaná. Já poletím, to  je  více  než jisté! A co vy, tam dole, no vy, 

čím vynikáte, co že vy dokážete?“ 

   ,,Začínám mít  obavu, že  tě  Vítek  trumfne, sestřičko?“ přitočil se 
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k Adelince Patrísek. 

   Princezna vesele pokrčila rameny.  

,,Dobrá a co včelka?“ 

   ,, Mluvilas o mluvách na zvířátka ne  na  hmyz, ale dobře včelička! 

O té vám budu povídat velice rád,“ jásal Vítek.  

,,Létá si z květu na květ, to by jeden nevěřil, jaká je to krása. Sbírá si 

pyl, také umí stvořit  med, co  nám  lidem zdraví dává. A co ty, co ty 

děláš pro ten náš svět?“ 

   ,,Proč koukáš na  mě, jsem  princezna, tak co, co?“ smála se krásně  

Adelinka. 

   ,,Koukám na tebe proto, že jsi mi tu hádanku dala ty. Proč pořád za 

vším vidíš něco špatného?“ kroutil hlavou Vítek. 

   ,,Jdeme dál, srnka!“ řekla Adelinka a přitom klopila oči.  

   ,Ladné pohyby srnky učí mě dívat se do krásy, její upřímný pohled 

učí mě dívat se  na  svět. A co vidím, to  raději  říkat  nebudu! Pokud 

jste toliko zvědaví, nuže dobrá!Občas se za druhé stydím, na oplátku 

jindy rád vyjádřím svou poklonu.“ 

   ,,Přiznávám, že se mi to líbí, vymyslíš něco na alpaku?“ rozplývala 

se Adelinka a všichni ostatní souhlasně přikyvovali. 

   ,,Rád, ale to bude patřit pouze mé  Slavěnce!“ řekl rozvážně Vítek. 

,,Alpaka má nejkrásnější  tvář  mezi  všemi těmi antilopami, ty lásko 

má, máš nejkrásnější  tvář  mezi  všemi  těmi dívkami. Obě dvě máte 

sličnou postavu, obě  máte  vzácnou  povahu, romanticky  a  něžnou, 

dobrosrdečně křehkou, láskyplně vlídnou.“ 

   Slavěnka Vítkovi darovala polibek, který přerušila Sedmikráska. 

   ,,Teď vybírám já! Ryba!“ 

 

Vítek se nadechl a s pohledem upřeným na Adelinku pravil: 

   ,,Ryba ve vodě si splývá, ryba ve  vodě  si spinká. Ryba ve vodě se 

všemu učí, ryba  ve  vodě  si mlčí. Jestlipak ta  ryba  také city vnímá, 

jestlipak ta ryba své srdce rozprostírá?Nevíš, potom jen moudrá rada 

zbývá. Až kdosi  přijde  za  tebou  s přátelstvím  či láskou upřímnou, 

nebuď rybou němou.“ 

Adelinka dvakrát na  prázdno polkla. Stále se dívala Vítkovi do očí a 

špitla:  

   ,,Kočka?“ 

   ,,Kočka má prý  devět  životů, přesně  tolik já vlastním květů. Celý 

týden, každý den daruji jeden, vždy jen vzácným lidem. Vím, dva mi 

ještě zbudou, ty mám  pro dívku výjimečnou. Ten první z nich daruji 
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své lásce za to její  krásné já. Druhý věnuji své lásce se slovy, jsi pro 

mě ta nejkrásnější kočka mezi všemi těmi kočkami.“    

   

Šťastná Slavěnka se rozběhla po louce se slzami v očích.  

  Vítek se chtěl vydat za ní, ale v úmyslu mu zabránil Patrísek.  

   ,,Teďka jsem na řadě  já!“ pronesl rázně. Proto Vítkovi nezbylo nic 

jiného než dál pokračovat ve hře.  

   ,,Kohout!“ pronesl  pyšně princ  a  společně  s  ostatními pozoroval 

princeznu Slavěnku, jak si vykračuje ke svému milému.  

   ,,No tak začni  a  něco  hezkého?“ smála  se  heboučkým úsměvem 

Slavěnka. 

   ,,Kohout ráno zakokrhal, jitřenku krásnou po svém přivítal. Kdyby 

on tušil, jak dlouho tu sedím, dívám se na oblohu a přitom zkoumám 

svou srdce proměnu. Ještě nedávno mé srdce bylo jako noční obloha, 

dnes se směje,jako ta překrásná jitřenka.Než se to dozví sám kohout, 

bude mé srdce jako ono  slunce  dálnou  oblohou  si  plout. A až zítra 

přijde kohout a opět zakokrhá, jen  tebe  má milovaná  bude vítat. To 

už také on bude znát, že mám tě více než rád.“  

 

Slavěnka s Vítkem na  sebe  mile  hleděli a jiskřičky lásky mezi nimi 

poletovaly. 

  Sedmikráska si otřela slzy a přitulila se k Patrískovi .  

  Princ mile zaskočen využil této situace k vlídnému utěšování.  

 

Nachýlil se večer.  

Louka byla  plná  květů  anděliky  lékařské, proto  se  všichni dali do 

sklízení, když  předtím  uctivě  poděkovali   včeličce  i  čmelákovi za 

jejich pomoc.  

  Nezapomněli ani na slunce, déšť a vítr.  

  Vítek chvilku pomáhal se sklizní, než  přistoupil k Andělce a přísně 

k ní hovořil: 

   ,,Už vím, co jsi zač, obyčejná zlodějka!“ 

  V ten okamžik všichni sledovali, co se děje.    

,,No ano, chtělas  překazit  naše  plány  tím, že  jsi zasazené semínko 

vyhrabala a schovala si jej do kapsy.“ 

,,Naštěstí jsem tě prokoukl  již  včera  večer a tak jsem do připravené 

jamky zasadil jiné  semínko, to pravé  bylo  jen  kousek vedle. Musel 

to být šok, když jsi viděla, jak se ze semínka rodí květina, ale to už si 

nemohla nic dělat, že?“ mračil se na Andělku  rozzlobený Vítek a šel 



93 

 

rozdělat oheň. 

   ,,Proč, proč jsi to udělala?“ ptal se dotčený Patrísek. 

   ,,Co už teď, vy jste  mě  odhalil i a  tak půjdu jinam. Já jsem ve své 

oboru mistryní, jen tenhle fuj  mi to  musel překazit. Ale než odejdu, 

řeknu vám nemilou zprávu. Lidské špatné vlastnosti se vám nepodaří 

zničit!“ řekla drze dívka a rychlým krokem odešla. 

   ,,A já ji dal tak krásné jméno!“ povzdechl si Patrísek. 

 

Když už na louce nezbyl žádný kvíteček, sešli se všichni u ohně a do 

hliněných misek s vařící se vodou vkládali  byliny naděje. Naděje ve 

zmizení ošklivé zloby.   

  Adelinka pečlivě míchala, kontrolovala, zda je odvar dosti silný.  

  Ostatní seděli kolem ohně a povídali si o té proradné zlodějce.  

 

Když byl lektvar  hotov, princ se Špacínem  sundali hrnec a postavili 

ho kousek od ohniště. 

   ,,Odnesu likér k Tobrolkovi, čím  dřív se zloba napije, tím lépe, vy 

běžte za svým cílem. Mějte stále na paměti, že lidé  na vás spoléhají. 

Snad se ještě někdy  setkáme, bylo  mi s  vámi  moc dobře, děkuji za 

vše, mějte se krásně,“  loučil se Milek, který  vyšel  ze svého úkrytu, 

aby ještě jednou pomohl. 

 

První se vzpamatovala Adelinka.  

   ,,Co to děláš, vždyť bude noc?“ 

   ,,Já vím, právě proto, milá princezno, právě proto?“ mával Milek. 

   ,,Co to má být, co děláš, to ti na nás nezáleží?“ drmolila princezna. 

  Milek se vrátil, stál u princezny tak blízko, jak to jen šlo. 

   ,,Jestli budeš vážně chtít, přijdu za tebou do Slunečního království, 

za tebou  přijdu. Teď  vážně  musím jít, nezlob se, prosím?“ pohladil 

princeznu po vlasech a pomalu odcházel.   

  Ještě několikrát se otočil a Adelince zamával. 

   ,,Chápete to někdo?“ rozplakala se princezna. 

   ,,Spíše mně přijde divné, že  jsme  se  přestali hádat, přestože zloba 

stále není zneškodněna!“ promluvila moudře Radostka. 

   ,,To protože mezi nás vstoupila láska a láska přemůže všechno zlo! 

To vědí všichni!“odpověděla Sedmikráska a chtěla se rozběhnout po 

louce. Po chvilce přemýšlení však došla k princi a smutně se zeptala:  

,,Máš mě rád?“ 

   ,,Mám tě rád, to je víc než jisté. Jsi  jediná  dívenka, kterou dokážu 
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milovat, to mi věř, jsi jediná,“ odpověděl Patrísek.  

  Sedmikráska ho políbila na tvář a  radostně  se  rozběhla mezi luční 

kvítí. 

   ,,Říkáte, láska za všechno může?“ ptala se podivně  Radostka.  

Teprve teď si vzpomněla na básničku od Tobrálka.  

   ,,Vždyť já jsem si jí ještě ani nepřečetla?“  

 

PODIVÍN       (Báseň) 

Jsi krásný kvítek, co roste na jaře, 

heboučká jako vůně, jež se vzduchem tetelí. 

Mé srdce stůně, když tě mé oči nevidí, 

láska má pláče, možná jsem podivín. 

Jsi hodná víla z nejkrásnější pohádky, 

tvou tvář miluje též hladina studánky, 

u ní teď sedím a moc se mi stýská, 

toužím potkat alespoň tvůj stín, 

přestože tvou krásu skrývá, co myslíš, jsem podivín? 

Tak ať! Svou lásku k tobě si rád zodpovím. 

* 

Radostka si četla báseň pořád  dokola, až ji uměla nazpaměť. Slzičky 

v jejích očích značily, co zrovna prožívá.  

  ,,Krátká, ale výstižná, je krásné, že mě někdo miluje a navíc je tolik 

hodný.“ 

  Dívčina slova zaslechla Sedmikráska.  

   ,,Nejen hodný, ale i moudrý  a  docela hezký. Máš veliké štěstí, drž 

se ho!“    

  Děvčata se rozešla s přáním dobré noci. 

   

Patrísek s Adelinkou sedící  u  ohně  si  povídali o všem, co doposud 

prožili.  

  Když princ usnul uprostřed věty, šla princezna také spát.  

  Cestou se ještě otočila a zamyslela se.  

,,Dneska  pršet nebude, můžeme spát venku. Vyspinkej se do krásna, 

bráško.“   

 

   Když se ještě před úsvitem  princ  probudil  chladem, opět roztopil 

ještě žhavý oheň.  

Světlo plamenů vzbudilo Sedmikrásku, která přispěchala za ním.  

Chtěla být s Patrískem  konečně  chvilku  sama, jak se na zamilované  
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sluší. Zjistila však, že je vzhůru také  princezna i  Radostka, proto jen 

tiše řekla:  

   ,,Krásňoučký den.“ 

    

Adelinka došla k princi a skromně se ptala:  

   ,,Jdeme prosím, dál?“ 

  Patrísek i Sedmikráska se od  srdce  zasmáli, prohlíželi si princeznu 

nechápavými pohledy, až princ konečně odpověděl:  

   ,,Jdeme!“ postavil se a pomohl vstát také Sedmikrásce.  

 

Jen okamžik a už kráčeli cestou do fantasie.  

  Povídali si, smáli se, skákali  radostí a  napodobovali jakési zvláštní 

tance.  

 

Došli až do lesa, který byl podivně tmavý.  

   ,,Co to, co to, slyšíte?“ zbystřila Radostka. 

   ,,To je jen větříček  ve větvích,“ smála se Sedmikráska. Hned však 

zdvihla prst na znamení, že také něco slyší.  

  Ostatní tedy utichli a vzrušeně poslouchali.  

   ,,Vážně, někdo  tu  nadává? Už  jí  vidím, tamhle  mezi stromy sedí 

stará babka.Obličej má samou bradavici, ale oblečená je do krásných 

šatů?“ ukazoval princ oběma rukama před sebe.  

   ,,Šaty sice krásné, ale ta  slova, fuj, raději je ani neslyšet!“ pronesla 

Slavěnka.  

    

   ,,Do krapatůva, mám už dost  všech těch ptáků, zvířat a hlavně lidí. 

Všichni jsou  hrozní  jo, neskutečně  hrozní. A k tomu…?“ baba větu 

nedokončila. Přerušila ji mladá krásná dívka, která  se objevila vedle 

ní a vřele promluvila:       

   ,,Já ti od nich pomohu, když…!“  

  Babka také nenechala dívku domluvit.  

   ,,Vím, já vím, zase budeš chtít kousek mé  krásy  a  stejně svůj slib 

nesplníš, jako vždycky!“  

   ,,Tvou krásu už  nechci, vždyť už  žádnou  nemáš. Dnes by to bylo 

skoro za nic, pouze tvoje chuť ubližovat, ta by mi patřila!“ začala se 

bouřlivě smát kráska. 

   ,,To nemyslíš vážně, co mi potom zůstane?“  

   ,,Nic!“ odpověděla krasavice a zase se začala hlasitě smát. 
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   ,,Ta stará, to je nenávist a ta mladá faleš!“prozradil pyšně Patrísek.         

   Adelinka tiše pronesla:  

   ,,Nenávist není v seznamu!“ 

   ,,To nevadí, ještě chvilinku je necháme a ona jí zdolá faleš!“ šeptal 

princ.  

 

Měl pravdu, nenávist  chvíli  brblala svá ošklivá slova, nakonec však 

prohlásila: 

   ,,Dobrá, vezmi si mou touhu  mstít  se a ubližovat. Hlavně, když tu 

lidskou chásku konečně zničíš!“  

  Kráska se opět smála, až padaly šišky se stromů a stroze řekla:   

   ,,Vždyť ty človíčky ničím i bez tebe!“  

 

Náhle  namísto staré ošklivé baby seděla tu hezoulinká dívka. V těch 

krásných šatech jí to vážně náramně slušelo.  

  Ale z krasavice se stala šereda ta z nejošklivějších,která se nemohla 

ani pohnout, tudíž  nemohla  utéci. Bylo té  špatnosti na ní tolik, že jí 

vzala všechnu krásu a hlavně její sílu. 

    

   ,,Fuj, ta je ale ošklivá?“ pronesla Radostka na adresu falešnice.  

   ,,Máš pravdu, nic ošklivějšího snad není?“přidala se Sedmikráska. 

 

   ,,Žádný strach, za chvíli  z ní  bude  překrásná holka, jen bych zase 

potřebovala oheň. Vím, v lese se nesmí rozdělávat, ale musím udělat 

odvar? Zatímco si  ony  dvě  tak  vzácně  povídali, připravila  jsem si 

vzácné bylinky. Řeknu vám jaké, vím, že budete zvědaví, pravda?“ 

   ,,Ano prozraď nám, co máš za  dobrotu  a já zatím připravím oheň, 

tady není tolik stromů,“ oznámil vědecky princ. 

   ,,Dám tam levanduli  ta  je  na  duševní  pohodu. Když je dušička v 

pořádku neplodí  žádné  ošklivé  myšlenky. Dál tu mám fenykl, když 

je ho hodně tak…, prostě, buď se z falešnice stane také hodné, hezké 

děvče nebo navždy zmizí.  

Potřebuji horkou vodu, abych mohla panně podat zdravý zápar, nebo 

natrhám čerstvý a dáme jí to  sníst, ale  tady  vážně  nevím, co to s ní 

udělá?“ culila se Adelinka. 

   ,,To vyjde, zkusíme to bez ohně?“ hýřili optimismem ostatní.  

   

Adelinka odešla natrhat ještě čerstvý sladký kopr, jak se fenykl také 

nazývá. 
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Ostatní mezi tím sledovali, jak faleš ještě víc ošklivý, nafukuje se, až 

úplně praskla. 

 

Princezna se vrátila s  čerstvými  bylinkami, a když viděla, co se zde 

stalo, jen si povzdechla: 

   ,,Všechno mé snažení bylo marné!“ 

 

   ,,Tak to by bylo! Teď ještě musíme  zničit tu nenávist i přesto že je 

z ní hezká panna  lidská  špatnost v ni zůstala, řekla bych já!“ kývala 

hlavou Slavěnka. 

   ,,O nenávisti rybka také nemluvila!“ upozornil Vítek. 

   ,,To je pravda!“ odsouhlasil Patrísek a nahlas přemýšlel:  

,,Tady je to  nejistý, zda  nenávist  a hlavně teď faleš zmizely. Vždyť 

my jsme se o to pramálo  zasloužili. Baba  se  vytratila a my nevíme, 

zda jsme jí zničili či nikoli? Pokud  dál  existuje, bude potřeba hodně 

slz a pláče, proto bychom měli  zavolat  naší  kamarádku Tichunku z 

Půjčovny na pláč.“ 

 

   ,,Jsem tady u vás!“ ozvala se trpavílka. 

,,Všechny ty lidské špatnosti, přivádí poctivé lidičky k pláči k slzám.  

Adelinko tvůj odvar se dá použít i  proti nenávisti, ale buďte opatrní, 

nebudete to mít jednoduché. Nenávist v sobě skrývá  útržky ze všech 

těch zlých povahových rysů, co jich v lidských bytostech přebývá.“ 

   ,,Ale s nenávistí jsme se setkat neměli?“ pronesl opět Vítek. 

   ,,Je pravda, že rybka o této  ošklivosti  nemluvila, ale pokud jí také 

nezničíte, všechno bude marné!“ špulila rty Tichunka. 

   ,,A co tedy máme dělat?“ přistoupila k trpavílce Slavěnka. 

   ,,Podívejte, nenávist v těle krásné  dívky sbírá houby. Běžte za ni a 

nechte se pozvat do jejího příbytku. Dál si musíte poradit sami! Já už 

vám jen mohu prozradit, že se vás bude snažit usmrtit celkem třikrát. 

Dávejte na sebe  pozor  a  nezapomeňte  se  zmínit každému, kterého 

potkáte o mé Půjčovně na pláč!“ upozornila Tichunka a byla pryč. 

 

   ,,Tak jdeme za ní!“ rozhodl Patrísek. 

 

   ,,Dobrý den  panenko, co že  tak  sama  bloudíš  lesem?“ pozdravil 

princ. 

  Děva si cestovatele s nelibostí prohlížela, než konečně odpověděla: 

  ,,Sbírám houby, ale jen ty nejchutnější.Znáte přeci růžovku, vy lidé 
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ji říkáte masák?“ 

   ,,Ale jistě, že známe tuto velmi  chutnou houbu. Už je to dávno, co 

jsme si na ní pochutnávali. 

   ,,Tak to já vás  zvu, připravím  vám  takovou  dobrotu, jakou nikdy 

v životě neochutnáte!“ smála se škodolibě dívenka nenávist. 

   ,,Jak by ne, když má v košíku jen samou muchomůrku tygrovanou. 

Od muchomůrky růžovky je pramálo k rozeznání!“ šeptala Adelinka 

svému bráškovi a tajně obešla  své  přátelé, aby každý nepozorovaně 

sebral jednu dvě růžovky a prozatím je dobře uschoval pod oblečení. 

 

Cestou se přátelé domluvili, jak provedou záměnu hub. 

 

   ,,Tak tady pobývám!“ oznámila  špatnost, když  všichni vystoupali 

na kopec, kde stála polorozbořená chalupa.  

,,To víte samotné děvče, neumím spravovat chaloupky, ale nemusíte 

se bát, račte dál!“  

 

Uvnitř chalupy  se  vznášela  podivná  mlhovina. V peci hořel oheň a 

na ní v hrnci vřela voda.  

  Děva do hrnce přesypala své houby a vařečkou je promíchala. 

   ,,To je ani neočistíš?“ divila se Slavěnka. 

   ,,Věřte mi, takto neztratí nic  se své  lahodnosti!“ smála se bouřlivě 

nenávist. 

,,Počkejte tady, dojdu ještě pro dřevo do pece!“ oznámila špatnost. 

   ..My ti se Špacínem a s Vítkem pomůžeme?“ nabídl Patrísek. 

   ,,To není třeba!“ odsekla tvrdě děva a vyšla ven. 

 

Adelinka rychle  vyndala  jedovaté  muchomůrky z hrnce, zabalila je 

do svého  uzlíčku, který  uložila  pod  lavic i a  místo  nich vložila do 

vroucí vody růžovky.  

Do jiného hrnce nabrala vodu a dala jej na pec i se svými bylinkami. 

   ,,Když je příležitost, přeci jen raději udělám zápar!“  

    

Zlá nenávist se vrátila, odložila  dřevo a  sběračkou každému z hostů 

nandala houby  do  dřevěných  misek a s podivným smíchem popřála 

dobrou chuť. 

 

Protože  houby  nebyly  očištěné, jídlo nebylo  taková delikatesa, jak 

by mělo být, přesto všichni všechno snědli. 
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  Nenávist se spokojeně usmívala, ale jenom do chvíle než zjistila, že 

houbový jed neúčinkuje. 

  ,,Jak je možné, že je houby nezahubily?“brblala si vztekle pro sebe. 

   ,,Bylo to velmi chutné, ale  houby  jsou  těžké jídlo, proto jsem pro 

nás připravila  bylinkový  nápoj  na  trávení, co říkáte přátelé? Mohu 

nabídnout i tobě vzácná panenko?“ usmívala se Adelinka, která hned 

vykročila k peci, kde přelila nápoj do hrnečků. 

Roznesla je přátelům a jeden  podala  také nenávisti, která se mračila 

víc a víc. 

 

Vypila nápoj a stroze oznámila: 

   ,,Musím ještě pro dřevo!“ 

   ,,My ti pomůžeme, ať  je  ho  víc, nemusíš  tolikrát chodit?“ nabídl 

opět Patrísek. 

   ,,V žádném případě!“ zaburácela nenávist a vyšla z chalupy. 

 

   ,,Kamarádi, je  to podivné, že ta děva nechce pomoc s tím dřevem? 

Měli bychom rychle opustit chalupu!“ větřil neštěstí Vítek. 

 

   ,,To bylo  o  vlásek?“ kývala  hlavou  Sedmikráska  stojící s přáteli 

před chalupou, která se v jediný okamžik dočista zbortila. 

 

   ,,Co se to stalo?“ spráskla ruce dívka nenávist, když spatřila trosky 

svého obydlí. 

,,Teď už toho dřeva nebude  zapotřebí!“ oznámila vztekle, to protože 

se cestovatelům opět nic nestalo. 

   ,,Kde teď budeš bydlet?“ zeptala se Radostka. 

   ,,Musím přiznat, že tato chalupa nebyla mé jediné obydlí, zde jsem 

hostila všechny, o kterých jsem nic nevěděla. Snad chápete, samotná 

dívka musí být opatrná? Teď už  vím, že vy jste neuvěřitelně hodní a 

proto vás mohu pozvat na  svůj  hrad. Je  za  tou roklí, ale nebojte se, 

půjdeme přes lávku, která je naprosto bezpečná!“ smívala se podivně 

děva. 

 

   ,,Vítku vymysli něco jak dostat nenávist na lávku, aby se zřítila jen 

ona sama a my zůstali na živu!“ šeptal cestou Patrísek. 

 

   ,,Přejděte přes lávku a počkejte  na  mne na druhé straně!“ poručila 

děva. 
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   ,,Dáma má přednost, a navíc ta jsi tu  paní  domácí, proto bys měla 

jít první, abys nás mohla jaksepatří  přivítat  na  svém panství!“ řekl 

směle Vítek. 

   ,,Jak říkáš, tady jsem doma já, a vy mě budete poslouchat. Přejděte 

tu lávku všichni najednou a žádné řeči!“ zvýšila hlas nenávist. 

   ,,Váááá, já se bojím, mám panickou hrůzu z výšek!“ křičel Špacín. 

   ,,Zmlkni a upaluj nebo tě shodím dolů!“ burácela vztekle děva. 

  Špacín však nepřestával a na víc se k němu přidal také Vítek. 

   ,,Váááá, bojím se, bojím aáááá!“ 

   ,,Přestaňte řinčet!“ hulákala nenávist. 

  Vítek rukama naznačil, aby se přidali i ostatní. 

 

   ,,Mlčte!“ křikla děva, ale  když  ji ani teď nikdo neposlechl, utíkala 

přes lávku do svého hradu. 

 

   ,,Nenávidím lidi, všechny vás  nenávidím!“ křičela zlá panna, když 

padala i s lávkou do propasti. 

  Dopadla na veliký  valoun, kde se  před  zraky  hrdinů  proměnila v 

šedivou mlhovinu. 

   ,,To jistě zařídil tvůj lektvar,“chválila Adelinku Slavěnka. 

 

Cestovatelé se vrátili stejnou cestou zpět a záhy byli venku z lesa. 

  Sluníčko kouzelně svítilo, ale nepálilo. 

  Naskytl se pohled, který princ vyjádřil slovy básníka. 

 

KRAJINA          (Báseň) 

,,Pestrostí půvabů kraj propleten tu jest, 

nechám se tou upřímnou pravdou svést. 

S lehkostí vůně zbavím se smyslů,  

ať mou všední nepohodu mám zas plnou citů. 

Děkuji ti krajino, za tu krásu, co směl jsem spatřit, 

mám v srdci opět krásno a mohu dobrou náladu šířit.“ 

* 

   ,,Tak už nám zbývá jenom nevěra!“ oznámila sebejistě Adelinka.  

   ,,Můžeme tedy vyrazit?“ zeptala se Slavěnka. 

  Sedmikráska vzala Patríska za ruku a táhla ho kupředu.  

    

Radostka za nimi volala:  

,,Čekejte, něco vám řeknu?“  
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Když je došla, začala vysvětlovat:  

   ,,Do hor by měl jít jenom princ Patrísek s princeznou Adelinkou.“ 

No ano, my ostatní bychom měli  počkat v našem království Červené 

lilie?“ navrhla Slavěnka. 

  Princ Patrísek s Adelinkou dívky za jejich nápad chválili,přitom dál 

kráčeli pěšinou mezi krásně rozkvetlými květy.  

  Vítek zpíval a hrál na svou lyru veselé noty až do té doby, než došli 

před zámkem uprostřed malebného městečka. 

 

*     *     * 

Sám pan král Citumil s  královnou Touženkou  vyšli branou ven, aby 

cestovatele přivítali, jak se sluší a patří. 

   ,,Zveme vás na svůj zámek.Na vaší počest, jsme přichystali velkou 

slavnost.   

 

Pan král nejprve provedl návštěvu po zámku. 

U slavnostní tabule si pak povídali dlouho do noci.  

 

Ráno u  snídaně  královna  vyprávěla, jak král se svým synem chodil 

za hvězdou. Vítkovi se příběh natolik líbil, že jej zhudebnil. 

 

MODRÁ  HVĚZDA        (Píseň) 

Já byl tenkrát malý kluk, dnes rád na to vzpomínám, 

o čem mi táta vyprávěl a kam mě vodíval. 

Mezi stromy úzká cesta, tam jsme spolu chodili, 

z voňavého mechu my k hvězdám mluvili. 

Zářil jsi, když mé dětství vedle tebe kráčelo,  

byls pyšný na to, že mě máš. 

Nechtěl jsi, abych vyrostl, přál sis mou malou dlaň, 

den co den tou úzkou cestou vést za hvězdou. 

Jen pro nás zářila ta hvězda hvězd, i když se den s nocí otočí. 

Tam jen nám dvoum patřil svět                   

ty jsi pojmenoval tu hvězdu podle mých modrých očí. 

Noci dny zahalené do tvé otcovské lásky,  

proč mi zbyly vzpomínky jen. 

Teď já mám na čele od starostí vrásky 

a s mým synem úzkou cestou jdeme za hvězdou. 

Zas slyším tvá slova hřejivá, že jen pro nás svítí hvězda modrá 
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a můj syn to ještě nechápe, tak jako já, když jsi mě sem vodíval. 

Jen pro nás zářila ta hvězda hvězd, i když se den s nocí otočí. 

Tam jen nám dvoum patřil svět,                   

ty jsi pojmenoval tu hvězdu podle mých modrých očí. 

Zas slyším tvá slova hřejivá, že jen pro nás svítí hvězda modrá 

a můj syn to ještě nechápe, tak jako já, když jsi mě sem vodíval. 

* 

Po  krásných  nostalgických  chvilinkách, mluvila  královna Toženka 

velmi vážným tónem.  

   ,,Čeká vás ta netěžší zkouška, nevěru se vám taktéž nepodaří úplně 

zničit. Vždy se najde podlý člověk, který si myslí, že je obdivuhodné 

podvádět lásku. Ve své sobeckosti  nevidí, ani  nechce  vidět, že je to 

zrada, ta nejpodlejší. A navíc v sobě  ještě  vidí  hrdiny. Nevěru však 

udolat musíte, v pohádce  nemá  co  dělat, v dětské fantasii nemá své 

místo. Adelinko, tvé  bylinky  musí  mít  opravdu  silný účinek, jinak 

bylo vše zbytečné.“  

  Princezna si hladila čelo.  

   ,,Chtěla bych vás požádat, jestli máte ještě to víno z mařinky, které 

jste večer pili, jen jednu  lahvičku, prosím?“ žádala dívka a vše hned 

vysvětlila:  

,,Víno z této byliny  osvěžuje  a  otevírá srdce. Cestou jsem nasbírala 

pro ošklivku byliny, ze kterých  uvařím  ještě jednu dobrůtku. Pokud 

mohu použít  kuchyň  zde  u  vás, moc  by mi to pomohlo. Připravila 

bych fujce, specialitku. Kozlík lékařský, čertikus, je  mimo jiné proti 

milostným zájmům. Dále jehlice trnitá, zvaná mužská láska, která se 

používá v alchymii a při  obřadech  čarodějnických. Nasbírala jsem i 

mátu, ta osvěžuje mysl, sedmikrásku, ta  vyléčí  skoro všechno a pak 

ještě mateřídoušku, na  celkové  uklidnění. Bude  toho dost?“ zeptala 

se Adelinka. 

   ,,Ty musíš vědět, jestli to bude stačit?“ odpověděla královna. 

  ,,Nechceme vás vyhánět, ale už byste se měli vydat na cestu, abyste 

tam došli do  tmy. Tady je víno, ať se vám daří?“ pravil král a odešel 

do zámecké zahrady. 

   ,,Stalo se něco?“ ptala se vyděšeně Radostka. 

  Královna stroze odpověděla:  

   ,,Nic vážného, jenom je  unavený  i král je člověk,“ tleskla do dlaní 

Touženka, aby přivolala služebnictvo. 

   ,,Naši milý hosté odhází, dejte jim na cestu, co si budou přát!“ 

  ,,My už také půjdeme, počkáme na Adelinku a Patríska v království 
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Červené lilie,“oznámila  Slavěnka s  Vítkem a  vydali  se společně se 

Sedmikráskou, Radostkou a Špacínem na cestu. 

    

Zachránci pohádkové říše  královnu  ujistili, že jim nic nechybí a tak 

se s nimi rozloučila.  

 

S dobrým  pocitem, který v  nich  vyvolalo město Malého království, 

ale také s  velkým  napětím, co je čeká, vykročili  princ s princeznou 

vstříc svému dalšímu osudu.  

 

Po obloze pluly  černé  mraky, občas i blesk zasvítil, bez hromů, bez 

deště.  

  Čím byly blíž horám, tím byla větší tma. 

    

Patrísek s Adelinkou  už  neviděli  ani  na  krok před sebe, když tu si 

vzpomněli na lunu, která též slíbila pomoc.  

   

Aniž by vyslovil jediné slovo, začaly se na nebi dít zvláštní věci.  

  Vítr se snažil rozfoukat šedivá mračna pouze s malým úspěchem.  

  Po chvíli se přeci jen podařilo vyfoukat mezi mraky alespoň malou 

skulinku, kterou k zemi prostoupilo světlo luny, kolem které si ladně 

proplouvaly hvězdy.  

   ,,Ještě nikdy jsem  neviděla, aby  pod  šedivými mraky svítila luna, 

doprovázena svými věrnými třpytilkami?“ divila se princezna. 

   ,,Díky tomu jsme zjistili, že stojíme před obrovskou hradní bránou, 

podívej, je pouze přivřená?“ strčil do jedné půlky Patrísek. 

   ,,Počkej bráško, neměli bychom  se  nejprve zeptat Krasomálky, co 

máme s tou ošklivou škaredností udělat?“ 

   ,,Máš pravdu, na nevěru opravdu platí jen opravdová láska, a kdo o 

ní ví víc než trpavílka z Poradny lásky?“ 

 

   ,,Věřte, že i zamilovaní  lidé  umí  být nevěrní!“ odpověděla princi 

Krasomálka stojící v polootevřené bráně. 

   ,,Tak to jsme vlastně bezmocní?“ povzdechl si Patrísek. 

  Krasomálka velmi smutně mluvila: 

   ,,Nevěra je to nejhorší škaredno, které člověk člověku může udělat. 

Skrývá se  za  ní  spousta  přetvářky, lží, falešnosti, sobeckosti a také 

ponížení.Podvedený protějšek pak většinou končí v útrpném smutku, 

sebepodceňování, ve zlobě, zášti, nenávisti nejen k dotyčné osobě!“ 
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   ,,Poradíš nám co dělat?“ zeptala se opatrně princezna. 

  ,,Nevěra k vám bude mluvit velmi kudrnatou řečí, ty Patrísku musíš 

odpovídat stejným způsobem tak abys ji dostal do  úzkých. Adelinko 

prosím, nech to na tvém bráškovi!“ radila velmi důrazně trpavílka. 

  

Sourozenci opatrně prošli branou.  

  Kráčeli zahradou, kde nebylo nic, jediný kvíteček, ani tráva.  

 

Náhle ve svitu luny spatřili jakýsi podivný hrad.  

  Beze slov došli až k němu. 

    

   ,,Co tu chcete?“zjevila se před  vchodem  zvláštně vypadající žena. 

Spojená dvě různá těla, jedno  dívčí s  dlouhými  tmavými vlasy, nad 

svým jedním okem dlouhé řasy, halenka, sukně  a  bota na podpatku. 

Druhé  mužské  tělo, mělo  krátké  světlé vlasy, polovinu   kníru, půl 

saka i kalhot k tomu prapodivnou botu.  

   ,,Hledáme nevěru?“ pronesl nebojácně princ. 

   ,,Kdo vás posílá?“ zajímala se ženomužka.  

  Adelinka vystrašeně zopakovala princova slova:  

   ,,Hledáme nevěru?“ 

    ,,To jsem já, co mi chcete?“ řekl velmi ošklivě ženomuž. 

   ,,Chtěli bychom se přesvědčit, jestli  je pravda to, co se povídá. Prý 

jste nezničitelná?“ předstoupil před zlounku Patrísek. 

  Štrašlivost se začala tak smát, že z nebe opět padaly blesky. 

 

Princezna na okamžik přerušila nepříjemně rachotivý smích.  

   ,,Prý máte moc ráda víno, tak jsme vám  donesli na ochutnání víno 

z mařinky. To jste jistě  ještě nepila? “ podala  princezna panopánovi 

láhev.  

   ,,Pojďte!“ zvala obluda dvojčata do svého hradu.  

 

Procházeli chodbou, kde se princ s princeznou museli hodně ovládat, 

aby se nesmáli podivné se kolíbající chůzi škarednice. 

  

Došli do prázdné komnaty, jenom  uprostřed  stál malý stolek a u něj 

jedna židle.    

  Nevěra  prudce  zavřela  dveře, sedla si na židli, vyndala zpod stolu 

skleničku a vesele pronesla:  

   ,,Vy jste mě přišli zničit?“ nalila si víno a napila se.  
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,,To je vážně dobrůtka,“ vypila celou sklenku najednou.   

Znovu si dolila a pravila:  

   ,,Tak jdeme na to! Víte, proč se nemusím bát o svou budoucnost? 

Já vám to řeknu, protože lidé neumí a nechtějí ovládat své pudy!“ 

   ,,Rozumní své pudy mění do věrné lásky!“ opáčil Patrísek. 

   ,,Tedy jen hlupáci jsou nevěrní?“ 

   ,,Ano, ano jsou to primitivní  chudáci, chceš-li hlupáci, kteří ve své 

sobeckosti myslí jen na uspokojení svých pudů!“ 

 

Nevěře se viditelně přitížilo, přesto se snažila nedat nic najevo. 

   ,,Nač se má někdo zabývat láskou, která neuspokojuje jeho pudy?“ 

   ,,Pouhé výmluvy, alibismus! Ten kdo opravdu  miluje, najde pro tu 

svou lásku věrné řešení!“ 

   ,,Na tomto  světě není jediného člověka, který by si alespoň ve snu 

se mnou jakožto s nevěrou nepohrával!“ 

   ,,Tomu sama nevěříš, kdo  je  opravdu  zamilovaný  vůbec neví, že 

existuješ!“ 

 

Oplzlé nevěře bylo víc a  víc  nedobře, přesto se dál snažila nedat nic 

najevo. 

  ,,Tedy pravá láska na mě platí? Tak to nemám strach, taková není!“ 

   ,,Ale ano vím o ní!“ 

   ,,Přestanu na tomhle světě škodit, pokud v tom všem množství lidí, 

najdeš jediný pár, který si ani v myšlenkách nebyl nevěrný!“ 

   ,,Takových ti najdu!“ 

   ,,Nechvástej se, vím toho o moc víc než ty! Tedy budeme si hrát!“ 

   ,,Už jsem si jist, že tě dostanu, ošklivice!“ 

   ,,Nuže dobrá!“ odsekla nevěra.  

,,Odvíjí se  od  lidských citů,  myšlenek, představ, tužeb a nehledí na 

skutečnost?“  

   ,,Co je to za blábol, bráško?“ pronesla tiše Adelinka. 

  ,,Moc tě prosím, abys mě nerušila, není to hra!“odpověděl princ.  

 

Za krátký okamžik pravil:  

   ,,Řekl bych, že to jsou lidské sny, ty se odvíjí od našich myšlenek, 

představ a pocitů i tužeb.“ 

   ,,Vidím, že máš  rozum  na  pravém  místě, ale  neraduj se!“ osekla 

nevěra a přidala k dobru další otázku. 

   ,,Řekni mi, co je přítomnost?“ 
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   ,,Co mají tyto otázky společného s láskou?“ 

   ,,Pokud správně odpovíš, pochopíš!“ 

   

Princ koukal na princeznu a prsty si hladil čelo.  

 

Po chvíli se do čela praštil rozevřenou dlaní a pravil:  

   ,,Přítomnost vlastně neexistuje, ať koukám kamkoli na cokoli, není 

to skutečné nyní. Zlomky času jsou  tak rychlé, že vlastně známe jen 

minulost a budoucnost!“ 

   Nevěra si dolila víno a nervózně vyslovila: 

  ,,Jak vypadá  ten, kdo vám  často  dává  kus  svého  já, aniž by za to 

něco žádal? Proč nic nechce?“ 

    
Tentokráte princ přemýšlel dlouho a Adelinka trnula hrůzou. 

 

Patrísek chodil sem a tam, než zvedl prst nad hlavu a odpověděl:  

   ,,Á, přeci slunce! Posílá nám své paprsky, které nám dávají jedním 

slovem život. Jak je známo, slunci se nedá  nic  darovat ani vracet, to 

vědí všichni, ty ne?“ zeptal se Patrísek posměšným tónem.  

  Uličnice sípavým hlasem zaburácela:  

   ,,Kde bydlí bezčasovost?“  

   ,,Tak to je  teda  otázka  otázek!“ pronesl hoch, když si hladil prsty 

bradu. 

  Adelinka tiše povzbuzovala:  

   ,,Přijdeš na to, jsi kabrňák, ta zlá na tebe nemá!“ 

    

Princ už to chtěl vzdát, když tu si vzpomněl. 

   ,,Láska, bydlí v každém zamilovaném srdéčku, láska je bezčasová, 

nadčasová. Sama láska je a vždy bude bezčasovost!“ 

Jakmile princ odpověděl, nevěra byla pryč.  

    

Princezna za bráškou spěchala s vlídným objetím. 

 ,,Jsi skvělý opravdu, ale rozumíš tomu?“  

   ,,Už ano, charakterní lidé  sní  o  pravé  lásce, která by jim změnila 

minulost v barevnou budoucnost. Život  závisí  na  slunci a je krásný 

jen tehdy pokud  je  nadčasový  tedy, pokud  prožíváme opravdovou 

lásku!“   

 

   ,,Nevěra je zpět!“ upozornila Adelinka. 
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  Fujtajblina se vřískavě smála a důležitě řekla:  

   ,,Ty myslíš, že jsi chytrý? Jsem zvědavá, jak splníš můj další úkol, 

dobře mě poslouchej! V pohádkách  vždy  dobro  vítězí  nad zlem, ty 

máš teď za úkol, aby zazářilo zlo!  

To jsem  to  vymyslela, nakonec  zazářím  já a to díky tobě!“ ukázala 

prstem nevěra. 

   ,,Krásně sis to vymyslela, ale  ve  své těžkosti  je  to  vlastně velice 

jednoduché,“ odpověděl nadšeně Patrísek.  

,,Pojď se mnou ven, chceš přeci být přítomná svému přáníčku?“  

 

Všichni tři vyšli ven před dveře hradu.  

  Princ promluvil:  

   ,,Luno prosím,pomůžete nám, nevěra chce zářit. Propůjčíš jí na pár 

okamžiků tolik hvězdiček, aby  celá  svítila?“ ukazoval princ na zlou 

nevěru a hlasitě se smál. 

    

Na škaredku usedaly hvězdy jedna za druhou, až jí za chvilku koukal 

jen obličej.     

   ,,Celá záříš, záříš hvězdným oděvem,“ volala šťastně Adelinka. 

  Princ s úsměvem pronesl:  

   ,,To se nám krásně rozzářilo, to nejošklivější zlo!“ 

   ,,Nevěra divně prskala, sama  nechápala, jak se mohla nechat takto 

doběhnout. 

   ,,To by stačilo, úkol  jsme přeci  splnili, jiná  podmínka  vyslovená 

nebyla. Záříš, jsi zlo, září zlo, tak už se ztrať!“ řinčel Patrísek. 

   ,,To nepůjde!“ odpověděla nevěra a důležitě pronesla:  

,,Dostal  si mě, ale zničit  mě  může  pár, který ani v jediné myšlence 

nikdy nezhřešil. Jednoduše řečeno, musel by to být pár, který za celá 

léta společného žití nezhřešil, ani  jedinou  myšlenkou a takový není, 

proto o svou existenci nemám strach!“ nemohla svůj smích zastavit. 

   ,,A je to!“ povzdychl si smutně  Patrísek.  

,,Pravda, o nikom takovém nevím?“ 

  Adelinka si vzpomněla a nenápadně princi pošeptala:  

   ,,Slavěnka a Vítek z království Červené lilie. Největší láska Modré 

planety!“ 

  Patrísek radostně zajásal:  

   ,,Ale ano  známe  takový  pár, Vítek  a jeho  Slavěnka  z království 

Červené lilie.“ 

   ,,Ale kde jsou, musí být tady! Tady nikdo není tak máte smůlu!“ 



108 

 

   ,,Jdeme  pro  Vítka a Slavěnku, vrátíme se, zničíme tě!“ volal princ 

Patrísek, když odcházel se svou sestřičkou z hradu.  

 

Princ byl tak dopálený, že vůbec nevnímal cestu okolí zkrátka vůbec 

nic.  

 

Došli až na rozcestí, kde se  dozvěděli, že  království Červené lilie je 

jen kousek. 




CO  VŠECHNO  SE  MŮŽE  STÁT? 

   ,,Tak jsme napsali skoro celý příběh najednou, to je super, tatínku.  

Pojď, dopíšeme ještě tu poslední kapitolu, na tu se vážně těším.“ 

   ,,Víš, synu, normální lidé také potřebují  na toaletu, napít se a tak! 

Ale neraduj se, lidské špatné vlastnosti z  našeho  světa  stejně nikdy 

nezmizí,“ řekl jsem s úsměvem a odešel do kuchyně.  

 

Po chvilce zaznělo vyzvánění synova telefonu.  

   ,,Ahojky lásko moje, už mám skoro  celou knihu. Jo, jo dám ti ho k 

telefonu, jen musíš momentík počkat, víš, kde je?“smál se Ondrášek. 

 

Vrátil jsem se do místnosti a syn mi podal telefon.  

   ,,Někdo s tebou chce mluvit!“ 

  Opravdu jsem  se  vyděsil, naznačovat  jsem, ať mě Ondrášek nějak 

omluví, ale bylo na něm vidět, že mi vůbec nechce pomoc. 

   ,,Prosím?“ 

   ,,Petrozínka, dobrý  den, pane Vítku, chtěla jsem  se  jenom zeptat, 

Ondrášek mi tvrdí, že jsem jeho první láska?“ 

   

Ulevilo se mi, přestal jsem se třást a radostně odpověděl:  

   ,,Říkával mi o svém soukromí hodně, a že  by v  minulosti nějakou 

dívku miloval, o tom nevím?“ 

      ,,Děkuji, to mi stačí, mějte se hezky, nashledanou.“ 

   ,,Zavěsila, co se děje, proč  s  tebou  nechtěla mluvit?“ ptal jsem se 

vyděšeně. 

   ,,My už jsme domluveni, od zítřka se zase uvidíme,“ smál se syn.  

   ,,Ten ředitel z Labrony se mě zastal  a  proto, tam musím zítra také 

jet. Pojedeš vlakem nebo ráno se mnou?“ 

   ,,S tebou, to je jasné!“ smál se Ondrášek. 
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   ,,Tak já už půjdu spát, není mi dobře, dobrou.“ 

   ,,Dobrou noc, tati.“ 

    

   ,,Tatínečku vzbuď se, už je ráno!“ 

   ,,Kolik je hodin, zaspal jsem?“ 

   ,,Je čas, ale když jsi nešel, tak jsem si hold pro tebe došel. To se mi 

to rýmuje?“ 

   ,,To jo, už jdu!“ 

   ,,Dnes udělám snídani já,“ prohlásil  hrdě  Ondrášek  a odkráčel do 

kuchyně. 

    

   Umyl jsem se, oblékl se a šel se posadit ke stolu. 

   ,,Hotovo, dobrou chuť?“ smál se na mě syn. 

   ,,Co se tak zubíš?“ tvářil jsem se nechápavě. 

   ,,A budu se křenit víc, připrav se na to!“ smáli  jsme  se  oba a ne a 

ne přestat. 

    

   ,,Tak jedeme, jsi připraven synáčku? 

   ,,Jedeme, to je rozkaz!“ vypjal hruď. 

   ,,Ano, pane Ondrášek, máte s sebou hrníček?“ 

   ,,Na co hrníček?“ smíchy se nám zalily očí slzami. 

   ,,Jo, srandičky, přejdou, otče filuto?“ 

 

Dojeli jsme do Labrony.  

  Ondrášek vystoupil z auta s letmým pozdravem ahoj. 

   ,,Co jsi čekal?“ ptal jsem se sám sebe.  

,,Že se osmnáctiletý kluk bude hodinu loučit se svým tátou?“ 

   

Dnes jsem hodinu čekání strávil v baru u kávy.  

 

Jednání bylo o poznání vlídnější a také kratší. 

 

K autu jsem kráčel s myšlenkou, jak  se  řítím zpět do Trendu, než se 

v kapse saka ozval můj mobil. 

  ,,Tati, ve dvě u divadla, slíbil jsem to, nezklameš? Ahoj Ondrášek.“ 

   ,,Tak a je to!“ řekl jsem si polohlasně a bylo mi zvlášť podivně. Na 

jednu stranu jsem se těšil, ale pořád tu byl pocit, který  mi radil odjet 

domů.  
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Toulal jsem se městem  a  vzpomínal  na vše, co jsem tu před mnoha 

lety prožil.   

Prošel jsem obchodní domy, které tu za ten čas postavili, a přemýšlel  

co udělám, jestli opět přijde také Slavěnka. 

 

   ,,Ahojky, tati,“ volal syn z dálky. 

   ,,Ahoj Petrozínko, ahoj Ondrášku,“ zadrhl se mi hlas.  

,,Ahoj Slavěnko, smím vás pozvat na kávu?“ vypadlo ze mě. 

   ,,To je tedy gesto, otče?“ 

  ,,Ještěže se máte čemu smát, hu, ho, ha?“ prohodil jsem ledabyle. 

 

Usedli jsme  se  ke  stolu, a když  jsme  měli objednáno, Ondrášek se 

společně s Petrozínkou kamsi ztratili.  

  Zůstal jsem sám se Slavěnkou. 

   ,,Ještě jsi pořád ve stejné redakci?“ zeptal jsem se po pěti minutách 

ticha. 

   ,,Vítku, jestli nechceš, nemusíme  tady  být, každý půjdeme, odkud 

jsme přišli?“ 

   ,,To by bylo nejlepší!“ odsekl jsem a přitom koukal všude okolo. 

   ,,Ondrášek o tobě moc hezky mluví,prý ses o něj celý ten čas staral 

sám?“ 

   ,,Jo, to jsem se staral! Ty jsi prý také sama, ehm,“nechtěl jsem větu 

dokončit. 

   ,,Nevím co říct, změnil se!“ řekla zklamaně dívka.  

,,Ale jsem tady a jsem tu s tebou Vítku, už nám není patnáct!“ 

   ,,To vím, za dva roky mi bude padesát, trošku rozdíl!“ 

   ,,Proč jsi tak úsečný, přeci jsem  ti  přísahala, že tu větu jsem nikdy 

neřekla a ty jsi mi věřil!“ 

   ,,Také nejde o tu větu! Moc dobře víš, co jsi na mě připravovala?“ 

   ,,Vůbec tě nechápu?“ zpřímila se Slavěnka. 

   ,,Chtěl jsem tě tenkrát pozvat na víkend, půjčil jsem si kostýmy, co 

nosili princové a princezny, ty jsme měli  mít  celý  ten  den na sobě. 

Dopoledne byl  pro  tebe  připravený  kočár s koňmi, aby tě odvezl k  

zámečku Krk.Tam měli čekat  kamarádi muzikanti, aby ti zahráli pár 

líbezných písniček.  

Na odpoledne jsem měl domluvený  let  balónem. Večer jen pro tebe 

mělo být speciální menu na lodi, opravdu speciální.Takové co papají 

v pohádkách. Takové, jako měli dříve  králové. A na neděli jsem měl 

domluvenou projížďku na koních  a  ještě  jiné akce, ale…! Pak jsem 
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zaslechl, že až se Vítek chytne, Slavěnka  ho  stejně odmítne! Málem 

jsem kuli tobě zradil Aničku. Hrozné pomyšlení!“  

Slavěnka na mě koukala s otevřenou pusou.  

   ,,To není pravda, Vítku jestli tomuhle věříš! Kdo to řekl?“   

   ,,Je jedno kdo to řekl, ale co řekl!“ 

   ,,Ty jsi mě chtěl někam pozvat a měl jsi pro mě  připravené takové 

krásné věci. No, vlastně to o tobě  vím  od  začátku co tě znám, že jsi 

takový blázen, ale v tom dobrém, takový krásný blázen.“ 

   ,,Dva dny před tím jsem zaslechl tvého velmi blízkého kolegu, jak 

se kochal tím, co na mě vlastně chystáš, tak jsem to zase zrušil!“  

   ,,Pořád nevím, o čem to mluvíš?“ divila se překvapeně Slavěnka. 

,,Běda ti, Vítku!“zvedla ukazováček a já v tom opět lítal jako tenkrát 

   ,,Bylo toho víc, ale to co jsem zaslechl od toho  pana Gumičky, jak 

s gustem vejtahy před spoustou lidí prozradil, že  až se Vítek chytne, 

tak ho Slavěnka stejně odmítne. Přesně tak to řekl a to mohl vědět 

pouze od tebe! Moc jsem tě miloval. To jsi mě chtěla dostat do 

postele a pak…?“ 

  ,,Co si to dovoluješ, co…, co…, to vůbec není pravda, a jestli tomu 

věříš je to tvůj problém. Nikdy  jsem o  tobě  neřekla  nic špatného, i 

když tvé chování bylo velmi divné. Přičítala  jsem  to  tomu, že lásku 

prožívá každý z lidí jinak, ale  to co  tu  říkáš, jsou  nesmysly, to fakt 

nehodlám poslouchat!“ 

 

   ,,Chtěla ses bavit na úkor  mé  lásky, nechápu  to, stačilo přeci říct,    

nemám zájem?“ 

   ,,Tak a dost to není pravda! Nic z toho  jsem  nikdy  neřekla, nikdy 

bych tě neodmítla a už vůbec nejsem na jednu  noc, to si velmi dobře 

zapamatuj. Rozuměl jsi tomu dotyčnému dobře? Abys  věděl, čekala 

jsem na tebe, každý den, snad každou minutu! Hned zítra se ho na to 

zeptám?“ oponovala zvýšeným hlasem dívka. 

   ,,To jsou věci, on tam ještě dělá? Tehdy  mluvil potichu, ale z toho 

co říkal,vyplynula tato slova, slyšel jsem, co jsem slyšel. I dnes bych 

mohl popsat, kde  kdo stál, jak se na mě  dívali, když jsem procházel 

okolo nich a tak vůbec. Ale vždyť je to vlastně jedno, navíc po tolika 

letech!“ 

   ,,Vůbec to není jedno, nechtěla  jsem  si hrát, tak  to  vážně nebylo! 

Nikdy jsem si z tebe  srandu  nedělala  fakt, naopak, šla bych s tebou 

 kamkoli.“ 

   ,,No to bylo vidět!“ špitl jsem spíše pro sebe. 
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   ,,Nech mě  mluvit! Připadalo  mi, že  běháš  za  děvčaty  víc, než je 

zdrávo!“ 

   ,,Stejně jako ty za…!“ odsekl jsem. 

   ,,Nech mě mluvit! Za mužskými jsem neběhala a ty to víš!“ 

   ,,Vím, že nejsi povětrnice, to bych tu s tebou neseděl!“ 

   ,,Nech mě mluvit!“ zvyšovala stále více a více svůj hlas Slavěnka.  

  Po chvilce opět ztišila.  

,,Prosím, nech mě mluvit! Až když jsi byl pryč, tak jsem se 

dozvěděla,že neumíš byt nevěrný. Proto vím, že děvčata za tím 

nebyla. Napadala mě spousta věcí proč si se tak choval, ale 

takovéhle nesmysly by mě nenapadly ani ve snu!“ 

   ,,Teď už to jedno!“ 

   ,,Víš ty co,Vítku, měla jsem tě opravdu ráda a pokud jsi to 

nepoznal a dals na takové přízemnosti, které mi tu podsouváš tak jsi, 

ňouma!“ řekla uraženě dívka. 

    

  ,,Když jsem tenkrát nahrál tu písničku a společně s dopisem ti ji 

předal, minimálně od té chvíle jsi věděla, co k tobě cítím. Druhý den 

si pouze poděkovala, ale za lásku se neděkuje?“ 

   ,,To jsi takový divný pořád?“ 

 

Nějak jsem si to nedokázal poskládat, nejprve ta věta, co si někdo 

vymyslel, teď tohle?  

  Slavěnce se zalily oči slzami, plakala. 

   ,,Tak už o tom nebudeme mluvit?“ navrhl jsem. 

   ,,Tenkrát jsi mi napsal, že jsem tvá životní láska?“ 

   ,,Tak je tomu dodnes, Anička byla úžasná, měl jsem jí moc rád, 

vážil jsem si jí, ale doopravdy jsem miloval jenom tebe.“ 

   Slavěnka se doopravdy rozplakala.  

 

Ve dveřích jsem zahlédl Ondráška, ale pochopil, že k návratu není 

vhodná doba a tak zase kamsi zmizel. 

   ,,Prosím, neplač?“ proměnil jsem se v beránka. 

   ,,Něco ti povím, každý pozná, že ho ten druhý má rád, jen ty ne! 

Vážně jsi to  

tenkrát nepoznal? Kdybys semnou normálně komunikoval, věděl bys 

že?“ 

   ,,Chvilkami jsem si to i myslel, ale když jsem pak slyšel…!“ 
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   ,,Už to neříkej, prosím?“ otřela si slzy Slavěnka a upřímně se na 

mě podívala. ,,Myslíš, že bys mě ještě mohl mít rád a třeba pro mě 

vymyslet něco krásně romantického?“ 

   ,,Nemyslím, vím, že tě stále miluji, vlastně jsem na tebe 

v posledních letech  

často myslel, co děláš…?“ 

   ,,Já vím, jestli jsem šťastná a tak…? To jsi pořád říkal, všude 

psal!“ 

   ,,Smím vědět, proč ses ptala na mé city?“ 

   ,,Protože už tě žádné jiné nenechám! To není ještě ono, já už tě 

nenechám odjet z Labrony a žádné jiné už tě nenechám!“ 

 

Seděl jsem jak opařený. Nejenom, že se mi poštěstilo po tolika 

letech sedět u jednoho stolu se svou životní láskou, navíc mě má 

také ráda. Nedokážu popsat pocity, které jsem prožíval. 

   ,,Jenom mě zaráží, když jsi tedy slyšel, že si s tebou chci pouze 

hrát, proč ses mi to jako správný chlap nevpálil, neoplácel?“ 

   ,,Slíbil jsem, že ti nikdy neublížím ani půl písmenkem, 

pamatuješ? Navíc to nemám v povaze a do třetice nejsem chlap, ale 

muž. Chlapi jsou ješitní vejtahové!“ 

   ,,Ty jsi vážně z jiné planety?“ rozplakala se opět dívka a já ji 

následoval. 

    

  ,,Ta kniha…, tenkrát jsem si jí koupila, a druhý díl jsem dostala od 

Ondráška, vždy jednou za rok si je celé poctivě přečtu!“ řekla hrdě 

Slavěnka. 

   ,,Píšeme s Ondráškem novou knihu, samo sebou nechybí láska 

Slavěnky a Vítka. Když jsem mu to diktoval, myslel jsem na tebe, 

přiznávám bez mučení.“ 

   ,,Tak to teda ne…! Mučeníčko bude, to ti jenom tak neprojde!“ 

  Zahleděli jsme se jeden druhému do očí, byla sladká jako tenkrát.  

 

Opatrně jsem jí pohladil ruku, kterou měla položenou na stole. 

   ,,Vítku, musíš se dnes vrátit do Trendu? Nemohl bys zůstat, jeden 

den to bez tebe přežijí?“ 

   ,,Moc rád, protože…, ale nic?“ 

   ,,Dopověz to, prosím?“ 

   ,,Jen jsem chtěl říct, že už bez tebe nepřežiji ani chvilku.“ 

   ,,Lžeš!“ 
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   ,,Dobře, trošku polevím, ale jen trošičku, přežiji to, když tě budu 

moc vídat?“ 

   ,,Krásné!“ 

   ,,Znamená to, že ano?“ zeptal jsem se pro jistotu. 

   ,,To bych nechtěla, abys tu zůstával?“ 

    

   ,,Tak jak se máte?“ zeptal se Ondrášek, když se s Verunkou vrátili 

ke stolu.  

Zůstali stát, Verunka nad Slavěnkou, Ondrášek nade mnou. 

   ,,Vidím, že skvěle, už se drží za ruce?“ zářila Verunka. 

   ,,Verunka už dávno chtěla, abych ti zavolala, s Ondráškem vědí 

všechno. 

   ,,Jsem rád, že se můj táta konečně chová jako dospělý muž,“ 

pohladil mě syn. 

  Usmál jsem se na něho a chytil ho za ruku, kterou měl na mém 

rameni. 

   ,,Máte něco v plánu?“ zeptala se Verunka.  

  Všechny nás ta slova rozesmála. 

   ,,Děti hlídají rodiče?“ pronesla Slavěnka. 

   ,,No jasně, vždyť na některé věci jste vážně horší než děti!“ 

   ,,Važ slova, synu!“ přerušil jsem Ondráška. 

   ,,Já jen!“ usmívala se Verunka.  

,,Ale co, řeknu to rovnou, děti tu nejsou. Já jen, jestli chcete být 

dneska sami doma?“ dodala nesměle.  

 

Oba jsme na ni tiše hleděli.  

Pochopila. 

   ,,Nebojte se, máme kde spát, máte celou noc pro sebe,“ pohladila 

Slavěnku po vlasech, vzala Ondráška za ruku a vydali se ke dveřím.  

V půli cesty se oba otočili a ještě se rozloučili:  

   ,,Tak my vás necháme, ahoj, papa.“ 

   

   ,,A co my?“ zeptala se Slavěnka. 

  ,,Nevím, jestli si to ještě pamatuješ, ale já umím poslouchat.“ 

  ,,To si pamatuji, všechno si to pamatuji, jen mě mrzí, že se to 

vyřešilo takhle pozdě. Ale zase jsem moc šťastná, že se to vůbec 

vyřešilo. Tenkrát jsem si od tebe přečetla, že když se dva opravdu 

milují, láska se naplní. Už tomu věřím, i když jí to trvalo sakra 

dlouho, potvůrce! Nebo jsi změnil názor?“ 
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   ,,Za vším si stojím!“ zdůraznil jsem. 

   ,,I za tím, že budeš zase pracovat u nás v redakci?“ 

   ,,To jsem sice nikdy neřekl, ale už se moc těším.“ 

   ,,Budeš pracovat pode mnou, budu tvá šéfka?“ 

   ,,Na to se těším nejvíc!“ 

   ,,A já bláhová si myslela, že se snad těšíš na dnešní večer?“ smáli 

jsme se tak, že už na nás hosté nemile zhlíželi.  

  

Raději jsme zaplatili a šli ke Slavěnce domů. 

Hned po příchodu do bytu, Slavěnka pustila cédéčko.  

   ,,Schválně, jestli poznáš tyto trylky?“  

Z reproduktorů se ozvala má píseň - Největší láska Modré planety. 

    

Byl to přenádherný večer plný něžných, heboučkých dotyků, polibků 

a všeho, co k tomu patří.  

Byl jsem blaženě šťastný. 

 

K ránu jsme si ještě zatančili na písničku - Křišťálová, kterou jsem 

pro Slavěnku  před léty napsal.  

  Když ji Slavěnka pouštěla po osmé, slíbila, že je to opravdu 

naposledy. 

 

Vrátil do Trendu a hned jsem s vedením domluvil ukončení 

pracovního poměru.  

   ,,Měsíc to vydržím a pak?“ rozplakal jsem se štěstím a nemohl 

přestat.  

Abych se odreagoval, rozhodl se dopsat poslední dějství hrdinů 

Slunečního království bez svého syna. 





KRÁLOVSTVÍ  ČERVENÉ  LILIE 

   ,,Vítku, u brány je dívka s chlapcem a tvrdí, že je znáte a že s vámi 

musí nutně mluvit!“ 

   ,,Jen co princezně Slavěnce zasadím vzácnou květinu, hned přijdu. 

Uveďte je prosím, do salonku a pohostěte, jak se sluší!“ 

   ,,Ale nevypadají moc důvěryhodně?“ 

  Vítek se na komořího podíval přísným  pohledem, ten se poklonil a 

šel k bráně pro Adelinku a Patríska.  
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S poklonami je uvedl do salonku, kde se jim dostalo pohoštění. 

 

Konečně přišel Vítek.  

   ,,Krásný den, co se děje, nevěra zlobí?“ 

  Dvojčata Vítkovi vše vypověděla. 

   

Hoch hosty vyslechl a nechal zavolat Slavěnku.  

 

Když  princezna  přišla  do  salonku, sám ji  pověděl o nutné cestě za 

zničením nevěry.  

  Slavěnka bez dlouhého přemýšlení Vítkovi oznámila:  

   ,,Když už jsme pomohli zničit tolik lidských ošklivostí, tu poslední 

si nenecháme ujít“  

  Vítek s úsměvem odpověděl:  

   ,,To jsem moc rád má milovaná, vyrážíme hned za úsvitu!“ 

 

Slavěnka odešla  do  své  komnaty, aby se připravila na cestu a Vítek 

uvedl návštěvníky do pokoje pro hosty.  

 

Princezna Adelinka a také princ Patrísek vše co zde viděli,shrnuli do 

jednoho slova.   

   ,,Pohádka.“ 

 

Vítek ještě  týž večer mluvil se Špacínem, Sedmikráskou Radostkou. 

Vysvětlil jim, proč odjede za nevěrou pouze on a Slavěnka. 

 

Ráno za úsvitu se ozval dusot čtyř koní, kteří měli tu čest doprovázet 

čtyři odvážlivé človíčky. 

 

Brzy přejeli hranice království a uháněli k hradu zlé ošklivosti. 

 

Místo na panství nevěry však dojeli do skalnaté krajiny.  

  Skály zde byly černé, vysoké, strašidelné. 

  Jen co se jezdci dostali  mezi  ně, začali se kácet, různě podlamovat 

až docela zavalily cesty tam i zpět. 

  Nikdo ze čtveřice nestačil vyslovit jediné slovo.  

 

Kamení v mžiku zavalilo Vítka, který ležel s nohou pod valounem, a 

už to vypadalo, že mu není pomoci.  
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  Přátelé se snažili Vítkovi pomoci, ale na takovou tíhu nestačili. 

    

   ,,Koukejte se  nahoru k  obloze, bílá labuť přiletěla, ta Vítkovi jistě 

pomůže?     

   ,,Určitě mu pomůže?“ plakala Slavěnka.  

,,Jenom aby nebylo pozdě?“ 

 

Labuť mávala  křídly a za  okamžik  se  mezi  kameny  protáčel silný 

větrný vír. Snažil se odvalit valoun, ale nedařilo se.  

  Patrísek byl připraven, pokud  by  se  větru  povedlo alespoň kámen 

nadzvednout, pomohl by Vítkovi do bezpečí.  

 

Všechna snaha byla marná.    

   Slavěnka už  samou  úzkostí  nevěděla, jak  by  do balvanu strkala, 

sama se snažila odvalit.  

Také labuť věděla, že čas se naklonil a proto víc a víc mávala křídly, 

aby byl větrný vír co nejsilnější.  

 

Konečně se povedlo valoun kousek nadzdvihnout a princ Patrísek,za 

pomoci obou dívek, Vítka vytáhli a položili ho na bezpečnější místo. 

  Chlapec byl v komatu, proto nevydal ani hlásku. 

 

Labuť přestala  mávat  křídly, aby  se  větrný vír ztratil, přistála mezi 

kamením a proměnila se ve Hvězdnou paní.  

Sklonila se nad zraněným Vítkem a hladila ho po tvářích. 

   ,,Žije!“zvolala Slavěnka a po ní také Patrísek a Adelinka. 

   ,,Co se to stalo?“ divila se Slavěnka. 

   ,,Nic vážného!“ řekla Hvězdná paní a přeříkávala jakási slůvka. 

  ,,Na co čekáme, jdeme!“ řekl s úsměvem Vítek a postavil se. V tom 

ucítil, že s jeho nohou  není  něco v pořádku. Když spatřil Hvězdnou 

paní, věděl, že je zle. 

   ,,Správně tušíte, to řádí ta  ošklivá  nevěra, nechce se jen tak vzdát. 

Buďte na  sebe  moc opatrní, posaďte Vítka na koně, vyvedu vás ven 

ze skal!“ radila paní Láska.    

  Patrísek udělal, co si Hvězdná paní přála.  

 

Konečně už kolem  nich  nebyl  ani  kamínek, proto se Hvězdná paní 

proměnila v labuť a s rozloučením odletěla. 
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Cestovatelé pokračovali dál.  

 

Pole, kterým projížděli, zachvátil požár.  

  Vítek, Adelinka a Patrísek stačili  před plameny ujet do bezpečí, ale 

Slavěnku ten živel zajal a nebezpečně ji ohrožoval. 

Vítek byl celý bez sebe, už se připravoval sám vběhnout do plamenů 

pro svou milovanou  dívenku, v posledním  okamžiku  si  však všiml 

bílé labutě, která z oblohy svými křídly utrhla  veliký deštivý mrak a 

ždímala z něho vodu tak dlouho, až z něho nic nezbylo.  

Ždímala další a další.  

 

Také deštivý panáček přišel na pomoc, ale oheň se nedařilo uhasit. 

 

Labuť slétla k nedaleké říčce, mávala křídly tak silně, až z části řeky 

vznikla obrovská vlna, která mířila přímo ke středu ohniště. 

  Voda Slavěnce vytvořila úzkou únikovou cestu hned za prchajícím 

koněm, opět řádily plameny, které princeznu stále více ohrožovaly.  

 

Slavěnka navedla koně do řeky, ale ani to nepomohlo, oheň tančil na 

hladině a spíše sílil, než aby slábnul.   

 

  Labuť vzlétla k obloze  a  trhala  deštivé mraky, ze kterých ždímala 

vodu.    

  Také deštivý panáček stále pomáhal, seč mu síly stačily.  

    

Konečně se objevil lord Lijavec a oheň uhasil. 

    

   ,,Slavěnko milovaná, takový strach jsem o tebe snad nikdy neměl.“ 

   ,,Už je po všem!“ třásla se Slavěnka. 

 

Ještě chvíli trvalo, než divoké pocity cestovatelů pominuly.  

  Když se trošičku uklidnili, vydali se opět za nevěrou. 

   ,,Musíme se přebrodit na druhý břeh řeky!“ oznámil princ Patrísek 

a jako první pobídl svého koně, aby vstoupil do vody.  

 

Kůň však špatně šlápl, převrátil se do proudu řeky a tím shodil svého 

pána.    

  Koník sice hned vyběhl na břeh, Patríska však strhl proud.    

  Vítek se nerozmýšlel a skočil do  vln, aby  ho  zachránil. Po velkém  
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úsilí se mu sice  podařilo  doplavat  k  princi, ale už neměl sílu dostat 

ho na břeh. 

   ,,Bílá labuť opět přiletěla na pomoc!“ ukazovala Slavěnka. 

  Dívky spatřily, co nikdy nikdo neviděl.  

  Silné labutí mávání  křídel  nejprve  zastavilo proud řeky, potom jej 

úplně otočilo, proto měl Vítek možnost, dostat  se  zpět na mělčinu a 

tam počkat až proud přinese také Patríska.  

  Vítkovi se podařilo dostat prince Slunečního království na břeh. 

    

   ,,Tak  jsme  se  do nesnází dostali všichni kromě Adelinky. Věřme, 

že se už nic zlého nepřihodí? Nevěra dobře ví, že už  má na kahánku, 

proto se nás snaží zastavit,“ řekl svůj názor Patrísek, když se probral.    

  Stále ležel v trávě a tak ho Vítek přátelsky poplácal po rameni.  

  Patrísek si jen chvilku odpočal, než se všichni vydali na hrad ke zlé 

špatnosti. 

 

Konečně se dostali k nevěře.  

  Brána byla opět pootevřená, proto všichni čtyři mohli bez problémů 

vejít dovnitř.  

  Koně nechali před bránou.  

   Pěšky prošli parkem, kde  Patrísek  poprosil Vítka a Slavěnku, aby 

se na chvilku ukryli do keřů a vysvětlil jim, co má v plánu.  

 

Když dvojčata došla až ke vchodu, nevěra už na ně čekala.  

  Byla stejná a přeci jiná, místo  dvou  spojených těl měla čtyři. Dnes 

to nebyly dvě poloviny, ale čtyři čtvrtiny. 

    

   ,,Vrátili jste se, to je opovážlivost  či  odvaha?“ ptala se vystrašeně 

špatnost.  

   ,,To druhé!“ odpověděl sebevědomě Patrísek. 

   ,,Kde tedy máte ty bezúhonné milence?“ 

   ,,Tady!“ ukázal princ na přicházejícího Vítka. 

   ,,Teď ji musíš podat květinu!“ šeptal Patrísek Vítkovi.  

,,Jedno jakou, tady jich kvete všude dost!“ 

    

   ,,Všimli jste si, že už jsem jiná?“ zamlouvala situaci nevěra. 

   ,,Všimli, jsi čím dám tím škaredější!“ 

   ,,Ale za to si to užívám a budu si užívat dál, protože teď už vám na 

mě jeden hodňoulínek nestačí!“ zavrávorala nevěra. 
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   ,,S námi však  přišli  dva  hodňoulinci  a  spolu prožívají právě onu 

největší lásku Modré planety. To na tebe stačí!“ pokyvoval radostně 

Patrísek, když k nim přišla také Slavěnka.  

    

Vítek natrhal pár květin a nesl je zlé, ošklivé špatnosti.  

  ,,Nemám je komu předat, nevěra se rozplynula v mlhu!“  

,,To bylo radosti!“ jásali přátelé.  

 

Všichni se vydali domů.  

  Vítek a Slavěnka pospíchali do království Červené lilie.  

  Jak si tak povídali, Vítek své milované navrhl:  

   ,,Zavedu tě do romantiky, smím?“ 

   ,,Ano,Vítku vždyť víš, že ty můžeš všechno!“ 

 

ČERVÁNKOVÁ  ZEM       (Píseň) 

Přelezem ploty ze zahrady, za humny tam lány voní, 

pro tebe jejich půvab nakreslím. 

Seběhneme kopcem do údolí, u řeky starý mlýn stojí, 

pro tebe jeho kolo roztočím. 

Tak pojď, půjdeme znám červánkovou zem, 

kde slunce má svou duhovou bránu. 

Tak pojď, půjdeme a říkej tomu třeba sen,  

až polibkem tě probudím brzy k ránu. 

Tanečnice v nočním úsvitu, předvede pár svých pohybů, 

to sama luna pro nás dva čaruje. 

Co s krásnou nocí dobře známe, rozcuchaná ležíš v trávě, 

spolu všechny ty hvězdy sečteme. 

Tak pojď, půjdeme znám červánkovou zem, 

kde slunce má svou duhovou bránu. 

Tak pojď, půjdeme a říkej tomu třeba sen,  

až polibkem tě probudím brzy k ránu. 

* 

Dvojčata Patrísek s Adelinkou dojeli na svých koních do Slunečního 

království.  

  To bylo slávy.  

 

Král Láskyslav spolu s královnou Láskykráskou nevěděli co dřív, 

proto raději hned svatbu chystali. Svatbu Sedmikrásky s Patrískem.  
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Jen Adelinka byla smutná. 

  ,,Co je ti sestřičko má statečná?“ koulel očima Patrísek. 

   ,,Však víš?“ špitla dívka se slzami v očích. 

   ,,Chceš říct, že tě netěší, co  jsme  dokázali? Chceš mi snad říct, že 

ti něco nebo někdo chybí? Chceš tvrdit, že se ti po někom stýská, tak 

mluv?“ tvářil se důležitě princ.   

  Adelinka tenoučkým hláskem špitla:  

   ,,Chybí! Stýská!“  

    

Patrísek rozhrnul závěs, za kterým stál Milek.  

  Princezna se rozzářila tak, že jí snad i sluníčko závidělo. 

  Vykročili si vstříc a krásně se objali.  

  Princ Patrísek raději tiše odešel.  

  Od té chvíle se chystaly svatby dvě.  

 

Naši čtyři snoubenci si půjčovali kouzelný oříšek a do těch krásných 

okamžiků zpívali. 

 

PLAMENY  HOR       (Píseň) 

Sedmikráska… Stojíme na břehu řeky, 

Patrísek… hodila jsi kamínek do vody, po hladině kruhy se vlní. 

Sedmikráska… To koukám, své tajné přání možná brzy vyslovím. 

Patrísek… Stoupáme do schodů věže, 

Dívka…vánek až sem k nám peříčko nese, je zvláštní, jak se mi hlas 

třese. 

Patrísek…To koukám, své tajné přání možná brzy vyslovím. 

Oba… Blýská se, dávej pozor na plameny hor, 

Patrísek… neboj, neublíží nám. 

Oba…Svítá, kdosi zapálil obzor, asi plameny hor, 

Sedmikráska… jé, to je hezký prosím, přeháněj dál. 

Adelinka… Kráčíme po úzké cestě, 

Milek… chtěl bych si přečíst tvůj osud z dlaně, i když nevěřím na 

kejkle. 

Adelinka…To koukám, své tajné přání možná brzy vyslovím. 

Milek… Letíme, kdosi dal křídla, 

Adelinka…tuším, proč jsem tři oříšky našla, v nich se skrývá 

kouzelná síla. 

Milek…To koukám, své tajné přáním možná brzy vyslovím. 

Oba… Blýská se, dávej pozor na plameny hor, 
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Milek…neboj, neublíží nám. 

Oba…Svítá, kdosi zapálil obzor, asi plameny hor. 

Adelinka… Jé, to je hezký, prosím, přeháněj dál. 

Všichni… Blýská se, dávej pozor na plameny hor, 

Muži… neboj, neublíží nám. 

Všichni…Svítá, kdosi zapálil obzor, asi plameny hor, 

Dívky… jé, to je hezký, prosím, přeháněj dál. 

Muži…cosi napovídaj, 

Dívky…o čemsi vypovídaj, 

Všichni… pojď blíž, já ti to pošeptám, pojď blíž, já ti to pošeptám. 

* 

Radostka odešla za Tobrálkem do jeho hospůdky u Dobroty, aby mu 

darovala své srdce.  

  Na druhý  den  dostali  pozvánku  od  královny Láskykrásky a krále 

Láskyslava, aby svou veselku oslavili také u nich na zámku. 

  Všichni si v pohádkové fantasii žijí opravdu šťastně a spokojeně.  

 


PŘEKVAPENÍ 

   ,,Kdo to zvoní, vždyť nikoho nečekám!“mračil jsem se při pohledu 

na hodiny. 

 

   ,,Slavěnka?“ 

   ,,Ahoj Vítku, stýskalo se mi po tobě a tak  jsem  si zařídila reportáž 

tady v Trendu, pozveš mě dál?“ řekla jedním dechem dívka. 

   ,,Jistě, račte vstoupit madam,“udělal jsem pukrle a políbil Slavěnce 

ruku. 

,, Dáš si kávu nebo čaj?“ 

   ,,Polibek!“ 

 

   ,,Děkuji, a teď bych prosila kávu!“ 

   ,,Jak si madam přeje tak bude,“ odešel jsem do kuchyně. 

 

   ,,Jak jsi daleko s třetím dílem tvé  knihy?“ volala na mě Slavěnka a 

v počítači si četla poslední kapitolu. 

   ,,Hotovo!“oznámil jsem a postavil hrnečky s kávou na stolek. 

   ,,Můžu si to přečíst?“ 

   ,,Můžeš, ale kritiku nepřijímám!“ smál jsem se ztřeštěně. 
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   ,,Vlastně jsem si na dnešek domluvila  dovolenou a přijela za tebou 

požádat tě o ruku?“ 

  Zakuckal jsem se a celý se rozklepal. 

   ,,Není to trošku brzy a hlavně to má být obráceně?“ koktal jsem. 

 

Ze skříňky jsem  vyndal  malinkou  krabičku a klekl si před dívku na 

jedno koleno. 

   ,,Miluji tě, a proto jsem  se chtěl  zeptat, zda  bychom další své dny 

nemohli prožít společně jako manželé?“ 

  Slavěnka se zvedla z židle, klekla si ke mně a objala mě.  

   ,,Moc ráda, jen  mám  malinkatou  prosbičku? Jestli  bychom mohli 

mít svatbu společně s Verunkou a Ondráškem?“hladila mě a otevřela 

krabičku, kde byl uložen zásnubní prstýnek. 

   ,,Oni se budou brát, to jsou mi novinky?“ 

   ,,Za dva týdny!“ pozorovala mé reakce Slavěnka. 

   ,,A nebude jim to vadit?“ 

   ,,Je to vlastně jejich přání udělat dvě svatby najednou?“ 

  Políbil jsem Slavěnku a vyzvídal podrobnosti týkající se svatebního 

dne. 

 

   ,,Tak teď už víš všechno!“ kývla hlavou dívka a posadila se zpět 

k počítači, kde si nastavila první stránku nové knihy. 

 

   ,,Jak dlouho zůstaneš? Ptám se jen proto, že tu nemám nic k jídlu a 

tak musím nakoupit?“ 

  ,,Ráno se musím vrátit do Labrony, ale čtvrtek a pátek před svatbou 

mám již  domluvené v olno. Přijedeme  s Verunkou k vám, abychom 

Ondráškovi splnili  přání  a  osvatebnili se tady v Trendu?“  smála se 

dívka. 

   ,,Teď ale nechceš číst?“ zeptal jsem se nesměle a vypnul počítač. 

   ,,Teď vážně nechci číst, toužím být v zajetí tvé něhy!“ 

 

   ,,Vítku vstávej, chci se s tebou rozloučit, už musím jet!“ 

   ,,Prosím, jeď  opatrně, dávej  na  sebe pozor, pozdravuj Ondráška s 

Verunkou a…, však víš?“ řekl jsem na rozloučenou. 

 

   ,,Tak já se budu ženit s mou životní  láskou, no počkejte na ten den 

jen tak nezapomenete!“ začal jsem  tajně  vymýšlet a organizovat vše 

kolem společné svatby. 
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Nastal pohádkový den. 

  Před úřadem na  nás čekalo  všech  padesát  pozvaných hostů a také 

čtyři svědci. 

Protože nikdo z  nás  nevznesl  žádné  námitky, starosta prohlásil obě 

manželství za právoplatně uzavřené. 

 

Ondrášek měl svatební hostiny  domluvené  na sále kulturního domu, 

kam jsme však dorazili jenom my čtyři. 

   ,,Kde jsou všichni?“ ptaly se střídavě nevěsty a nakonec i můj syn. 

 

Po slabé půlhodince čekání jsem ledabyle oznámil svůj nápad, jít se 

podívat před budovu. 

 

Vyšli jsme ven, kde přímo před  vchodem  stály  dva veteráni značky 

Praga Charon z roku 1908. 

 

   ,,Prosím, račte si  nastoupit!“ klaněli  se před  oba  řidiči oblečení v 

kostýmech z dob vlády Karla IV. 

   ,,Co se děje?“ divil se Ondrášek s Verunkou. 

 

Já se Slavěnkou jsme si sedli do prvního vozidla. 

  Ondrášeka s Verunkou uvedl řidič do druhého automobilu. 

   ,,Ty víš kam jedeme?“ tvářila se uraženě Slavěnka. 

   ,,Možná?“ pokrčil jsem rameny. 

 

Dojeli jsme na  letiště, kde  na nás čekala obnovená replika pradávné 

vzducholodi. 

 

Špacín s Chárlínem nás přivedli k prastaré krasavici a pokorně nám 

ukázali místa, kam si máme sednout. 

 

   ,,Teď už mi nevymluvíš, že v tom nemáš  prsty, Vítku!“ řekla tvrdě 

Slavěnka. 

   ,,Tati, to ty?“ ozval se také Ondrášek. 

   ,,Kochejte se krajinou!“ odpověděl jsem stroze. 

 

   ,,Přistáváme…, kde to jsme?“ koulel očima Ondrášek. 

  Obě nevěsty jen mlčky sledovaly přistání. 
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   ,,Zbytek cesty vás dopravíme bryčkami, račte se posadit!“ oznámili 

skromně řidiči, kteří nás už vezli v automobilech. 

 

   ,,Co se to tu děje, jsme snad v pohádce?“ rozzářila se Slavěnka. 

   ,,To je krása mami, tys o tom nevěděla?“ 

   ,,Nevěděla, jsem překvapená stejně jako ty?“ 

   ,,Já také nic nevím!“ přidal se Ondrášek. 

   ,,Vítku přiznej se!“ políbila mě má nevěsta. 

   ,,Ne!“ smál jsem se spokojeně. 

 

Dvě bryčky nás zavezly před zámek Hezník, kde nás ubrány přivítali 

další dva z našich svatebních hostů převlečeni za zbrojnoše. 

 

Projížděli jsme zámeckým parkem, kde všechno kvetlo a vonělo. 

 

Slavěnka mě držela za ruku a hlavu měla položenou na mém rameni. 

 

Zastavili jsme přede  dveřmi  zámku, kde nás přivítali další dva muži 

v dobových kostýmech. 

  Pomohli nevěstám vystoupit, a když se obě dívky zaklesly do svých 

ženichů, vedli  nás  zámeckou  chodbou, na  jejímž  konci se otevřely 

dveře sálu, kde bylo vše připraveno k velkolepé oslavě. 

 

Po pravé ruce prostřené stoly, u  nimiž stálo  služebnictvo připraveno 

obsluhovat svatebčany. 

  Po levé ruce stáli všichni naši  přátelé a kamarádi v krásných šatech 

a oblecích připomínající doby dávno minulé. 

 

Pohled středem  sálu, naskýtala  podívanou, která  se  dnes již nevidí. 

Pod gobelíny  zavěšenými  na  stěně  stál trůn, ve kterém seděl král a 

vedle něj menší ze kterého se usmívala královna. 

Jejich kostýmy  byly  tak  věrohodné, že  jsem  z nich nemohl spustit 

oči. 

 

   ,,To je má babička  s  dědou!“  šeptala Verunka Slavěnce, která jen 

tiše přikývla a s velkýma očima si vše prohlížela. 

 

Král třikrát lehce tleskl a pravil:  

  ,,Vítáme vás všechny na našem krásném zámku. Sešli jsme se zde u  
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Příležitosti sňatku naší dcery Slavěnky a také vnučky Verunky. 

Novomanželé, přistupte blíž!“ 

 

 S překrásnými pocity vedl jsem svou lásku sálem a sledoval obličeje 

Ondráška a Verunky, jež kráčeli vedle nás. 

 

Všichni přítomní předvedli pukrle a dál  nás  doprovázeli  jen tichým 

potleskem. 

 

 Královna  udělala  krok  vpřed a s pohledem upřeným na mou osobu 

promluvila: 

     ,,Ptám se tě Vítku, zda  dívku, kterou si  dnes  bereš  za manželku, 

opravdu miluješ, budeš ji ctít a chránit po zbytek vašeho společného 

života?“ 

   ,,Ano vaše  královská  Výsosti, své  milované  dívce Slavěnce budu 

oddaně dokazovat svou lásku a nikomu nedovolím, aby ji ublížil.“ 

 

Král přistoupil ke královně. 

   ,,Ptám se  tebe  Slavěnko, jestlipak  si  plně  uvědomuješ, k jakému 

životnímu kroku ses rozhodla a zda tak činíš z opravdové lásky?“ 

   ,,Ano pane králi, jsem si vědoma svého rozhodnutí a do manželství 

vstupuji z nezištné lásky.“ 

 

Královna opět udělala  jeden  krok  vpřed  a  s pohledem upřeným na 

Ondráška mluvila: 

     ,,Ptám se tebe Ondrášku, zda  dívku, kterou si  dnes bereš za svou 

manželku, opravdu  miluješ, budeš  ji ctít a chránit  po zbytek vašeho 

společného života?“ 

   ,,Ano vaše  královská  Výsosti, své  milované  dívce Verunce budu 

oddaně dokazovat svou lásku a nikomu nedovolím, aby ji ublížil.“ 

 

 Král taktéž svou otázku zopakoval: 

   ,,Ptám se  tebe  Verunko, jestlipak  si  plně  uvědomuješ,  k jakému 

životnímu kroku ses rozhodla a zda tak činíš z opravdové lásky?“ 

  ,,Ano pane králi, jsem si vědoma svého rozhodnutí a do manželství 

vstupuji z nezištné lásky.“ 

 

Veličenstva se chytla za ruku. 

   ,,Jakožto král vám žehnám a přeji vám, abyste byli opravdu šťastni  
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až do konce svých dnů.“ 

   ,,Já královna  přidám  své  požehnání s  přáním krásné budoucnosti 

plné opravdové lásky.“ 

 

Obě Veličenstva sestoupila k nám a jako první nám poblahopřála. 

 

Mě a Slavěnku postavili před větší trůn, Ondráška s Vendulkou před 

ten menší a přítomní hosté gratulaci vyjádřili poklonou z parketu. 

 

   ,,Vám  všem  přeji, aby  nejen  dnešní  den  byl pohádkový, prosím 

začněme s oslavami,“ zvolal pan král, který vedl své dcery ke stolu. 

  Královna přivedla mě a Ondráška a požádala  nás, abychom si sedli 

do krajů šestimístného stolu, každý vedle své nevěsty.  

  Do středu se posadil král s  královnou, to bylo znamení pro obsluhu 

splnit jakékoli gurmánské přání našich rodin, přátel, kamarádů. 

 

Po královské hostině, začala hrát hudba. 

   ,,Pokud byste si přeci jen  dcerunky  přály, změnit styl hudby z dob 

dávno minulých za něco součastného stačí říct,“ usmíval se král. 

   ,,V žádném případě, vše zůstane tak jak je!“ řekla rázně Slavěnka a 

hned se otočila na mě. 

,,Věděla jsem, že jsi  blázen, všichni  to  říkají ty moje bláznivko, ale 

nikdo z nich nevymyslí takovou nádheru,“ rozplakala se Slavěnka. 

 

   ,,Tati dovolíš, aby poprosil tvou manželku o tanec?“ 

   ,,Jistě Ondrášku, ale já tebe musím poprosit o to samé?“ 

   ,,S radostí, s úctou a  velkým  obdivem  souhlasím se vším, protože 

ty nejsi blázen, ty jsi famózní cvok, ten největší!“odpověděl můj syn. 

   ,,No a ty mě máš jen za blázna?“ otočil jsem se s úsměvem na svou 

Slavěnku. 

 

Kdyby nás druhý  den  dopoledne  ze  zapůjčeného zámku nevyhnali, 

asi bychom tam byli do dnes. 

 

   ,,Vítku, už jsme  spolu  dva  týdny  manželé vzpomínáš?“ volala na 

mě Slavěnka z kuchyně, když jsem se vrátil z práce. 

 

   ,,Víš, na tebe vážně nejde zapomenout!“ 

   ,,Tak abys to měl ještě těžší, oznamuji ti, že čekáme miminko.“ 
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   ,,Naše první noc plná něhy má na svědomí něco tak krásného, něco 

tak fantastického?“ kýval jsem na Slavěnku, která vešla do obýváku. 

   ,,Ano ty Vítku Vítkovatej, naše  první noc mazlení  přivede na svět 

nového človíčka!“ rozplakala se Slavěnka a já s ní. 

Objali jsme se a dlouze se líbali, něžně se mazlili. 

 

 

 


