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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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SETKÁNÍ 

Existuje vůbec  ještě něco, co by mě, postaršího pána, alespoň trochu 

rozveselilo. 

Ale ano, našlo  by  se toho spousta, kdybych já sám neztratil touhu se 

smát, vnímat  ty  krásné  věci  jako dřív, kdybych neztratil svůj velký 

optimismus. 

 Nu, když se pořád  dokola  nic  nedaří, to se  možná není čemu divit.  

Vlastně nejsem vůbec starý, jen se tak cítím, letos v létě jsem oslavil, 

v kruhu svých přátel, teprve třicítku.   

I když prý vypadám o pět let mladší, mám pocit, jako kdyby mi bylo 

alespoň jednou tolik. 

Unavené tělo a v myšlenkách jen samá beznaděj a možná také strach 

z toho velkého města, ve kterém teď žiji teprve druhým rokem. 

Mám pocit, že tam, kde jsem hledal vysvobození z šedých dnů, našel 

jsem dny ještě šedivější, černější.  

 

Většinu času trávím prací.  

  Je to zrovna na den rok a tři měsíce, kdy mě přijali do redakce dosti 

populárního, rodinného časopisu.   

  Přesto  bydlím  ve  skromném podnájmu, o který  se měsíc co měsíc 

bojím.  

   ,,Nemáš se čeho  bát,jsme kamarádi,“ říkává často  pan domácí, ale 

všichni víme, jak to chodí. 

 

Dnes nemám nic  na  práci, přestože  bych měl sedět za stolem a psát 

slíbený článek, ale nějak se mi do toho nechce. Chybí nápady, nálada 

a tak vůbec. 

  Proto jsem si  hned po skromné snídani, kterou vyřešila jedna suchá 

houska, oblékl svůj oblek, na krk pověsil foťák a vykročil do ulic. 

 

Počasí je sychravé, začíná podzim, ale mně na tom pramálo záleží. 

Chci se jen projít, a kdybych  náhodou i něco nafotil, možná by se na 

mé tváře, alespoň na malý okamžik vrátil úsměv. 

 

Slabou půlhodinkou loudavé chůze, došel  jsem do malebného parku, 

skoro v centru Labrony.  

  Posadil  jsem se na  lavičku, z kapsy vyndal  tužku a kousek papíru. 

Co kdyby mě přeci jen napadla nějaká ta myšlenka, v téhle poklidné  
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sobotní atmosféře, nikam nespěchajícího města. 

Chtěl bych najít motiv pro novou povídku, problém je však v tom, že 

se nedokážu soustředit.  

  Vždy napíšu pár prázdných slov, které hned zase přeškrtnu. 

  Stále  musím  myslet na ženu, kvůli které jsem se ocitl tady v tomto 

městě, dvě stě kilometrů od své matky, sourozenců a kamarádů.  

Teď už vím, že bez lásky do žádného vztahu nejdu. 

  Seznámili jsme se v restauraci u skleničky  alkoholu a já od začátku 

věděl, že to není holka pro mě.  

  O všechno mě připravila, proto se stále dokola ptám:  

   ,,Proč mě láska nemá ráda?“ 

 

Schoval jsem papírek plný škrábanců do kapsy u košile a rozhlížel se 

kolem sebe. 

  Hodiny na  nedalekém  mramorovém sloupu napovídaly, že je čas k 

obědu, proto jsem se dlouho nerozmýšlel. 

Párkrát jsme byli na večeři s kamarádkou Aničkou ve velmi příjemné 

restauraci, tudíž jsem věděl, že se tam dobře najím i dnes. 

 

Udělal jsem jen pár kroků,když mi v kapse saka začal zvonit mobilní 

telefon. 

   ,,To je náhoda, Anička volá,“  řekl  jsem  si polohlasně, když se mi 

konečně podařilo telefon vylovit.  

Zmáčkl jsem tlačítko a vesele zvolal:  

   ,,Krásný den.“ 

   ,,Ahojík Vítku, slyšíš Aničku, která  mám na tebe malou prosbičku, 

neměl bys pro mě chviličku? Jé to se to rýmuje? Chtěla  bych s tebou 

mluvit o té tvé hře, lépe řečeno o té roli, kterou mám hrát?“ 

  Vyděsila mě, sklesle jsem se zeptal: 

    ,,Ty s námi nechceš hrát?“ 

  Anička mě jásavým hlasem uklidnila, že hrát bude a navíc se těší. 

   ,,Jen bych chtěla vědět něco bližšího, nemáš pidichvilku?“ žadonila 

vlídným hlasem. 

  Navrhl jsem, že budu čekat před naší restaurací. 

 

Anička dorazila přesně, jak slíbila.  

  Políbil  jsem její ruku, objali  jsme se a  já gestem  naznačil, aby mě  

následovala do restaurace. 
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Směle jsem dívku uvedl k jedinému volnému stolu.  

 

  Objednali  jsme  si  oblíbené  menu, a když jsem se po chvilce ticha 

zeptal, co je nového, Anička se  rozpovídala o zážitcích, které prožila 

v čase, kdy jsme se neviděli. 

   ,,A co ty Vítku, ještě skládáš písničky?“ ukončila svůj monolog. 

  ,,Teď jsme s kapelou dotočili singl, je tam písnička Křišťálová a na 

rozproudění - České holky,“ odpověděl jsem se vší skromností. 

  ,,České holky, ta písnička je tvoje? No, kdo jiný by přišel na takový 

text, že mě to nenapadlo? Slyšela jsem v rádiu, moc se mi líbí a jsem 

ráda, že je od tebe,“ chválila mě Anička, kterou přerušil  číšník, který 

přinesl objednané jídlo a pití.  

  Dvojhlasně zaznělo: 

   ,,Dobrou chuť.“ 

Po prvním soustu jsem se Aničky zeptal,co by chtěla vědět o své roli. 

   ,,Co nejvíc, pokud možno úplně všechno! O čem ta  hra bude, co je 

zač ta má postava, zkrátka všechno, však víš?“ 

  Souhlasně jsem pokýval hlavou a trochu uměle se pousmál. 

   ,,V hlavě mám  dva motivy, ale  zatím  nevím, který napíšu. Třebas 

mi pomůžeš vybrat ten lepší, co ty na to? Jsi taková moudrá.“ 

  Bylo vidět, že Anička  má z  mého návrhu radost, proto jsem začal s 

vysvětlováním: 

   ,,Do prvního příběhu chci dát střípky z mého života a do toho…?“ 

  Anička mě přerušila otázkou: 

   ,,Kdeses narodil, proč jsi vlastně odešel z Tendru do Labrony? Víš, 

kartářka mi před rokem  řekla, že ve dvaceti budu  mít staršího muže. 

Hezký jsi a hlavně hodný,“ dodala tiše Anička. 

  Položil jsem příbor  na talíř, opřel se lokty o stůl a dlaně si přiložil k 

 tvářím. Hlavou se mi honily divné myšlenky, po chvíli jsem pravil: 

   ,,Pokud správně  počítám, za  měsíc  ti bude  dvacet, pamatuju si to 

dobře?“ 

  Anička s úsměvem přikývla a já pokračoval v načaté větě. 

   ,,Víme toho o sobě hodně, viď? Nikdy jsem ti však neřekl, takovou 

větší drobnost. 

   ,,Již přes rok jsem tak zamilovaný, že se  to slovy popsat nedá. Tak  

hodně milovat, to se snad ani nesmí, to by se mělo zakázat nebo co?   

Vůbec to nezvládám, je to silnější než já, jsem naprosto vedle sebe.“ 

  K mému velikému překvapení, Anička reagovala naprosto skvěle. 

   ,,Znám jí, vyprávěj, jak jste daleko? Asi nějak, když se trápíš?“ 
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Otázky náhle pominuly, když jsem pronesl, že za svou životní láskou 

už nikdy nepůjdu. 

   ,,Snažím se najít jinou práci, nechci  ji  denně potkávat, už ji nechci 

vidět,“ říkal jsem nesouvisle. 

   ,,Proč?“ řekla tvrdě Anička, stoupla  si a dívala se na mě, jako bych 

jí ublížil. 

   ,,Až se vrátím, všechno mi řekneš a zítra půjdeš za ní!“  

Po těchto slovech zdvihla ukazováček a odkráčela na toaletu. 

 

Nenápadně  jsem se rozhlédl kolem sebe, jestli tu někde nesedí dívka 

mého srdce. Neseděla, ale já měl pocit, že na mě odkudsi kouká.  

Byl jsem nervózní, taktak, že jsem v jednu chvíli nepřevrhl skleničku 

s vínem. 

 

Anička dosedla na své místo a důrazným tónem se zeptala: 

  ,,Proč za  ní nechceš  jít? Pokud v tom  není jiný muž, byla by sama 

proti sobě, kdyby takového kluka odmítla.“ 

   ,,Má přítele, mě přehlíží, navíc  se  mi vysmívá, pomlouvá, vyhýbá 

se mi, je to celé divné.“ 

   ,,Sakra, ty v tom lítáš, motáš pátý přes třetí,“ kývla smutně Anička. 

   ,,Prý ať si jí takový nicek nevšímá, tím myslela mě!“ dodal jsem.  

  V ten okamžik  jako kdyby do mě cosi uhodilo, dost rázně jsem své 

kamarádce popsal také další důvody, proč má láska dopadne špatně.  

   ,,Je krásná jako vzácné  soukvětí, dlouhé  černé  vlasy, úplně stejné 

jako máš ty. Jste si vskutku  hodně  podobné, oči, úsměv, postava, no 

vlastně  ve  všem  jste  si podobné. Dokonce  je  narozená ve stejném 

roce jako ty!“ 

Hlasitě jsem se nadechl a důrazným tónem pokračoval: 

   ,,Slavěnka je  ctižádostivá, ambiciosní, osobitá - může mít, na koho 

si vzpomene, taková netouží po zkrachovalých  ztroskotancích! Vím, 

co by mi  řekla, kdybych  za ní šel a to bych vážně neunesl. Takhle si 

myslím, že je to má chyba a s tím se učím žít. Pořád si opakuju, když 

někoho  opravdu  miluješ, chceš  pro  něj  to nejlepší! A já chci, ať je 

šťastná, tak doopravdy šťastná. I proto ji  nic neřeknu  a budu doufat, 

že se mé přání vyplní.“  

  Anička seděla s hlavou opřenou o dlaň, tak smutně na mě koukala.     

   ,,Napíšeš pro ni písničku, to umíš moc dobře,“ pronesla rozpačitě a 

prsty si přejížděla po rtech. 

   ,,To už jsem udělal, její reakci znáš!“ odpověděl jsem nevlídně. 



7 

 

   ,,Takže si s ní o tom mluvil?“ přerušila mě opět Anička. 

   ,,Vlastně ano,“ přiznal jsem a snažil se hovor zavést jinam. 

,,Jednou jí z kapsy vypadl papírek, nevím, co je na něm psáno, ale od 

prvního okamžiku, vždy když  se na ty písmenka dívám, odnesou mě 

kamsi do jiného světa, do pohádkového světa.“        

   ,,Napíšeme z toho krásného snění hezký  příběh nebo rovnou celou 

knihu,“ rozzářila se Anička. 

,,Povídej, mám ráda příběhy o lásce,“špitla a se zvláštním výrazem 

v obličeji a koukala na ten kousek papíru, kde bylo napsáno:                        

           
OL ERBNIL! JP NAIPVDF MREFJF VRTKP! R SELAJL BY SR                                

VŠRME, ŽL HN MPM IPDP. AEPKPEP JSLM, KDYŽ JSLM SL 

DNZVLĎLEP, ŽL MP JRONF DRVKF. TPK IPDP BYCH TN 

VIPTRLP. 

 

Po chvilce tiše zašeptala:  

   ,,Vítku vyprávěj, chci vážně slyšet úplně všechno.“ 

  Pár příštích okamžiků jsem mlčky hleděl do sklenice s vínem. 

Anička na mě koukala tak zvláštním pohledem, až jsem z toho vážně 

znervózněl. 

   ,,Nekoukej tak, víš, že jsem nesmělá, křehká dušička?“ koulel jsem 

očima. 

   ,,Na křehkou dušičku máš patent, to vím, začni vyprávět  a  já budu 

koukat jinam!“                     

 


KRÁLOVSTVÍ   ČERVENÉ   LILIE 

Každý den, brzy po ránu se na náměstí malebného městečka scházeli 

kupci i řemeslníci,aby vystavili na obdiv své umění a přitom prodali, 

co nejvíce na místním jarmarku. 

  Nechyběl mezi nimi ani chudý mládenec Vítek, který se sem den co 

den plahočil ze vzdálené samoty.  

Jediné co uměl, bylo malování obrazů a snad také skládání písní. 

  Ale nač by lidé, kteří počítali každý dukát, kupovali obrázky? 

  Už dlouhé týdny hoch nic neprodal.  

Jedl  polévky z  hub, co nasbíral  cestou  domů z jarmarku, někdy mu 

houby donesla a uvařila Márynka, dívka se kterou se znali od dětství. 

  Také stařenka Láskonka, která měla Vítka moc ráda, pomáhala. 

 Pokaždé když prodala nějaký svůj proutěný košík navíc, koupila mu  
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plátno a barvy, aby mohl malovat. 

   ,,Já jsem  nešika, nic  než  to  malování  neumím, ale kdo potřebuje 

obrazy? Snad vám babičko, budu  moci  jednou  všechnu tu vaší péči 

vynahradit?“ říkával pokaždé Vítek se slzami v očích. 

 

Jednoho dne si vyšla princezna Slavěnka se svou služebnou Alenkou 

na jarmark.  

  Když  došly až  k Vítkovi, princezna  se v  jediný okamžik rozzářila 

jako sluníčko. 

  Hoch věděl  pouze z vyprávění  lidí, jak je princezna krásná a proto 

když teď spatřil její půvaby byl naprosto omámen. V ten okamžik, se 

s Vítkem zatočil celý svět, v mysli si opakoval:  

Na světě není nic půvabnějšího, než tahle dívka, ne, ne není! 

 

Zatímco si slečny prohlížely obrazy, hoch nesměle koukal od země.  

   ,,Kdo je to?“ zeptala se potichu Slavěnka své přítelkyně. 
   ,,Vítek, je hodný, lidé ho mají rádi, ale nic nemá, všechno mu před 

dvěma lety sebral oheň. Také se špitá, že nic neumí.“ 

   ,,Malovat umí, mně se to líbí!“ řekla rázně Slavěnka a otočila se na 

Vítka se slovy: 

   ,,Prodáš mi nějaký obrázek, třeba  tu  krásnou labuť?  Dám ti za něj 

tři dukáty.“ 

  Mládenec beze slov podal dívce  obraz, na kterém byla namalovaná  

labuť s roztaženými křídly jak přistává na hladině modravého jezírka  

plného leknínů. Zahleděl se dívce do očí a nesměle řekl:  

   ,,Nechci dukáty vzácná princezno, od vás nechci dukáty.“  

Hned jak dokončil svou větu,snad zbaven smyslů, začal zbylé obrazy 

uklízet a netrvalo dlouho, kráčel cestou do své začarované samoty. 

  Slavěnka za  ním koukala do doby, než se jí ztratil z dohledu, pak si 

ještě dobrou chvilku prohlížela jeho obraz. 

   ,,Už můžeme jít?“ zeptala  se  opatrně Alenka, které se to rozjímání 

princezny zdálo dlouhé.  

 

Cestou na zámek si děvčata ještě koupila pár drobností pro radost. 

  Slavěnka se od těch dob pořád krásně usmívala, neboť měla v mysli 

onoho nesmělého mládence.  

  

Druhý den byl Vítek na náměstí první. Rozestavil své obrazy a usadil    

se na lavičku u kašny, aby pozoroval vodu, která v ní tančila. 
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  Náměstí se opět zaplnilo lidmi.  

 

K polednímu za Vítkem přišla Márynka. 

Popřála mu k narozeninám a darovala mu kousek sladkého perníku.  

  Povídali si, jak se Márynce dvoří, pořád usměvavý syn královského 

zahradníka, proto měl Vítek na tvářích po dlouhé době úsměv.  

  Avšak jen do okamžiku, než se na jarmarku opět objevila  Slavěnka 

i se svou přítelkyní Alenkou. 

 

Stál tam bez hnutí, jeho pohled směřoval k zemi. Vždy jen na krátký 

okamžik pohlédl na princeznu a hned odvrátil zrak jinam. 

  ,,Tak to vidíš, Alenko, přišly jsme nevhod. Ani se té dívce nedivím, 

že takovému mládenci nosí perník, proč mě to nenapadlo dřív,“ řekla 

smutně Slavěnka a chtěla odejít. 

   ,,Počkejte, princezno,“ zvolala Márynka.  

,,Vítek není můj milý, jsme přátelé. Dnes má  narozeniny, proto jsem 

přinesla dárek. Já se chci vdát za syna zámeckého zahradníka,“ řekla 

jedním dechem dívka. 

Vítek se zadíval na princeznu, zhluboka se nadechl a promluvil: 

   ,,No jó.“ Tréma jej však přemohla natolik, že víc nedokázal říct. 

  Na tváře Slavěnky se vrátil úsměv. 

   ,,Koupím si  nějaký  tvůj  obraz Vítku, chci si jej koupit?“ žadonila 

Slavěnka s něhou v hlase. 

  Vítek se až málem zalkl, ale odpověděl: 

   ,,Přijďte zítra, namaluju jeden pro vás, moc prosím, zítra?“ 

 Slavěnka se krásně usmála, pak se radostně otočila na Alenku, kývla 

na ní hlavou a  párkrát  zamrkala oběma očima  najednou. Vzala ji za 

ruku a tančícími kroky kráčela k zámecké bráně.  

  Alenka s úsměvem kroutila hlavou a chápavě si povzdychla.  

 

Také Márynka se za krátko s roztřeseným Vítkem rozloučila slovy:    

   ,,Láska je úžasná čarodějka, tak ať ti vykouzlí šťastné dny.“  Vždyť 

i ona si všimla, že mezi  ním a Slavěnkou  přeskočila  jiskřička lásky.    

 

Večer, když přišel Vítek  domů, zapálil  svíčku, natáhl plátno na rám, 

sedl si na zápraží a začal malovat portrét princezny Slavěnky.  

Přitom si zpíval píseň, kterou pro ni vymyslel.  
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LABUTÍ       (Píseň) 

Mým největším přáním, je zpívat tvou píseň labutí. 

Vidím tě v bílých šatech, tančíš na hladině,  

skládám symfonie, v mém srdci hrají píšťalu.  

Tančíš na hladině, kde se tvůj půvab zrcadlí, dává na obdiv tvou 

noblesu. 

Proto do tří krátkých řádků kladu písmenka, jenž ukrývaj má 

tajemství. 

Koupil jsem si verše od básníka, stály mě celé jmění. 

Na nejvzácnější plátno věrně nakreslím, tvůj obrázek spanilý, 

v očích stále jej nosím. 

Vidím tě v bílých šatech, tančíš na hladině, 

skládám symfonie, v mém srdci hrají píšťalu.  

Tančíš na hladině, kde se tvůj půvab zrcadlí, dává na obdiv tvou 

noblesu. 

* 

Když dozpíval svou písničku počtvrté, měl už obraz celý hotový.   

Zadíval se do zářících hvězd a zasněně, nahlas pravil:   

  ,,Miluju jí, avšak nesmím ji to nikdy říct, i když se mi zdálo…?“ 

,,To se mi zdálo, je bohatá a já nemám nic!“ odpověděl sám sobě. 

Ještě malou chvilku  koukal  do hvězd, než vzal obraz, do druhé ruky  

svíčku a šel do chalupy.  

Dal obraz mezi ostatní, umyl se a šel spát.  

 

Vzbudil se s jitřenkou, oblékl se, vzal všechny své obrazy a kráčel do 

městečka. 

 

Náměstí se již  hemžilo  lidmi, avšak Vítek  místo  prodeje  svých děl 

tajně pokukoval k zámku, zda nespatří princeznu.  

  Na jarmarku se však  objevil královský posel, aby vybubnoval přání 

krále. 

  ,,Kdo zítra na zámku nakreslí nejhezčí portrét královny, dostane sto 

dukátů.“ 

 

Vítek věřil, že uspěje a proto ač bylo brzy, odešel domů připravit vše 

potřebné. 

   ,,To by byla chaloupka, ta nejkrásnější?“říkal si polohlasně mladík, 

na chvíli se zamyslel a nahlas dodal:     
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   ,,Vlastně na co chalupa, beztak budu  muset  odejít  do světa, abych 

se neutrápil zbytečnou láskou k princezně, k princezně…? Vždyť ani 

neznám její  jméno? Ale jo, znám, jmenuje se Slavěnka, Slavěnka  se 

jmenuje. Jestli je  tak  hodná, jako je  krásná, tak je to ta nejvzácnější 

dívka na světě.“ 

 

Konečně došel domů, připravil vše na zítřejší den, a protože neustále 

myslel na princeznu, usadil se na zápraží a smutně hleděl do kraje.  

  Večer si zazpíval píseň, kterou své lásce věnoval a usnul. 

 

Druhý den se Vítek chystal  na  zámek, chtěl s sebou vzít také portrét 

princezny, ale nemohl ho nikde najít.  

   ,,Kam jsem ho  jen mohl dát?  Už není čas, najdu ho, až se vrátím a 

zanesu jej princezně třeba zítra?“  řekl si mladík a vydal se na zámek 

zkusit své štěstí.  

 

Zbrojnoši u brány nechtěli Vítka do zámku pustit, ale kde se vzala, tu 

se vzala stařenka Hermínka, která je brzy přesvědčila, aby jej nechali 

vstoupit do vzácných prostor. 

 

Sešlo se pět malířů, Vítek byl šestý.  

  Komoří je všechny  zavedl do komnaty, kde  bylo vše přichystáno a 

tak se mohlo hned začít malovat. 

 

Když  se  večer  setmělo, ten stejný muž si přišel pro obrazy a odnesl  

je ukázat princezně, královně a králi. 

 Cestou však Vítkův obraz schoval do komory, kam nikdo nechodil a  

místo něj do počtu, podstrčil svou nepovedenou čmáranici.  

Dobře věděl, že je Vítkův obraz daleko nejhezčí a nejpovedenější.  

A protože znal jen závist a zášť, nechtěl  dovolit, aby  odměnu dostal 

chudičký mládenec. 

 

Nic netušící veličenstva  shodla, že portrét hraběte  ze Země kopretin 

je nejzdařilejší a hned mu vyplatili odměnu.  

 

Když se Slavěnka zeptala, kdo načmáral  tu mazanici, komoří zalhal.  

  Prý jakýsi trhan jménem Vítek.   

Princezně se zalily oči slzami, věděla, že to není pravda. Sama přece  

viděla, jak krásně  Vítek  maluje, ale co dělat? Nikdo by jí to nevěřil,  
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nebyl žádný důkaz. 

  Král si nechal Vítka zavolat, aby mu dal najevo svůj hněv. 

  ,,Jak sis mohl dovolit, vkročit na zámek, trhane, to je drzost! A ještě 

ke všemu neumíš malovat!“ lamentoval král. 

  Vítek nestačil odpovědět.  

  Vladař zavolal stráže a chtěl dát hocha  vsadit do vězení, beztak prý 

dělá jejich zemi jenom ostudu. 

  Slavěnka zlým pohledem  pozorovala  proradného komořího a sama 

sebe se v duchu ptala: 

Proč ten muž podváděl, vždyť šlo pouze o dukáty? 

V této chvíli Slavěnka Vítkovi pomoci nemohla, přesto otce uprosila, 

aby jej nezavíral do žaláře. 

  Král tedy vydal rozkaz vyhnat troufalce ze země. 

 

 
V CIZÍCH  ZEMÍCH 

Vítek bloudil cizí zemí, tu  pomohl naštípat dříví, tamhle zase sklízet 

seno, za to pak dostal něco k snědku. 

 

Jednou večer se posadil ke stromu, kde chtěl přečkat další noc. 

Už, už se chystal ulehnout, když se před ním objevila podivná, avšak 

moc krásná paní.  

Krásné šaty, snad noční oblohou protkané, v očích plamínky, co umí 

příjemně  pohladit a úsměv, který  nemá  žádná  žena Modré planety. 

V jedné ruce držela stříbrnou lyru a druhou rukou ji svými pomalými 

pohyby prstů hladila. 

   ,,Krásný večer kr, krásná paní,“ vykoktal ze sebe překvapený hoch, 

když se v okamžiku postavil a poklonil se. 

   ,,Krásný, krásný, Vítku. Nemusíš se mě bát, mé jméno je Láska.“ 

   ,,Láska?“ divil se  mládenec a s  otevřenými ústy  si půvabnou paní  

věrně prohlížel. 

   ,,Ano…, jsem samotná paní Láska ze souhvězdí Labutě. Souhvězdí 

Labutě je souhvězdí Lásky. Tvá píseň o labuti mě dojala k slzám a ty 

se proměnily na  vzácné  korálky, které ti teď  přináším. Jsou vzácné, 

přesto za ně nic nekoupíš. Dokud  je  budeš mít u sebe, nic zlého se ti 

nestane. Dáš-li si je na krk,stanou se neviditelnými. Podobu jim vrátí 

osoba, která tě bude milovat a to tak, že do dlaně nabere vodu, do níž 

vložíš dva čistě bílé oblázky.  

Jsi hodný, jestli mohu s něčím pomoci, řekni, splním ti jedno přání.“ 
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  Vítek se na paní Lásku podíval očima plnýma slz a skromně pravil: 

   ,,Mám jediné přání, chtěl bych vědět, jestli  bude Slavěnka šťastná? 

Tak doopravdy šťastná?“ 

  Paní Láska přistoupila k  plačícímu Vítkovi blíž, aby mu prozradila, 

že na jeho otázku nemůže dát odpověď. 

  Vítek si otřel slzy z očí, potom i nos a tiše řekl:  

   ,,Jenom tohle přání  mám, vědět, jestli  je  a bude Slavěnka šťastná. 

Cožpak ty to nevíš, vždyť jsi paní Láska?“ 

  Krásná paní káravým tónem odpověděla: 

   ,,Vím, nevím tohle přání ti  nesmím  splnit! Měl si Slavěnce říct, že 

ji miluješ! Stydíš se snad za lásku, stydíš se za mě?“ 

  Vítek se zády opřel o strom a odpověděl:  

   ,,Za lásku se nestydím, sám za sebe se stydím, že jsem takový…?“      

  Paní Láska Vítka přerušila slovy: 

   ,,Jsi ten, který změnil  mé rozhodnutí, ten, kdo pohrdá mým darem. 

Měla bych tě potrestat, ale že jsi tak hodný, dám ti ještě šanci. Vezmi 

si mou stříbrnou lyru, na tu můžeš hrát své písně. Až přijde ten pravý 

čas, rozhodni sám, jinak prožiješ zbytek svého  života. Bez lásky či s 

láskou.“  Po těchto slovech vzácná paní zmizela. 

 

Vítek se roztržitě rozhlížel všude kolem, ale již tu byl sám. Smutně si 

prohlížel dar paní Lásky a sám sebe se ptal:  

   ,,Jak jsem jí to měl říct? Krásná princezno, sice  nic nemám, ale tak 

moc jsem se do vás zamiloval? Vždyť by se mi vysmála!“  

Opět si sedl ke stromu, vzal do ruky lyru a zpíval smutnou píseň. 

 

PŮJDU  SVĚTEM   SÁM       (Píseň) 
Proč musím milovat dívku, co velký zámek má 

a služku k ruce, kdopak mi odpověď dá. 

Láska je učiněný zázrak, jen když jsou na ni dva, 

chtěl bych teď vážně vědět, o čem se princezně zdá. 

Chtěl bych teď vážně vědět, zda je dívka šťastná. 

Láska je učiněný zázrak, jen když jsou na ni dva, 

proč ten půvab vzácné růže, v srdci marně rozkvétá. 

Vím, jsem jen chudý chasník, chudý, to není klam, 

proto city své zamknu, tuctem duhových bran. 

Naděj, nemám žádnou, půjdu světem sám, 

na tu dívku vzácnou, zapomenout mám. 

* 
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,,To se vážně  nemělo stát, proč  zrovna  já se musel tolik zamilovat a 

zrovínka do princezny?“  S těmi to slovy Vítek usnul.     

*    *    * 

Vítek netušil, že  kouzelná  lyra, donesla  jeho  píseň  až k princezně, 

která stála v otevřeném okně a zaujatě poslouchala.  

Když píseň ustala, snažila  se v zahradě  vypátrat  toho, kdo ji zpíval. 

Dokonce polohlasně volala, ale nikdo se neobjevil, nikdo se neozval. 

Dlouho do noci myslela na Vítka a do peřin si zpívala jeho písničku. 

 

Nové ráno  přineslo do království Červené lilie malou radostičku a to 

právě Slavěnce.   

  Jen co otevřela oči, kdosi zaťukal na dveře její komnaty.  

  Když otevřela, stála tam Márynka.  

  Dívka vklouzla do místnosti a rychle za  sebou zavřela, aby ji nikdo 

neviděl. 

   ,,Princezno, vyslechněte mě, tady je  obraz, který namaloval Vítek, 

komoří ho před vámi ukryl,“ pravila Márynka jedním dechem. 

   ,,Já to věděla, věděla jsem to!“ jásala princezna Slavěnka.  

Vzala obraz, přitiskla si jej k hrudi a zasněně kráčela k oknu. 

   ,,Večer píseň ráno obrázek miluje mě, vím to!“ šeptala a v duchu si 

přála, aby také Vítek slyšel její píseň. Ale to kouzelná lyra neuměla. 

 

SRDCE  SVÉ  MU  DÁM       (Píseň) 

To musel malovat malíř, co velké srdce má  

a něhu v ruce, tohle jsem opravdu já. 

Vždyť je to učiněný zázrak, ten obraz duši má, 

chtěla bych vážně vědět, jak se milý dneska má.  

Chtěla bych vážně vědět, zda na mě vzpomíná. 

Vždyť je to učiněný zázrak, ten obraz duši má 

a ta růže na mém klíně, snad opravdu rozkvétá. 

Vím, je to chudý chasník, přesto ho ráda mám, 

proto vydám se hnedka, do všech světových stran. 

Věřím, že ho najdu, srdce své mu dám,  

pak na ten obraz dáme, nejvzácnější rám.  

* 

   ,,Jak se jmenuješ a kde je Vítek?“ ptala se dychtivě Slavěnka. 

   ,,Jmenuji se Márynka, Vítka znám od dětství, je to hodný chlapec a 

teď kvůli podvodu bloudí kdesi ve světě. Přišel o všechno a pořád ho 

každý jen podvádí. K tomu se teď ještě  trápí velikou láskou. Je tolik  
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zamilovaný, že té dívce vážně závidím.“ 

  Princezna se přitočila k Márynce a tiše se zeptala:  

   ,,Řekneš mi kdo je ta dívka, kterou Vítek miluje?“ 

  Márynka se letmo pousmála, kývala hlavou a odpověděla: 

   ,,Vy princezno, vždyť už to dávno víte!“ 

  Slavěnce zčervenaly tvářičky, krásně se usmála a s galantností sobě 

vlastní schovala obraz pod polštář.   

Opět se obrátila na Márynku tentokráte s prosbou. 

  ,,Mám nápad, zkusím ještě  jednou  požádat o pomoc otce, když mi 

to nevyjde, pomůžeš  mi  ty, že ano?“ zeptala  se  skromně, pak dívce 

cosi pošeptala a rozběhla se ke dveřím. Cestou  ještě  nové přítelkyni 

poděkovala a spěchala za králem. 

 

Otec byl  neoblomný, nejen  že  neporučil Vítka  hledat, navíc nechal 

vyhnat také Márynku za to, že pomotala princezně hlavu. 

  Slavěnka se rozhodla:    

   ,,Uteču, najdu si Vítka sama!“ 

 

Večer si oblékla  staré šaty, ošoupaný plášť a takto oděná, proklouzla 

kolem strážců u zámecké brány.  

 

Noc přečkala u Márynky v  chaloupce, jak měli domluvené předem a 

ráno se společně vydaly na cestu.  

 

Márynka vyprávěla o Vítkovi a mimo jiné Slavěnce prozradila: 

   ,,Věřte, že by nikdy nelhal, nepodváděl, neublížil by nikomu.“ 

 

Děvčata šla skoro celý den.  

  Blížil se večer, a proto začala přemýšlet, kam se uloží k spánku.  

   ,,Podívej, koukej  ta růžička, je jako  ta na obrazu, co mi namaloval 

Vítek, ach Vítku?“ ukazovala   Slavěnka  na  okénko  chaloupky, kde  

stál  květináč a v něm krásně rozkvétala růže. 

  Jen co to dořekla, z chaloupky vyšla stařenka Láskonka s otázkou: 

   ,,Vítám vás panenky, hledáte kde přespat, že mám pravdu?“    

  Dívenky na sebe nevěřícně pohlédly a dvojhlasně odpověděly: 

   ,,Ano, to ano.“ 

   ,,Tak prosím, račte dál,“ usmívala se mile stařenka. 

  Když je  pohostila  polévkou a čerstvě upečeným chlebem, osmělily  

se putovnice babičky zeptat, jak to, že všechno tak dobře ví. 
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  Láskonka se usmála, pohladila Slavěnku po vlasech a pravila: 

   ,,To láska ti pomáhá, ale pochopit to musíš sama, princezničko!“ 

   ,,Ty víš, kdo jsem?“ ptala se Slavěnka a očka jí zářila radostí. 

  Stařenka klidným hlasem odpověděla: 

   ,,Já toho vím, jen klidně jezte, tady jste opravdu v bezpečí.“ 

 

Dívky se najedly a šly spát. Než usnuly, povídaly si, jak je možné, že 

ta stařenka toho tolik ví. Spaly dřív, než na to přišly. 

    

Ráno se děvčata opět dočkala vlídného přivítání a milého pozvání ke 

stolu, kde již byla připravená snídaně. 

   ,,Jak ti to všechno oplatíme, babičko?“ zeptala se Márynka. 

   ,,Tady Slavěnka  mě pozve na svatbu, ale jen na tu pravou svatbu!“ 

   ,,Co myslíš tou pravou svatbou?“ ptala se princezna. 

   ,,Tou  pravou  myslím, že  se  budeš  vdávat  z opravdové  lásky, za 

muže, kterého  miluješ. Teď se s vámi  musím  rozloučit, dám ti však 

na cestu ještě jednu radu Slavěnko. Až  přijde  ten správný čas, neboj 

se tančit na hladině. Všemu velmi  dobře  naslouchej, abys  našla své 

lásky symfonie.“ Jen co to  stařenka  dopověděla, zmizela  a s ní také 

chaloupka a vše, co v ní bylo. 

  Slavěnka s Márynkou ještě chvilku nechápavě stály na louce, než se 

na sebe usmály, zamávaly do prázdna a vydaly se na cestu. 

 

Došly až k moři.  

  Stály v přístavu a koukaly, jak námořníci nosí bedny na loď. 

   ,,Co dál?“ ptala se jedna druhé a přitom krčily rameny. 

  Márynka si ťukla prstem o čelo a zeptala se Slavěnky: 

    ,,Co ti radila babička?“ 

  Slavěnka si také ťukla prstem o čelo a vesele Márynku doplnila:  

   ,,Vím, já vím, povídala, až přijde čas, neboj se tančit na hladině. 

No jasně, dál máme plout na lodi!“ ťukla Slavěnka prstem do čela 

tentokráte Márynku a hned se vydaly hledat kapitána.  

 

Kapitán souhlasil pod podmínkou, když se budou starat o pořádek. 

  V okamžiku kdy  Slavěnka  vstoupila na palubu, přistál jí na rameni 

pestrobarevný motýl. 

   ,,Jé, ty jsi krásný motýlek,“ radovala se princezna. 
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*     *      * 

Vítek seděl  na  stráni u cesty a koukal do  louže  po  včerejším dešti. 

Jen občas, klacíčkem  postrčil  lísteček, co si tu plul odnikud  nikam. 

Letmo se pousmál, když na lístku přistál, pestrobarevný motýl. 

(Byl to stejný okamžik, kdy nad motýlkem, žasla Slavěnka na lodi.) 

  

Lístek i se vzácným pasažérem, připlul přímo před Vítka.  

  Mládenec naň koukal a říkal si jaká je to nádhera.  

  Motýlek se usadil Vítkovi na rameni a po chvilce se vrátil na list.  

  Hoch se od srdce zasmál.  

  Krasavec však na chlapce začal nalétávat, znovu a  zase, pokaždé se 

usadil jinde, na ruce, na tunice, ve vlasech. 

Až když přistál Vítkovi na nose, napadlo chlapce, zda to  není nějaké 

znamení. Na nic nepřišel.  

Přendal motýlka  z nosu  na  rameno a pomalým  krokem se vydal na 

cestu, která neměla žádný směr, žádný cíl. 

  

Došel až do mohutných skal, které však byly jiné, než ty které znal,  

tyto celé zvláštně zářily. 

 Co to, tady jsou skály ze zlata? Pomyslel si mládenec. 

Když došel až k vodopádu, sehnul se  k tůňce  pod ním, aby se napil. 

  Motýlek z ramene slétl na hladinu a opět jako kdyby tančil.  

  Vítkovi to přišlo legrační, z té nádhery  se  mu  v mysli zrodil verš a 

tak ho pověděl onomu okřídlenému krasavci. 

Také přidal vzpomínku, co asi dělá jeho milovaná princeznička.  

Zdálo se, že mu motýlek rozumí a proto dodal: 

    ,,Alespoň jí věnuji  svou  novou píseň, i když se to nikdy nedozví. 

Je na zámku a jistě je šťastná? Zdali už má svého milého?“   

  Motýlek se zvedl z hladiny a opět na mládence útočil.  

Narážel mu do tváře a hned  zpátky  nad  hladinu, dvakrát, třikrát…, 

šestkrát…, zdálo se to být nekonečné. 

  Vítek klidně seděl, ani se nepohnul.  

  Jakmile se křídelníček  usadil  zpět  na  hladinu a vypadalo to, že už 

nevzlétne, začal Vítek zpívat svou písničku. 

Možná kdyby věděl, že lyra opět píseň  donese až k princezně, přidal 

by i nějaký vzkaz. 
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VODOPÁD       (Píseň) 

Vodopád je můj hrad. 

Až o mně dívko, budeš chtít znát pravdu, přijď za mnou k vodopádu. 

Rozčesávám pramínky vod, proud je vlévá do mých slov. 

V každé kapičce odráží se, bouřlivé peřeje mého srdce. 

Den za dnem svítá s tváří od žluťásků. 

Den za dnem kráčí s úsměvem od modrásků. 

Den za dnem chodí spát do červánků,  

čekám u vodopádu na svou lásku.  Vodopád je můj hrad.  

Na dně mám schovaný tajně svůj poklad, hlídá mi jej vodopád. 

Rozčesávám prstýnky vln, čistím slzičky od skvrn. 

Kámen v drahokam proměnil se, pro tebe jej skrývám v malé tůňce. 

Vodopád je můj hrad. 

* 

Vítek tiše seděl a koukal  na  motýlka, který kroužil  nad  tůňkou pod 

vodopádem,  ze  kterého se vynořila  veliká, čirá  hlava  paní Lásky a 

směle promluvila: 

   ,,Vítku, motýlek  se  ti celou  dobu, co je s tebou, snaží naznačit, že 

tvá milovaná pluje na lodi, vydala  se tě hledat. Slova tvé první písně 

jí zavedla až na  hladiny  moří. Všechny tvé písničky mají kouzelnou 

moc, protože jsou z  opravdové lásky. Dobře rozmýšlej, o čem v nich 

zpíváš!“ radila paní a hned dodala: 

,,Neseď tady a  jdi  Slavěnku  hledat! Motýlek  ti  pomůže najít cestu 

do přístavu. Musíš se  co  nejrychleji  dostat  k  princezně, čeká na ni 

velké nebezpečí.“ 

  Hoch  se rozběhl do kraje, ale paní Láska jej zastavila slovy:  

   ,,Počkej ještě, dobře si  pamatuj, co ti teď povídám, nic nepřehlížej,  

i maličkost může být důležité znamení. Máš rád  vodu  jako takovou, 

proto vám nikdy neublíží. Na světě je však spousta jiného zla.  

A ještě něco důležitého, jakmile  jedenkrát,  jeden z vás zapochybuje 

o vaší lásce, oba zahynete. Musíš plout na sever, pospěš si, Vítku!“ 

  Mládenec se vrátil zpět k vodopádu, poklekl a volal:  

   ,,Počkejte vzácná paní, chtěl  bych, aby vy  sama jste  chránila mou  

Slavěnku, než jí najdu. Prosím, moc  vás  prosím, vzácná paní Lásko,  

ohlídejte princezničku?“ 

  Paní Láska však zmizela, aniž by cokoli odpověděla.  

Nad hladinou byl opět pouze motýlek, který se vždy  kousek vznesl a 

hned padal k hladině. Znovu a znovu a znovu. 

   ,,To asi znamená, že se mám  zvednout a jít, snad mi ten krasotínek  
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pomůže najít přístav?“ řekl  si  překvapený  hoch a vydal se na cestu.  

  Motýlek  letěl  napřed, ale co chvilku  se  zastavil   otočil  se, aby se 

ujistil, zda ho Vítek následuje.   

Na druhý den došel do přístavu. 

 


PROČ  MĚ  LÁSKA  NEMÁ  RÁDA 

   ,,Počkej Vítku, prosím?“ přerušila mé vyprávění Anička.  

,,Musím odejít,  mám  vystoupení, ale  chtěla  bych  ten příběh slyšet 

celý a  napsat  knihu. Řeknu ti,  ne  nadarmo  osobě  říkáš  křehoučká 

dušička, je  to  slyšet  v  každé  větě. Zítra můžeme pokračovat u  mě  

nebo u tebe doma. Budu to hned psát, chceš?“ 

  Souhlasně jsem přikývl, zaplatil útratu a vyprovodil milou Aničku k 

autobusu. 

   

Loudavým krokem jsem došel do svého podnájmu a brzy usnul. 

 

Druhý  den  ráno  jsem  šel  do redakce,  kde  potkávám   onu  dívku, 

která pobláznila mé city.  

  Jako už mnoho  měsíců  před tím i  dnes jsem se snažil, abychom se 

nepotkali. Přesto jsem cítil, jak se mi   na  dálku  nadneseně posmívá.  

S úsměvem sledovala, jak  své  city  naprosto  nezvládám. Párkrát mi 

také poslala cosi přepsat a z povzdálí pozorovala mé reakce.  

  Nic se nedařilo, všechno  mi padalo, všechno jsem zapomínal. Třásl  

jsem  se v duši i na těle a hrozně jsem se bál, že mi  řekne do očí cosi  

zlého, to bych vážně neunesl.  

Býval   jsem   tak silný a teď? Ke všem u  se mi  pořád  v mysli vrací 

náš rozhovor, kterým jsem se naprosto znemožnil.  

Před více jak rokem jsem celý roztřesený  vykoktal  pár slov a předal  

jí píseň nahranou na CD, kterou  jsem pro ni složil,  spolu s dopisem.  

Právě od té doby se ona dívka náramně baví na můj účet.   

Nikdy jsem takovou lásku nepoznal, přišla nečekaná, nezvaná a ještě 

jsem se od ní dočkal takové  potupy. To  když  mi  při obědě jeden ze 

zaměstnanců  redakce  opravdu   nahlas  opakoval  to, co už jsem pár 

týdnů věděl. 

   ,,Pořád  zamilovaný,  pořád?  Prý  takový  nicek  si Slavěnky nemá 

vůbec všímat!“ 

   ,,To vím  a  přání  plním, máš snad  něco nového?“ odpověděl jsem  

s ironickým úsměvem. Nic víc si z toho  dne nepamatuji, nevím, kam  



20 

 

jsem šel, co jsem dělal, zkrátka vůbec nic.  

 

Druhý den  jsem se probudil ve své posteli a první myšlenka byla  na 

větu, kterou mi s tak sobeckým  úsměvem  zopakoval ,,milý“ kolega. 

  ,,Hlavně ať je Slavěnka šťastná, já to nějak zvládnu,“ snažil jsem se 

dostat z černých myšlenek. 

  Další nemilá překvapení na mě ještě čekala. 

 

Bylo přesně pět hodin.  

  Anička už na mě čekala na našem místě a hned spustila:   

   ,,Jak je ten svět malý?  Potkala jsem kámošku, pracuje s vámi, znáš 

ji! Ona neví, že se spolu scházíme  a tak mi  cosi  prozradila. Mluvila 

o jednom pánovi, který se zamiloval do nejarogantnější holky, kterou 

kdy potkala.“ 

  Stál jsem jako přikovaný, nebyl jsem schopný slova.  

  Za to Anička ta jich řekla: 

   ,,Měl jsi pravdu v tom, že si z tebe dělá srandu, jen a jenom srandu. 

Prý tě párkrát s pýchou její vlastní zkoušela, poslala ti texty na přepis 

přesto, že to vždy přepisovala sama a  vlastně  to ani  nikdo jiný dělat 

neměl. Důvod by  jediný, chtěla  vědět, co budeš  dělat. Pokaždé se jí 

povedlo dostat tě do situace, která byla pro ni důvodem k  posměchu. 

Hned  na tebe upozornila prvního, koho potkala, aby se také pobavil. 

Je arogantní a domýšlivá! Připadá mi, že tě citově vydírá.“ 

   ,,Proč!“ zvolal jsem.  

Věděl jsem, že je to není pravda, ale neměl jsem odvahu si to přiznat.     

  V redakci je nás  okolo  padesáti  lidí a  všichni  mají Slavěnku rádi, 

nikdo o ní nikdy neřekl nic špatného.  

 Pátral jsem v paměti, kdo je ona společná známá a začal novou větu:   

   ,,Nejsem pro ni dost dobrý…!“  

  Anička mě však nenechala mluvit, rozkazovačným tónem pravila:  

  ,,Růžové  brýle, pomůžu  ti, musím! Nezaslouží  si  tvou  lásku a už 

vůbec ne tebe. Tak hodný kluk musí  mít k sobě  odpovídající dívku! 

Najdu ti jí, věř mi! Lásku vyženeme zase jen láskou! Já bych tě brala 

hned,“ dodala šeptem Anička.  

Jen okamžik  čekala  na  mou  reakci, dál  pokračovala se zdviženým 

ukazováčkem tónem  jako před touto větičkou.  

   ,,Kouknu do inzerátů a seznámím tě s nějakou hodnou paní.  

Na tuhle  musíš zapomenout, vím, nebude to lehké, proto pro začátek 
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musíš poslechnout mou  radu. Úplně jí  ignoruj, nekoukej  na ní, jako 

kdyby neexistovala! Kdyby sis našel jinou práci, bylo by to dobře!“ 

  Stál jsem tam s oběma rukama před obličejem.  

Když  jsem  se  letmo  podíval  na  Aničku, pohladila mě po tváři, po 

dlouhé době mi bylo tak zvláštně, snad krásně.  

 Tiskl jsem její dlaň na tvář a kochal se jako malé kotě. Cítil jsem, že 

mě má ráda, ale madam z  dálných  sfér, do mě lila svůj nápoj lásky, 

který proudil za Slavěnkou. 

   ,,Je to blamáž, viď?“ povzdychla si Anička. 

   ,,Proč, proč? To je vážně neskutečný, proč, proč?“ křičel jsem jako  

Pominutý, sám jsem nevěděl, koho se vlastně ptám. Bylo mi opět tak 

hrozně. Nic jsem nechápal, na  nic nedokázal  myslet, zdálo se mi, že 

je to můj poslední okamžik. 

  Anička mě vzala za ruku a kamsi jsme šli.  

  Přiznávám, že  nevím, kudy  a  kam  mě vedla, ani to, o čem jsme si 

povídali nebo jsme mlčeli? Zkrátka nevím. 

         

Začal  jsem vnímat až vůni kávy,  kterou  Anička  postavila na stolek 

u kterého jsem se usadil. 

   ,,Víš, že já nekouřím, ale ty si výjimečně můžeš zapálit,“ podala mi 

vesele popelník. 

  Až teď jsem si uvědomil, kde to vlastně jsem, u Aničky doma. Jsem  

v bytě s krásnou dívkou a mám vyprávět o tom, jak zbožňuji jinou.                                                                                 

   ,,Tohle, je blamáž,“  mumlal  jsem  si pro sebe a pozoroval Aničku, 

jak hledá v počítači vhodný program, aby mohla  psát o mých citech. 

   ,,Včerejší vyprávění mám napsané, můžeš pokračovat,“ zašeptala. 

Ještě pár minut  jsem tiše, zcela nechápavě seděl, než jsem se zvedl z   

balíku  papírů, co  patří  do tiskárny  jsem  jeden  vzal, sedl si naproti 

Aničce a zahleděl se jí do očí. 

   ,,Nakreslím tvé půvaby, smím?“ zeptal jsem se skromně. 

Anička spokojeně pokývla hlavou a já se dal do vyprávění. 

 

 
OSTROV  DUCHŮ 

Svítá, moře je klidné, loď jménem Modrý koník vyplouvá.  

Na její palubě stojí také Vítek a čeká na rozkazy kapitána. 

Hoch kapitánovi od první chvíle nevěřil, ale spoléhal na  paní Lásku, 

snad mu včas pošle znamení, kde najde svou milovanou Slavěnku. 
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*     *     * 

Zatímco Vítkova loď teprve opustila přístav,Mořská hvězda, na které  

plula Slavěnka, brázdila po hladině moře již pár dnů. Není tedy divu,  

že si všichni přáli projít se opět po pevné zemi. 

 

Po pár hodinách  opravdu spatřili pevninu, problém byl v tom, že ani 

staří, scestovalí námořníci nevěděli, kam to vlastně dopluli.  

  Nechali svou loď v  uctivé  vzdálenosti od břehu a sedm odvážlivců 

se vydalo na člunu k pevnině. Nechyběla ani princezna s Márynkou. 

Čím víc se blížili k neznámé zemi, tím zvláštnější se jim zdála.     

   ,,Pevninu pokrývá sníh,“ řekl do napjatého ticha jeden z chlapců. 

Nikdo mu však neodpověděl, všichni jen krčili rameny. 

 

Když  vytáhli  člun  na břeh, začali  zkoumat  onu  lesknoucí se bílou 

peřinu, která pokrývala všechno, kam jen dohlédli. Všem bylo divné, 

že to nebyl sníh, nestudil, teplem těla neroztál, třením mezi prsty dřel 

a čeho se hosté lekli nejvíc, že v něm nebyly znát vůbec žádné stopy. 

   ,,Co se raději vrátit na  loď a  plout  kam máme?“ zněl bojácný hlas 

jednoho z námořníků. 

   ,,Buď tiše!“okřikl ho sám kapitán a se zdviženou rukou zašeptal:  

,,Slyšíte to  taky, jako kdyby  tu  někde  byla bouřící řeka. Jdu se tam 

podívat!“ dodal Lagoon a vykročil za zvukem prýštící vody.  

  Ostatní kapitána  následovali  s  velkou  neochotou, stále  se otáčeli, 

pozorujíc okolí a také jeden druhého. 

V bílém povlaku  na  zemi  stále  žádné  stopy, žádná známka života.  

  Lagoon stále častěji natáčel hlavu  směrem, kterým kráčeli, náhle se 

zastavil a zvedl ruku na znamení, aby všichni zůstali stát.  

   ,,Vidíte to?“ řekl vyděšeně. 

  Před ním z obrovské výšky padal mohutný vodopád, ze kterého naň 

mávaly dvě čiré ruce, velké asi jako sám kapitán.  

  Otočil se za  ostatními, ale s údivem  zjistil, že  je tu  sám, proto bez 

váhání začal hledat cestu zpět ke člunu.  

 

Když konečně došel na  břeh, ostatní  už  tam na něj čekali. Společně 

se  rozhodli  ostrov co nejrychleji  opustit, proto začali  člun strkat do 

moře, ale to bylo stále  stejně  daleko. Jak  udělali  krok, pevnina se o 

stejný kus zvětšila a loď Mořská hvězda se vzdálila.  

  Po chvílích marné snahy  usedli do člunu a přemýšleli, co dělat, aby 

z ostrova odpluli.  
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  Kapitán přerušil ticho vyprávěním o vodopádu.  

  Když domluvil, přidala svůj zážitek Slavěnka.  

   ,,Já šla za tebou a tady  Simon se  držel za mnou. V jediný okamžik  

nebylo vidět na krok. Volala jsem, ale ozval se mi  jenom  tento muž. 

Najednou  mlha  zmizela  a  my se octli na vysoké skále. Byla hnědá, 

bez té bílé peřiny. Ta byla na obloze a z ní nám mávaly  dvě postavy, 

vypadající  jako stíny, ale  místo do šeda, byly  rudé, asi desetkrát tak 

větší, než jsme my. Do ničivého ticha zazněl strašidelný výkřik:   

   Áááááá…!  

  Když vše utichlo, zjistili jsme, že jedna postava chybí. Než  jsme se 

oba vzpamatovali, zazněl druhý výkřik, spíš vrčení.  

Ta druhá  postava ovšem  nespadla, naopak, blížila  se k nám, a když 

nás chtěla  chytit  každého  do  jedné  ruky, skála pod námi zmizela a 

my jsem padali do mlhy, bylo to nekonečné.  

  Jakmile zazněl náraz, byli jsme zpátky na břehu. 

  Márynka se kamsi podivně koukala, než  mávla rukou a pravila: 

   ,,Nás čtyři také oddělila hustá mlha. Když zmizela, bylo  kolem nás 

spousta stop. Všechny  byly  úplně  stejné, stejně od sebe, spočítat by 

se nedaly. Jenomže ty  stopy  nebyly  jen na zemi, ale i na  stromech, 

na  kmenech, na větvích. Jak se  tam  dostaly? Byly na skalách, které 

byly neschůdné, stejně jako stromy. A co je na tom nejstrašidelnější? 

Stopy  nebyly  do  bílého  povlaku  vyšlapaný,  ale  vytvarovaný  nad 

povrch. Po nás  žádný   stopy  nezůstávaly. Šli jsme vedle sebe, když  

jsme zahlédli, jak se k nám velkou   rychlostí  blíží  jiné stopy, veliké  

stopy! Bez zvuku, bez těla jen stopy. Člověk? Zvíře?  Příšera? Duch?  

Jen  těsně  nás stopy minuly, ale  my  všichni  jsme měli úplně mokré 

tváře. Byla  to  snad neslaná  voda, která se měnila v cosi mazlavého, 

na dotyk mlaskavého. A najednou, stojíme tady.“  

 

Začalo se stmívat.  

  Jak si  tak vypráví, zpoza  stromů  se  vyvalil  hustý  červenofialový 

dým, stoupal výš a měnil se do podoby jakéhosi hrozného fantóma. 

Za ničivého  ticha  se  z  kouřové  siluety  vytvarovaly  ruce  obludná 

hlava, s kulatými rohy, černorudé očí a veliký nos, ze kterého se valil 

černý dým. Kolem se rozlil odporný zápach.  

  Posádka  člunu se opět  rozběhla  k  moři, ale  ostrov opět zvětšoval 

svou velikost, proto byli všichni stále na stejném místě.  

  Až na princeznu, ta se rozběhla zpátky ke člunu a volala:  

   ,,Pojďte, pomozte mi zapálit oheň! Je to naše jediná naděje!“ 
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 Kapitán jediným gestem poručil průzkumníkům, aby se hned vrátili.   

 Slavěnka ze dna člunu, který byl za dobu, co tu kotvili suchý, zvedla  

lampu, která ještě slabě hořela. Hbitě rozlila zbytek petroleje na člun,  

proto za pár okamžiků hořel jasným plamenem. 

  Fantom viditelně neměl oheň rád. Začal prskat, křepčit a po chvíli z 

něj zbyl jen šedivý dým. Ten se pomalu ztrácel za zvláštními stromy, 

které tu vyrostly během chvíle vyprávění oněch tří historek.  

  Když se duch ztratil úplně, popadali všichni do bílého povlaku.   

  Leželi na zemi, povídali  si  o novém  zážitku a shodli se na tom, že 

další návštěvu ducha nepřežijí.  

   ,,Ale jak se dostat z ostrova?“ mračila se Slavěnka. 

 

Kapitán  chtěl  zlehčit  napjatou  chvíli, ve  které  tu seděli i leželi, už 

dosti dlouho, proto zkoušel žertovat o tom podivném stvoření. Že prý 

strašidla na bubáky  nemají  rozumem a  podobně. Když zjistil, že ho 

nikdo  neposlouchá, otočil  se  na Márynku, která  seděla vedle něho, 

a tiše se zeptal:  

   ,,Povím ti něco o sobě, chceš?“ 

  Dívka nesměle přikývla a zaposlouchala se do Lagoonovo příběhu. 

Sotva však začal vyprávět, sama Márynka vykřikla:  

   ,,Koukejte, co to je?“  

  Také ostatní  bezradně  koukali  na  hořící  člun, od kterého se oheň 

plazil  blíž  a  blíž k  vyděšeným  hrdinům, kteří se zvedli a snažili se 

opět utéct k moři. Přestože běželi, byli stále na stejném místě.  

  Zato oheň se blížil nevídanou rychlostí.  

  Už hoří kabátec jednoho z mořeplavců a také Márynčina suknice.   

   ,,Na obloze je labuť?“ zvolala Slavěnka. 

   ,,Míří přímo k nám,“ dodal Lagoon.  

  Labuť přistala přímo  před   prchajícími  hrdiny a hned se proměnila 

v krásnou paní Lásku, která  cosi říkala, ale  nic  nebylo rozumět. Jen 

stěží jí námořníci odezírají ze rtů. 

  ,,Oheň je váš nepřítel, Slavěnka musí vyslovit přírodní jev, který ho 

uhasí. Takový přírodní jev, o kterém Vítek zpívá ve svých písních.“ 

   ,,Můj milý Vítek?“ vzdychla si princezna. Tím příjemným pocitem 

zapomněla na oheň.  

  Až když všichni ostatní začali křičet, vzpamatovala se z rozjímání.  

   ,,Déšť, déšť!“ volala princezna stále dokola, víc a víc nahlas.  

  Také ostatní se přidali.  

  Z modrého nebe plného dýmu se spustil nevídaný liják.  
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V mžiku mokré šaty zabránily  plamenům, aby  zachvátily princeznu 

Slavěnku a její doprovod. Alespoň si to mysleli.  

 Opak byl pravdou, přestože déšť sílil, oheň stále dotíral, stále se nad  

vodou vítězit a všechno pálit. 

   ,,V moři je také voda!“ napadlo jednoho z členů výpravy.  

  Slavěnka váhavě pronesla:  

   ,,Moře, ale o tom přece Vítek také nezpíval stejně jako o dešti?“ 

,,Voda!“ zvolala náhle princezna.   

,,Voda je v těch verších, voda!“ 

  Z moře  se  zvedla velká  vlna  a  řítila se přímo na oheň, ale také na 

návštěvníky ostrova. 

  Slavěnka rychle  probírala slovo od slova písně, kterou pro ni Vítek 

složil. Hledala ta, která by teď námořníky ochránila před vlnou.  

   ,,Tančím na hladině, tančím na hladině?“ volala. 

,,Chytněte se mě! Všichni se musíme držet!“ volala ještě hlasitěji. 

  V momentě se Márynka i všech pět mužů drželi princezny. 

  Vlna všech sedm jen zhoupla a pokračovala dál.  

 

Vyděšení dobrodruzi sledovali, jak pod množstvím vody oheň hasne. 

S úlevou se opět svalili na zem, koukali k obloze, kde hledali labuť.  

  Nebyla tam. 

  Slavěnka  ležící  uprostřed  se  začala smát, jeden po druhém se k ní  

přidávali také její přátelé, smáli se a smáli.  

  Déšť začal ustávat, když se Simon skromně zeptal:  

   ,,A co dál, jak se dostaneme zpátky na loď?“   

  Slavěnka se znovu krásně rozesmála a sladce promluvila:   

   ,,Ten můj milovaný Vítek nám určitě pomůže. Jen mě,nechte chvíli 

přemýšlet!“ žádala Slavěnka a přeříkala text Vítkovy písničky. 

,,Až  o   mně,  dívko,  budeš   chtít    zná   pravdu,  přijď   za  mnou k  

vodopádu?“ řekla stejnou větu ještě jednou a sebejistě pronesla: 

,,Myslím,  že by  nám  pomohlo  dojít  k vodopádu, o  kterém  mluvil 

tady kapitán?“ 

  Ač nedůvěřivě, přesto všichni souhlasili. 

 

Chtěli se  vydat na cestu, ale zastavil je hlas, který přicházel odněkud 

z výšky. Sedm zmáčených  hrdinů, zkoumalo oblohu a  hledalo toho, 

kdo k nim promlouval. 

 Nad stromy se  vznášel   přízrak s chlapeckou tváří, který byl oděn v 

kapkách vody. Tajuplným, vzdáleným hlasem pravil:  
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   ,,Jsem  Lijánek, váš  ochránce, vládce  deště, ale  také lijáků, slyšte 

mou radu! Jediná cesta  z  ostrova  je  vodopád. Čiré ruce, které z něj 

trčí, jsou pro vás  vysvobození.  Každý  musíte  skočit  do vodopádu,  

kdo má svědomí  čisté, ten  se  octne  na lodi. Kdo  lidem ublížil, byť  

jedinkrát, utopí se!“  

  Po těchto slovech   se   Lijánek,  vypadající   jako   pramen   potoka  

proudící  oblohou vznesl do výšky, aby úplně zmizel. 

  

Šest zmatených hrdinů pozorovalo Slavěnku. Hlavami se jim honily 

vzpomínky na jejich první cestu po ostrově, která nedopadla dobře. 

   ,,Vezměme se všichni za ruce!“ řekla rozpačitě Slavěnka. 

 ,,To se jeden druhému neztratíme.Otázka však je, kde se ocitneme?“ 

  Netrvalo dlouho a stejně jako při první cestě, snesla se hustá mlha.  

  Nebylo vidět  na špičku  nosu, dobrodruzi se drželi  pevně  za ruce s 

odhodláním za žádnou cenu nepustit. 

   ,,Mlha se ztrácí!“ jásali nahlas všichni muži.  

  Když  ustoupila  dočista, všude  byl jenom  zlatavě lesknoucí písek. 

Na obloze, která měla večerní barvu, nebylo jediného mráčku.  

  ,,Koukejte, pták, je tu život, ještě nejsme úplně ztracení!“ ukazuje k 

nebi Dolek s vynuceným úsměvem. 

  Když se pták přiblížil, bylo jasné,  že opět nastanou krušné chvilky. 

  Patvor měl půvabnou ženskou hlavu, křídla, ale tělo ryby.                         

   ,,Žena-ryba, s křídly?“ poznamenal kapitán a raději se ujistil, že se 

stále drží s ostatními za ruce. 

  Okřídlenka se ladně  snášela  k  mořeplavcům. To už jí doprovázely 

také blesky, které padaly hrdinům přímo k nohám. Ti se snažili hbitě 

uskakovat a přitom se jeden druhého pevně držet.  

  Létačka, změnila  tón  svého  hlasu do líbeznosti, avšak strašnějších 

pocitů pro námořníky. 

  Nastalo  podivné  ticho, ale  blesky  stále  útočily a naši hrdinové se 

strachem ve tvářích museli stále uskakovat. 

  Opět se ozvala okřídlená pannoryba, která si začala vesele zpívat: 

   ,,Končí cesta vaše, nikdo z vás  zachránit  se nedokáže, nikdo z vás 

mě nepřemůže.“ 

  A znova to nesnesitelné ticho.  

Stále se  všichni  drží  pevně  za  ruce, rozhlížejí se všude, po nebi po 

zemi nikdo se nepohnul.  

   ,,Váuu, váuu, váuu,“  zvolala  Márynka.  

,,Něco se musí stát! Přece tu nebudeme navěky?“ dívala se Slavěnce  
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do očí a aniž by něco řekla, začali všichni křičet: 

 ,,Vááuu, vááuu, vááuu!“   

  Znovu a znovu, víc a víc nahlas.  

Přitom si všimli, jak  se  ryba  mění  v obrovskou  vlnu písku,  třikrát 

větší než naši hrdinové a valí se rovnou na ně.  

 Těsně  před  námořníky  se vlna  zastavila, a jakožto vzpřímená ještě 

povyrostla. Pohled na ní připomínal zeď domu.      

   ,,To ticho mě ničí!“ řekla smutně Márynka a bylo jí do pláče. 

   ,,To není  to  nejhorší! Podívejte se, na  zdi  se zjevily ty dvě veliké 

postavy, které jsem už viděla!“ oznámila Slavěnka. 

  Přestože vypadaly jako stíny, jedna z těch  postav, písečnou, velkou  

rukou, strčila  do   Márynky, která  pod  obrovskou silou ducha padla  

k zemi a stáhla s sebou i ostatní.  

  Nastal  zmatek, ale jen  do okamžiku, než  se  všichni vzpamatovali, 

stoupli si a opět se pevně chytli za ruce.  

  Duchů stále přibývalo.  

 Námořníci s údivem sledovali, jak se kolem nich do písku vyšlapává 

jedna  stopa za  druhou. Ťapkající  strašidlo  nebylo  vidět, ani slyšet, 

řádilo však po svém. Jako první jeho přítomnost pocítil Dolek.  

Stopy, které se k němu  blížily velkou  rychlostí, před  ním zastavily.  

V ten  okamžik  byl hoch  celý mokrý, jako kdyby na něj někdo vylil 

vědro vody, ovšem  bez   jediného  šplouchnutí. Než se ostatní stačili 

nadechnout, duch navštívil každého z  nich. Teď  jsou mokří všichni, 

mimo kapitána. Toho navštívila  písková  ruka  jednoho  ze  stínů  na 

stěně, sevřela  mu  hlavu, aby se hned  rozsypala  na zrníčka.  

  Lagoon měl písek  všude, ve vlasech, v očích, v puse. Jeho nervózní 

vrčení bylo zbytečné, nikdo ho neslyšel.  

 Proto muž spojil ruce námořníkům, kteří ho drželi, a rozběhl se proti 

zdi, celou svou silou se do ní opřel.  

  Zeď zůstala netknutá, za to jeho společníci opět popadali na zem.  

 Lagoon udělal čtyři kroky zpět, rozeběhl se a vrazil do zdi ramenem. 

Znovu a ještě, neúnavně opakoval svůj útok na zrůdnou zeď.  

  Teď už se přidali také ostatní.  

  Stěna plná  duchů začala vydávat  hrozivý smích, který však netrval 

příliš  dlouho. Zloduchy přerušila  další  vlna z moře, jež se podobala 

veliké čiré labuti. Udeřila do stěny, aniž by mořeplavcům ublížila. 

    ,,Padá, jó, padá!“ volal  někdo  z  chlapů, když  písečná zeď padala 

jako podťatý strom přímo na ně.  

  Opět se  chytili  za ruce  a už se o  jejich těla  tříští strašidla z písku, 
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která se rychle mění na prach a hustou mlhu. 

  Námořníci stojící  po kolena v zapáchajícím  prachu  přestáli i tento 

útok duchů.    

   ,,Lidičky vydržte, rozfoukám i tuhle mlhu, ať už konečně dojdete k   

vodopádu!“ ozvalo se za zády hrdinů. 

   Všichni otočili své hlavy takřka ve stejný okamžik.  

  Spatřili muže s dlouhými vlasy, které se vznášely vzduchem. Stejně 

tak jako jeho dlouhý stříbrozlatý kabátec.     

   ,,Jsem Vítrník, vítr z východu. Pospěšte si, než se  přižene vichřice 

ze západu nebo vánice ze severu. Také můžou dorazit  obě najednou, 

většinou ničí vše společně. Tady jste v nebezpečí, tak si pospěšte!“  

  Vítrník se vznesl a rozfoukával mlhu před  spěchajícími cestovateli.  

Ti se bez jediného slova, ale s velkou  opatrností, vydali k vodopádu. 

Hrůzné zážitky je natolik  oslepily, že si nikdo nevšímal, co se děje v 

 jejich blízkém okolí.  

  Teprve  když na rameno  Slavěnky  přistál   malý  ptáček, udivila je  

rajská zahrada  všude okolo nich. Všichni  začali vnímat vůni a krásu 

spousty druhů rozkvetlých květin.   

   ,,Myslím, že nás  ptáček  zavede k vodopádu, když  se nám Vítrník 

ztratil i s tou mlhou,“ usmála se princezna Slavěnka. 

  Ptáček  se vznesl nad hlavy dobrodruhů  a kmitavými pohyby křídel 

dával najevo, aby šli za ním.  

  Cestovatelé  kráčeli  mezi  květinami, které  byly  s každým krokem 

větší a větší, až schovali i Dolka, nejvyššího muže výpravy.  

Po oněch hrozných zážitcích to všude kolem vypadalo jako v ráji.  

Přesto bylo znát, že mořeplavci mají obavy z dalších chvil. 

 

Když se před jejich zraky zjevil vodopád, ptáček se usadil na stromě.   

  Námořníky děsilo, že ač voda  padala  z neuvěřitelné  výšky, nebylo 

vůbec nic slyšet, všude kolem nemožné ticho. 

  Oči vyčerpaných putovníků,  hledaly  ruce,  které  je  měly odnést z  

tohoto ostrova. Místo nich se jim ukázala průhledná postava muže ve 

skromném oděvu, která  na ně  mířila  kuší. Bylo znát, že něco rychle 

říká, nebylo však slyšet jediné slůvko.  

  Chlapík se přiblížil ke kapitánovi a zakřičel:  

   ,,Skákejte!“ 

   V ten okamžik se na vodopádu objevily dvě obrovské čiré ruce. 

  Cestovatelé neumí skrýt  strach, nikdo  z  nich se nechce vrhnout do 

děsivé vody jako první.  
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  Když se nic nedělo, Dolek zvolal:  

   ,,Ať jsme pryč od těch strašidel,“ skočil a za ním i všichni ostatní. 

 

Na lodi  Mořská  hvězda  zavládla  radost, všech  sedm hostů ostrova 

stálo na palubě a koukali, jak se kolem nich sbíhají lidé.  

  Vzácnou náladu na okamžik přerušil kapitán svým povelem:  

   ,,Zvedněte kotvu, vyplouváme, kupředu vpřed a honem!“ 

 

Šest  odvážlivců, každý v  jiném hloučku, vypráví své hrůzné zážitky 

z podivného ostrova, jen Slavěnka  stála  na  přídi  lodi a do vln moře 

vlídně šeptala:    

   ,,Vítku můj, tak moc  bych chtěla, abys byl tady se mnou. Kdybych 

věděla, kde tě mám hledat?  Moc ti děkuji za tvé písničky, chrání nás 

před zlem, Vítečku, můj milý, já tě najdu!“     

 

 
V  ZEMI   PLNÉ   PŮVABŮ 

Časně z rána připlula loď Modrý koník, k přístavu v neznámé zemi. 

Vlastně to byl poloostrov, ale krom kapitána nikdo nevěděl, jestli zde 

vůbec někdo žije. Byl tu sice přístav, ale nebyly tu lodě. 

Všude domy, ale nikde ani živáčka. 

Nyní ještě nikdo z posádky netušil, že jejich kapitán je lhář a intrikář.  

  Už tehdy, když Vítka přijal do služeb na svou loď, věděl, že překazí 

jeho plány a poslal svého havrana se vzkazem, zdejší vládkyni Dion. 

Jenom on věděl, že zde mají své království pouze samé ženy a dívky.   

Dlouhá léta, vždy s jinou lodí a  také  jinou posádkou, na tomto místě 

pár dní kotvil. Tentokráte připlul se zcela jinou  touhou. Zničit Vítka.    

  Mládenci vše  vysvětlil tak, aby v něm nevzbudil žádné podezření o 

tom, co na něho chystá, s úsměvem mu lhal:  

   ,,Ty  jsi  nejspolehlivější, proto než  připevníme  kotvu  a stáhneme 

plachty,  půjdeš se pozeptat zdejších lidí, kde najdeme vladaře! Mám 

pro něho důležité poselství!“ 

  Vítka úkol potěšil, nadšeně opustil  loď, aby splnil to, oč ho kapitán  

požádal. Měl takovou radost, že zapomněl i na svou lyru. 

Jakmile se však ztratil mezi domy, proradný kapitán zavelel:  

   ,,Vyplouváme, rychle, rychle!“ 

Námořníci se ptali, co bude s Vítkem, ale kapitán vztekle křičel:  

  ,,Vyplouváme, na místa, lenoši! Ten budiž k ničemu, nás tu stejnak 

jenom vyjídal. Vyplouváme! Hned! Okamžitě! Plnou rychlostí!“ 
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  Mořeplavci sice váhavě, ale přece jen rozkazu uposlechli. 

 

Vítek procházel ulicemi, prohlížel si domy, koukal do oken.  

Bylo mu divný, že za celou dobu, co zde bloudí, nikoho nepotkal. 

   ,,Hostinec, tam jistě bude  někdo, kdo mi poradí?“ řekl si, když nad 

dveřmi  jednoho z domů, spatřil nápis LOKÁLEK.  

  Vešel dovnitř, ale ani tady nikdo nebyl. Rozhodl se  počkat, třeba si 

majitel jen pro něco odskočil. 

  Náhle se prudce otevřely dveře a do  krčmy  vtrhlo pět žen oděných 

do červenožlutých stejnokrojů, na hlavách hučky té stejné barvy a na 

nohách legrační boty.  

Hned se  vrhly  na  Vítka, svázaly  mu  ruce za  záda, oči  mu zakryly 

látkou a už ho kamsi odvádí.  

  Hoch  se ptal, co jsou zač, kam ho vedou, ale odpovědi se nedočkal. 

  Jen občas do něj některá dívka strčila, aby přidal do kroku.  

   ,,Aáúvá,“  zaburácel  do  ticha  ulice Vítkův hlas. To když ho kdosi  

strčil a on dopadl  na cosi dřevěného. Brzy poznal, že leží na trakaři.  

  Kola vozu skákala po kamenné cestě snad celou věčnost.  

  Konečně drnčení ustalo.  

   ,,Tady  je cesta upravená, asi  jsme  po nádvoří?“ řekl si hoch.  

  Záhy se přesvědčil, že se nemýlil. 

Hrubým  způsobem  jej  shodily z  trakaře  na  zem, jedna z dívek mu 

pomohla na nohy a kamsi ho odvedla. 

 

Když  Vítkovi  sundaly  pokrývku z očí, viděl  před  sebou  nádherně 

zdobený trůn, na kterém seděla  půvabná  dívka v nádherných šatech.  

Sálem se nesla hudba, spojení bubínků, flétny, lyry, harfy a zpěvu. 

  Vítek se rozhlížel po sále, aniž by vnímal, že všude okolo něho stojí 

pouze samá náramně nastrojená děvčata.  

 

Za okamžik opět nic vidět, výhled mu zakryla spousta dívek oděných 

jako oněch pět, které ho zajaly a přivezly až sem. 

  Jedna z nich pravila:   

   ,,Mocná vládkyně Dion, zde  tento  patvor vystoupil z jakési lodě a 

jenom tak se potuloval ulicemi našeho městečka.“ 

   ,,Jmenuji se Vítek!“ přerušil dívku chlapec a chtěl pokračovat.  

  Dion mu to nedovolila, mávla rukou, zvedla se z trůnu a pravila:  

   ,,Okamžitě řekni, co tu chceš, cizinče? Muži zde nemají místo. Jste  

bezcitní! Znáte jenom boje, souboje, my tady nic takového neznáme.  
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Řekni, co tu chceš!“  

Vládkyně nedala na  sobě  znát, že vše je  připraveno dávno dopředu. 

Že to je jen záminka, jak překazit Vítkovi a Slavěnce jejich lásku.    

  Vítek poklekl, dal si pravou ruku na srdce, uklonil se a odpověděl: 

   ,,Já nechci  nic, kapitán  mě  poslal  najít  vladaře, prý  chce  předat 

jakési poselství.“ 

  Jedna z dívek, která Vítka zajala, přerušila jeho řeč.  

  ,,Vládkyně, loď odplula hned, jak tenhle muž vyšel z přístavu.“     

   Vládkyně kráčející k Vítkovi cynicky pronesla:  

   ,,Prý miluješ jako nikdo jiný na světě?“ 

   ,,To  prosím  nevím, jen vím, že mé city se slovy nedají vyjádřit. A  

že pro tu dívku udělám cokoli, tedy pokud budu žít?“ 

  Dion se k muži  otočila  zády, dala si  ukazováček ke rtům a opět se 

přes  rameno  podívala  na Vítka. S falešným  úsměvem  a arogancí v 

hlase chlapci prozradila:  

   ,,Dobrá, než tebe a tu tvou princeznu  zítra popravíme, ještě ti něco 

ukážu, ty, ňoumo!“ gestem dala  povel, aby strážkyně  Vítka odvedly 

do vězení.  

  Mladík nic nechápal, jen si cestou brumlal:  

   ,,Mou princeznu, mou princeznu? Copak Slavěnka je tady?“  

Zatím, co se  sám  sebe  ptal, odvedly  ho  tři  ženy  ve stejnokroji, do 

žaláře, zamkly mříž a ještě chvilku se na mládence dívaly.   

   ,,Je ho docela škoda, není zas tak ošklivý!“ řekla jedna z děvčat. 

   ,,Pojď víš přeci, že se s ním nesmíme bavit!“ domlouvaly Leonínce  

obě děvčata, Amilka i Berinka.  

  Zavřely a zamkly za sebou i druhou mříž na schodišti a odešly.  

 

Mládenec zůstal sám v cele plné mokré slámy.  

   ,,Proč Dion řekla, že nás zítra oba popraví? Slavěnka je tady?“  

  Došla mu slova, strnul údivem.  

  Ve světle jediné louče spatřil v protější cele Slavěnku.  

  Seděla opřená o zeď a zvláštně se usmívala.  

  Vítek ale neměl s tohoto setkání dobrý pocit.  

 Princezna je plná elánu, optimismu a radosti.  Proběhlo mu myslí.  

,,Podoba souhlasí, ale tahle dívka je studená jako led.“ 

  Dívka rukama vysvětlila, že  nemůže mluvit, protože byla donucena 

vypít likér, po kterém ztratila hlas. 

   ,,Co se to tu děje? Pomoc, slyší  mě  někdo?“ Vítek lomcoval mříží  

jako zbavený  smyslů. Rozeběhl se a zkoušel mříž vykopnout. Znovu  
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se snažil volat o pomoc a překonat ty zatracené mříže.  Bez úspěchu. 

  Dívenka seděla s hlavou opřenou o  studený kov a smutnýma očima 

pozorovala bezradného hocha, který  nevzdával   své úsilí. Neúnavně 

se pokoušel dostat se k dívence. Byl tak rozpálený, že vůbec neslyšel 

rachot mříží na schodišti. 

 

Až když Leonínka stála před ním, teprve si jí všiml.  

  Třel dlaněmi o sebe a úpěnlivě prosil: 

   ,,Prosím, pomoz, to je Slavěnka, udělám vše, jenom jí dostaň ven.“ 

   ,,To nemohu!“ odvětila strážkyně a podivně se zeptala:  

,,Máš jistotu, že je to dívka, kterou miluješ?“ 

   ,,Je to on, poznám dívku, kterou…?“odpověděl velmi  nejistě Vítek 

a dál strážkyni přemlouval:  

,,Prosím, pomoz jí?“ žadonil, klečíc na kolenou. 

   Leonínka povzdychla, odemkla celu, ve které byl Vítek, a špitla:  

   ,,Pust ji! Společně utečeme, chci odsud pryč a sama to nezvládnu.“ 
  Vítek dívce odemkl a na okamžik se ji zahleděl do očí, zašeptal: 
   ,,Zvláštní pocit.“ 

  Slavěnka  se  dívala, velmi  chladným  pohledem. V ten okamžik se 

Vítek  ujistil, že  není  něco v  pořádku, nemohl  však  přijít  na to co.  

Dál  však  neváhal, vzal  obě dívky za  ruku, aby  se s  nimi  rozeběhl 

do schodů.  

 

Doběhli až  k  bráně  paláce, kde se ukryli za velkou sochou samotné 

vládkyně Dion. Netušili však, že je z okna viděla Amilka s Berinkou.     

  

Obě seběhly na nádvoří přímo k prchající trojici.  

  Každá přistoupila z jiné strany sochy a jedna přes druhou volaly:  

   ,,Kampak…, snad nechcete utéct? To se dělá, neposlouchat?“  

A bylo po útěku.  

  K Berince a Amilce se hned  seběhla děvčata, která strážila u brány.  

  Vítek s Leonínkou  byli spoutáni, ovšem oněmělá dívka se nechtěla 

vzdát a dala se na útěk.  

  Strážkyně  nebraly  žádné ohledy a dvě z nich  vystřelily  z luku tak 

přesně, že uprchlice bezvládně padla k zemi.  

  Vítek se rozeběhl k ležící dívce, padl na kolena a vzlykavě volal:    

   ,,Slavěnko, prosím, to mi nesmíš udělat! Pomozte jí, tak si vezměte 

můj život, hlavně jí pomozte!“ 

  Strážkyně hocha i s Leonínkou odvedly zpět do vězení.  
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  Vítek se cestou stále  ohlížel na ležící dívku, proto spatřil, jak jedna 

ze strážkyň se nad ní sklonila a zašeptala:   

   ,,Tak a je po lásce, ha!“ 

  To Vítka rozzlobilo natolik, že se pokusil dostat ze zajetí strážkyň. 

Těch však bylo tolik, že neměl žádnou šanci. 

Z balkónu své komnaty vše přísně sledovala samotná vládkyně Dion. 

Ostře poručila: 

   ,,Toho chlapa  pusťte, utrápí  se  sám. Jestli  se  neutrápí  smutkem, 

dostanou ho divoženky!“ zasmála  se Dion, když se vracela se do své 

komnaty a pouze přes rameno zavelela:  

   ,,Tu zrádkyni popravíme místo něho!“ 

 

Amilka rozvázala  Vítkovi  ruce, ten hned  poklekl k ležící dívce a se 

slzami v očích vzlykal:  

   ,,Nemůžu tě tu nechat, uložím tě k spánku, dlouhému spánku.“  

  Vzal mrtvou dívku do náruče a kráčel k bráně, až pomalu vyšel ven. 

   ,,Pojď, chlapče milý, uložíme ji v  měsíční zahradě,“ oslovila Vítka 

stařenka, která vyšla z parčíku.  

,,Pojď, zavedu tě tam, je to kousek,“ dodala zvonivým hlasem. 

  Vítek neměl sílu odpovědět. Vzlykavě plakal a pomalu šel na místo, 

kam ho babička vedla.  

  Netrvalo dlouho a stáli před vysokou bránou. Byla ještě o dost větší 

od té palácové z nádherného bukového dřeva.  

  Stařenka naznačila rozevřenými dlaněmi, aby se brána otevřela, pak 

ještě cosi zašeptala a už mohli vstoupit. 

Jen co vešli dovnitř, obrovský dřevěný kolos se zavřel.  

  Vítek žasl, takovou nádheru nikdy před tím neviděl. Těch překrásně 

vonících  květin, rozkvetlých stromů a  mezi  tím se zelenal mechový 

koberec. Z oblohy se na tu nádheru díval, nezvykle veliký měsíc.  

  ,,Sem mezi ty červenozlaté růžičky, sem ji uložíme!“ řekla stařenka 

ukazujíc na květy vysázené do různě velkých kruhů.  

  Vítek dívku opatrně položil, poklekl vedle ní, slzy k nezastavení. 

 Stařenka ho pohladila po vlasech a tiše řekla:  

   ,,Musíme jít, pojď, chlapče!“ 

  Vítek se nemohl rozloučit.  

Už se chtěl zvednout a  odejít, když si v trávě  všiml  malého oblázku 

ve tvaru čtyřcípé  hvězdičky, byl velký, jako nehet u palce jeho ruky. 

Vzal jej  do  dlaně  a  nechápavě  se  naň  díval. Hlavou se mu honila 

myšlenka, kterou nahlas opakoval:   
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   ,,Kde se tu vzal  křemínek  a   ještě  tak   krásně tvarovaný? Není to 

znamení? Ne, je po všem, má dívka, není!“spustil slzy jako vodopád.  

Vzlykajíc, hladil hvězdičku a pravil: 

,,Ty už mi nepomůžeš, je konec, konec všemu, rozumíš, konec!“ 

  Stařenka opět Vítka pohladila po vlasech a opakovala svá slova:  

   ,,Musíme jít, pojď, chlapče, pojď je čas!“ 

  Vítek vzal  dívčinu ruku a chtěl hvězdičku schovat v její dlani, v ten 

okamžik stařenka špitla: 

   ,,Znamení, nepřehlížej znamení!“   

  Vítek nechápal, co  se děje, přesto  hvězdičku  zabalil do plátýnka a  

dal do kapsy. Políbil dívčinu ruku, poslední polibek na ústa  mu však   

stařenka nedovolila. Vzala hocha pod ramenem a prosila:  

   ,,Musíme jít, pojď, chlapče!“     
  Vítek se pomalu zvedl a přitom volal:  

   ,,Ne, Slavěnko ne!“ S těmito slovy běžel k zavírající se bráně.  

 

Brána se zavřela a hoch  myslel, že  pukne  žalem. Zavřené  oči, ruce   

křečovitě zkroucené, hluboce dýchal, vzlykal. Plakal tak, že až funěl.  

   ,,Vítku, jmenuji se stařenka  Láskonka  mám  ještě  jednu  krásnou 

zahradu. Pokud jí budeš chtít někdy navštívit, třeba se  svými přáteli, 

ukaž tu hvězdičku sluníčku,“ zaslechl Vítek stařenčin hlas. 

  Když se však rozhlížel okolo sebe a hledal  Láskonku , aby jí za vše 

poděkovat, nebylo komu, jako kdyby tu nikdy nebyla.  

 

Vítek  pomalu  kráčel k  vladařskému  paláci a odevzdaně, bez jediné 

myšlenky, se usadil hned u brány.  

Seděl bez hnutí celou noc a půl dne stále si zpíval smutnou píseň. 

 

Hodiny na věži odzvonily poledne.  

  Hoch stále seděl na stejném místě. Snad ani nevnímal pochodující  

dav lidí, který spěchal na náměstí k připravené šibenici.  

  Všechna děvčata musela splnit povinnost, být na popravě Leonínky.  

  Odsouzenou vedly čtyři strážkyně na konci průvodu.  

 

Když Vítka minuly všechny, vrátila se k němu Amilka s Berinkou. 

   ,,Vítku, tady máš luk a šípy, zkus se dostat do přístavu, třeba budeš 

mít štěstí, snad tam bude nějaká loď, tady tě nečeká nic dobrého!“  

Položily luk před ztrápeného hocha a vrátily se do průvodu.  

  Vítek zvedl ze země  darovanou  zbraň a rychle se postavil, v mžiku  
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sebral jedné ze strážkyň nůž, co každá z nich nosí na jakémsi opasku 

a přitom dvě z nich svalil na zem. Dával však bedlivý pozor, aby jim 

neublížil. Přeřezal provaz na rukou Leonínky a táhl ji pryč.  

  Než se  strážkyně  rozkoukaly  a  uvědomily  si, co  se vlastně stalo, 

měli prchající malý náskok.  

  Jakmile se strážkyně  pustily do pronásledování, postavila se jim do 

cesty Berinka s Amilkou. Shodily je opět na zem a utíkaly za Vítkem 

s Leonínkou.  

 

Dívky znaly  město  velmi  dobře, proto věděly, kam se mají schovat.      

  Hned v první uličce, všichni čtyři, vběhli do malé kapličky.  

Společně zdolali dvě desítky schodů a ukryli se pod zvonem. Bylo to 

pro ně nejbezpečnější místo. 

  Strážkyně, kterých bylo tucet, nenapadlo, že by se děvčata s Vítkem 

schovala tak blízko a proto pospíchaly do přístavu.  

  Amilka nenápadně vykoukla z malinkého okénka, potichu pravila:  

   ,,Musíme jít, nejsou hloupé, určitě za nimi pošlou další, pojďte!“ 

  Všichni seběhli schody, Berinka  pomalu  otevřela  dveře, rozhlídla 

se na všechny strany, a když mávla rukou, tiše řekla:  

   ,,Pojďte!“ Opatrně vyšla na ulici a ostatní za ní.  

  Otáčeli se, rozhlíželi se a přitom zrychlovali do kroku. 

  ,,Do přístavu jít nemůžeme, tam jsou strážkyně! Bylo by moudřejší, 

ukrýt  se  v bezcitném  lese!“ navrhla  Leonínka a aniž by počkala na 

odpověď, změnila rychlý krok v běh. 

  Trojice společníků ji následovala. 

  Vítek byl zvědav, proč se lesu říká bezcitný a tak se nahlas zeptal.  

Amilka, která utíkala před ním, zpomalila a začala vyprávět: 

   ,,Před lety jsme svou dívčí mazaností a s pomocí jakéhosi čaroděje, 

přelstily a pak vyhnaly všechny  chlapy. To proto, že byli jednoduše 

řečeno bezcitní.Dnes už někteří nejsou lidmi, jsou sami sebou stejně, 

jako je tomu u nás dívek. Budeš mít tu čest  poznat  se s nimi osobně. 

Čaroděj nás však podvedl, nebýt stařenky Láskonky, skončilo by vše 

katastrofou, chápeš? Lesu se pouze říká bezcitný, nejmenuje se tak!“ 

  Po této vyčerpávající odpovědi, vzala dívka Vítka za  ruku a hlavou 

naznačila, aby dohonili Leonínku s Berinkou. 

  Vítek však udělal pravý opak, zastavil se a prohlásil, že dál nejde. 

,,Tím nic nedokážeš, tím Dion uděláš radost, musíš se zachránit! 

Zahyneš-li, zahyne  také  největší  láska  téhle  planety!“ domlouvala  

Vítkovi Leonínka, která se i s Berinkou pro oba vrátila. 
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   ,,K čemu je láska, když jí nemá kdo opětovat?“ odpověděl Vítek. 

   ,,Prosím, nevzdávej to Slavěnka by si  přála, abys žil. Dokud budeš  

žít, bude  žít  i ona, ve  tvém  srdci, ve tvé mysli!“ prosila ho děvčata  

jedna přes druhou. 

  Vítek mávl rukou a přidal  do kroku, společně s děvčaty  utíkal pryč 

z dosahu nebezpečí. 

 

Na rohu příští ulice se na ně vrhly podivné děvy. 

  Bylo  jich  přesně  půl  tuctu, špinavé, smradlavé, za  to velmi dobře 

vyzbrojené. Měly nože, dýky, mačety i meče.  

  Divoženky stojící v půlkruhu se na čtveřici bezhlavě vrhly.  

   

Donedávna strážkyně paláce bez známky strachu boj přijaly.  

  Amilka odstrčila Vítka v dobré vůli, aby se mu nic nestalo.   

  Hoch narazil na zeď domu, po které se sklouzl na zem, nechtěl však 

nečinně  přihlížet. V nevalně  vyhlížejících  domech, u  kterých často 

scházely dveře, nebylo těžké najít cosi použitelného k boji proti zlým 

divoženkám.  

  Vítek si vybral starý meč bez rukojeti.  

Dosti neobratně, zato s velkým  elánem  se vrhl do soubojů. V zápalu 

boje si nevšiml, že když rezavý meč zvedl, osvítil jej paprsek slunce, 

který z něj udělal vzácně zářící pochodeň. Světelný jev však neunikl 

pozornosti divných  žen, které se  rozhodly bez dalších průtahů utéct.  

 

Amilka, Berinka i Leonínka na Vítka obdivuhodně koukaly. Ani ony 

neviděly lesknoucí se meč a proto si  myslely, že je chlapec zachránil 

svou odvahou.  

  Poklony byly krátké.  

   ,,Uvádíte mě do rozpaků, dáme se raději na cestu,“ rozhodl Vítek. 

 

Když dorazili všichni čtyři k lesu, byla již skoro tma. 

   ,,Tady přenocujeme, nasbíráme  pár  suchých větviček a rozděláme  

oheň,“ navrhla Amilka s ukazováčkem před ústy.  

  Zatím co s  Berinkou  sbíraly  chrastí  a  Leonínka  chystala ohniště, 

Vítek obhlížel okolí. 

   ,,Dřevo bude stačit?“ oznámila děvčata, když se vrátila. 

  Amilka vyšla vstříc vracejícímu se Vítkovi,aby mu o tomto kousku 

světa něco pověděla: 

   ,,Tenhle les je plný chlapů, kteří si myslí, že jsou páni tvorstva. No,  
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nebudu to  dál  komentovat, uvidíš  sám. Ale  krom  moře je to jediná 

cesta z poloostrova! Když je  měsíc v úplňku, dá  se projít  hlubokým 

pralesem  na  pevninu. Nevíme, kdo  tam žije, jestli tam vůbec někdo 

žije, my se tam, však musíme dostat, stůj co stůj!“ 

   ,,Mě by zajímalo, co takového chlapa zajímá? “ zeptala se Berinka.  

,,Já se totiž narodila, když už žili jinde,“ dodala smutně. 

  Amilka se zašklebila, zakřivila pusu a jedním dechem odpověděla:    

   ,,Rvou se, hádají se, bojují, musí si stále dokazovat svou sílu!“ 

   ,,Nechápu!“ mračila se Berinka. 

Leonínka k ní přistoupila, aby jí vše vysvětlila: 

   ,,Co svět  světem  stojí, stále  se  tu  bojuje, místo, aby  se ta vzácná 

lidská energie věnovala na něco  užitečného, lidé vymýšlí jak pokořit 

sami sebe. Sama  nikdy  nepochopím, proč  chce jeden člověk ublížit  

jinému, jako kdyby nestačila ta   spousta  nemocí a katastrof.  Na náš 

poloostrov přišli lidé,kteří chtěli žít bez těchto ošklivostí. Časem se i   

zde,u chlapů projevila ona bojovná povaha, a proto je dívky vyhnaly.  

Ovšem Dion a jí podobné jsou důkazem, že to bylo zbytečné,“dodala  

rozčílená dívka. 

   ,,Jsou všichni stejní, všichni se chtějí rvát?“zeptala se opět Berinka.      

  Leonínka se podívala  pádným pohledem na Amilku, aby dál už nic  

neříkala, proto dívka zakroutila hlavou na znamení, že víc nepoví. 

  ,,Prosím?“ žadonila neodbytná Berinka.  

,,Řekněte nám víc, Vítka by to  taky  zajímalo, že Vítku?“ obrátila se 

dívka na mládence, který seděl u lesa na  pařezu, s hlavou schovanou 

do dlaní a tiše plakal.    

   ,,Mě zajímá, jak se Slavěnka ocitla na poloostrově?“ zašeptal hoch. 

  Amilka si k němu sedla, aby mu odpověděla.  

   ,,Přinesl  jí  k nám  na  šedivém, velkém  mraku, sám  vládce všeho 

větru, vichr! Prý pochází z Poupátkové země.  Říká se, že ten den, co 

jí unesli, se měla vdávat za jakéhosi  prince, kterého  chce Dion sama 

pro sebe, proto jí zamkla do žaláře a měla být popravená.  

  Vítek se zamyslel. 

   ,,V žaláři nebyla má milovaná Slavěnka, mně se to zdálo divné?“  

  Děvčata si mezi sebou špitala, že Vítek mluví z cesty. 

   ,,Pochopíte!“ zvedl se hoch a začal vyprávět:   

  ,,Slavěnka je z království Červené lilie, za žádného prince se vdávat 

neměla. Miluje jenom mě a teď se plaví po moři, aby mě našla!“ řekl 

rozhořčeně  a  usadil  se k  větvičkám  připraveným  na  oheň. V tom  

zasnění si vůbec nevšiml, že náhle vzplály.  
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  Děvčata si zase  myslela, že oheň  rozdělal  Vítek a proto se nad tím 

nikdo nepozastavil. 

Dívky si přisedly k mládenci, aby slyšely jeho drmolení. 

   ,,Zahrada, Slavěnka, večer, babička.“ 

  Ve stoupajícím dýmu se ukázal Vítrník, proto dívky pochopily, kdo 

oheň zapálil. Létající přítel přinesl plamínek, věděl, že čtveřice nemá 

nic, čím by oheň rozdělala. Poklonil se, zamával a byl pryč. 

  Slečny  to  chtěly oznámit Vítkovi, ale jeho myšlenky byly viditelně 

jinde, stále opakoval:  

   ,,Stín, zahrada, Červánková zem, Slavěnka žije. To  byla  dívka jen 

podobná. Proto jsem měl v žaláři ten divný pocit, Slavěnka žije!“ 

  Náhle přestal a upřeně koukal na oblohu, aby po chvíli drmolil zase 

stejná slova.  

  Tak to šlo celou noc.  

  Děvčata se snažila na Vítka mluvit, vyptávala  se  na hezké zážitky,  

na to, jak se s princeznou  poznali, ale  hoch nikdy  neodpověděl. Jen  

těch pár slovíček stále opakoval:   

   ,,Slavěnka, zahrada, babička, květiny, zahrada, Slavěnka žije!“  

Sám  nevěděl,  čemu  má  věřit. Vždyť  ukládal  do  mechu dívku bez 

života, která měla  tvář jeho milované  princezny, ale vnitřní hlas mu 

napovídal, že Slavěnka žije. Ty hrozné pocity bolely, škrábaly. 

 


ZÁZRAK   NEBO   ROZUM 

Ráno, když slunce tančilo nad obzorem, začal  si Vítek  hodně hlasitě 

zpívat. 

Zpěv zaslechli také muži z bezcitného lesa.  

  Zvědavost jim dodala, aby se podívali na onoho pěvce.  

Skrytí v houští slyšeli skoro celou píseň o labuti.  

  Když hoch dozpíval, jeden z chlapů mávl  rukou a všichni najednou 

vyrazili na nic netušící čtveřici.  

  Ač byl Vítek s děvčaty v obklíčení, začal se od srdce smát a volal:     

   ,,Co je zase  tohle  za nestvůry? Špinavé, zapáchající, vyzáblé snad 

mužské postavy? A ty mastné dlouhé vousy?“ 

  Berinka své názory také neskrývala, směle přidala své postřehy: 

   ,,A jak jsou oděni, jenom do kousku kožešiny kolem pasu.“   

  Mužíky reakce uprchlíků překvapila na tolik, že se na nic nezmohli. 

Stáli  tam  a  bezradně  koukali   jak  se  jim Vítek, Amilka, Berinka i 

Leonínka posmívají. 
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   ,,Na ně!“ zazněl  rozkaz jednoho z mužů, který se ztratil v hlasitém  

hlaholení strážkyň v čele s Dion, jenž, vyšly ze svých úkrytů. 

  Strhla se legrační bitka.  

  Všichni se pouze postrkovali a pohlavkovali tak, aby si neublížili. 

  Amilka, Berinka, Leonínka  i  Vítek  velmi brzy postřehli, že si jich 

vlastně  nikdo  nevšímá, ani  bojovnice, ani vousáči, proto nenápadně 

zmizeli v lese. 

  Zatímco  ženy  získávaly   převahu,  nad  zesláblými   muži, Vítek a  

jeho  půvabné   společnice, získávali  větší  a  větší  náskok. Vůbec je 

nemrzelo, že se nedoví, jak bitva skončí.  

  Stále běželi, jen občas si oddechli při rychlejší chůzi a zase utíkali. 

 

Dorazili  až  na  kraj  lesa  odkud  spatřili  dřevěné  stavení, vzdáleně 

připomínající hrad. Zastavili se a s pohledy upřenými na dům, nahlas  

přemýšleli co dál. 

   ,,Musíme rychle najít místo, kde se dnes  večer  otevře prales, jinak 

se odtud nedostaneme!“ řekla rozpačitě Leonínka.  

  Berinka se snažila žertovat:  

   ,,To by byla škoda, aby takové holky zmohla nějaká individua.“ 

    ,,Možná bude mučení  nebo rovnou,  khřá!“ozvalo se z houští před  

nimi. Hned na  to  bylo  slyšet  dupání, praskání  větví  za doprovodu 

podivných skřeků.  

   ,,Půjdete s námi, náš vládce rozhodne, co s vámi!“ rozkázal jeden z 

dvaceti mužů, vypadajících stejně jako ti z rána.  

  Poté jim vzali meče svázali ruce, zakryli oči a vedli do neznáma. 

  Děvčata sotva pletla  nohama, snažila  se  vysvobodit  prosíkem, ale 

chlapi byly neoblomní. Jen Vítek ani nehlesl, odevzdaně tiše kráčel.  

Zmatek, který  měl v  myšlenkách, byl o mnoho větší, než ona hrůza, 

kterou představovali ony zkrachovalé osobnosti. 

   ,,Otevřete bránu, vedeme nebezpečné zločince!“ buráceli muži. 

   ,,Snad už nám sundají ty špinavé hadry z očí?“ pronesla Amilka. 

   ,,Dovnitř  pustíme jen  zajatce, vy  dál nesmíte! Znáte přece rozkaz 

vládce Chárlína?“ řekl kdosi tupým hlasem.  

  Zazněla rána.  

   ,,To asi zavřeli bránu?“ pomyslel si Vítek. 

  Záhy si správnost své domněnky ověřil, to když stráže všem čtyřem 

sundali z očí páchnoucí, špinavou rádoby látku. 

  Vítek mě dál zavřené oči a snil o Slavěnce, okolí ho nezajímalo. 

   Děvčata byla  o poznání  zvědavější, rozhlížela  se kolem sebe, aby  
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jim něco neuniklo. 

   ,,To je to stavení, které jsme viděli od lesa?“ zeptala se Amilka.  

   ,,To je nejspíš sídlo samotného vladaře?“ odpověděla Leonínka. 

   ,,Z dálky vypadalo podivně, ale  tady uvnitř je všechno honosné. Je 

to tu nádherné,“ přidala se do hovoru Berinka.   

   ,,Tak krásný zámek schovaný za hradbami?“ divila se Amilka.  

 

   ,,Dovnitř!“ zaznělo jediné slovo, které však  nepotřebovalo  dalšího 

zkoumání. 

  Také zde bylo znát, že si vládce potrpí na luxus.  

  Stráže srazili zajatce na kolena kousek od Chárlínova lože.  

Neměl trůn, vládl z postele vyrobené ze slonoviny, osázené perlami. 

Všude plno krásně vyšívaných polštářů, koberců, stoly s vybranými 

pochoutkami a nechyběly ani závěsy z těch nejvzácnějších látek.  

  Vládce sám byl upravený na první pohled velmi spokojený. 

   Dívky se stále překvapeně rozhlížely kolem, než se Chárlín zeptal: 

   ,,Líbí se vám tady? Můžete zůstat, stejně jako tyhle zrádkyně Dion. 

Budete mými otrokyněmi, stejně jako těchto třicet děveček, které mě 

už beztak nudí. Nebo skončíte stejně  jako tenhle!“ Chárlín ukázal na 

Vítka a druhou rukou naznačil, že přijde o hlavu. 

  Mladík, který mlčel a koukal do země, náhle vstal a klidně pravil: 

   ,,Můžeš mi říct, proč to všechno děláš?“ 

  Chárlína Vítkovo chování urazilo, vyskočil z postele a zle křičel:     

   ,,Co si to dovoluješ? Co to má znamenat? Mluv, ty budižkničemu!“ 

 Vítek koukajíc Chárlínovi do očí klidným hlasem otázku zopakoval:  

   ,,Můžeš mi říct, proč to všechno děláš?“ 

  Chárlín zuřil, poskakoval tak divně, že to Vítka rozesmálo a nemohl 

přestat. Také Leonínka, Berinka a Amilka se začaly smát. 

  Vládce jim mával svou pěstí před nosy a křičel:  

   ,,Ráno bude poprava, ráno jasný uvidíme, jak se budete smát, že se 

smíte zhoupnout na provaze.“ 

  Vítek se s vážnou tváří zeptal:  

   ,,Šlo by to urychlit, pro mě to bude vysvobození. Ale ještě před tím 

Chárlíne splň mi jedno malé přání a odpověz, proč to všechno děláš?  

Vlastně děláte? Vy všichni, co si říkáte chlapi nebo snad muži, co? Z 

jakého důvodu se povyšujete nad dívky, když  bez  nich jste většinou 

naprostý nicmani. Stačí se podívat za hradby a je všechno jasné!“  

  Chárlín vztekle vyskočil na schod a vzrušeně poručil: 

   ,,Odveďte ho  do žaláře a ráno…!“ rukou naznačil, že hoch přijde o  
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hlavu a s uspokojením se zasmál. Opět se škaredě zamračil a křičel:  

   ,,Přiveďte ho sem, troufalce!“ 

  Stráže dostrkali Vítka zpět před vládce.  

   ,,Tak ty tvrdíš, že my chlapi jsme všemu na vině?“ spustil Chárlín 

na odevzdaného mládence.  

  Vítek mu bez okolků, nebojácně odpověděl:    

 ,,Všemu ne, holky mají také své, ale většinu máte na svědomí vy!“ 

  Chárlín znovu začal běsnit, přiskočil k Vítkovi a křičel:  

   ,,Tak dobrá, půjdeš za vládkyní Dion a řekneš jí…!“  

   ,,Nikam nepůjdu!“ přerušil vladaře Vítek. 

,,Nikam nepůjdu! Sami napravte všechno, co jste způsobili. Pokud je 

ve  vás  ještě  špetka  lidskosti  a  hlavně  rozumu, přijdete  na  to, jak 

všechno vrátit tam, kde to  má být. Na co vy si vlastně  hrajete? Máte 

děvčata  chránit, pomáhat  jim, být  k  ním  pozorní, být  jim  oporou,  

pokud si to zaslouží? Na místo toho…?“ 

   ,,Co ty jsi  za drzouna? Kdo ti dovolil…?“ ptal se Chárlín , ale větu  

nedokončil, Vítek ho přerušil slovy:  

   ,,Ty s těmi takzvanými chlapy. Kdybyste se uměli chovat, dívky by 

vás nevyhnaly a ve spokojeném království by má Slavěnka nepřišla o 

svůj mladý život. Vlastně Slavěnka  žije, co to povídám? Podívej, jak 

žijí dívky a jak vy? Jeden bez druhého  jste  pouze  poloviční!“ dodal 

ostře Vítek. 

  Chárlín se nezmohl na nic moudrého, proto si jen povzdechl:  

   ,,Ona to taky není žádná sláva, ten jejich dívčí svět, nebo co to je?“ 

  Vítek pokrčil rameny. 

   ,,Dobrá tedy, já ti  splním všechno, o co požádáš, když se ti povede 

přesvědčit muže i ženy, aby se usmířili!“ navrhl Chárlín. 

   ,,Nesplníš!“odsekl Vítek a se slzami v očích dodal:   

,,Slavěnku mi nevrátíš, je mi všechno fuk, dělej se mnou, co chceš!“ 

  Chárlín se proměnil v hodného, přiklonil se k Vítkovi a zašeptal: 

   ,,Možná splním, možná nesplním?“ 

  Vítek nevěřícně kroutil hlavou. 

   ,,Tomu nerozumím, co možná splníš, možná nesplníš?“ 

  Vládce mávl rukou a pokrčil rameny, podivně se usmíval a dodal: 

   ,,Můj rozum na to nestačí, nevím, jak   napravit  křivdy, které jsme, 

podle tebe, napáchali. Ty ano, ty víš, co s tím?“ 

   Vítek se rozhlížel kolem sebe, občas se na některého  muže ušklíbl, 

ale nic víc neřekl. 

   ,,Vítku, jestli víš jak vše napravit, měl bys to zkusit už kvůli nám. I  



42 

 

já měla svou lásku, tohle všechno mi ji vzalo!“ prosila Leonínka. 

   ,,Já měla také svého milého,“ přiznala se Amilka. 

   ,,Chtěla bych poznat lásku, prosím?“ přidala se Berinka. 

  Vítek si dal ruce v bok,  ještě jednou se rozhlédl po sále, vyběhl dva 

schody a gestem přizval vládce k sobě.  

  Když stál Chárlín vedle něj sebevědomě mu řekl: 

   ,,Hned  teď  dáš  vyhlásit, aby  se  všichni muži umyli a oholili, pak 

budeme pokračovat!“ 

   ,,Tedy dobrá!“prohodil  s lakonickým  úsměvem  vládce.  Úsměv z 

tváří zmizel, hned jak mu Vítek prozradil, že přidá i druhou zprávu. 

  ,,Ti, kteří  tak  učiní, dostanou  najíst  a  napít  ze  zásob  samotného 

vladaře. Jídla máš dost?“usmál se ironicky tentokráte Vítek a dodal: 

   ,,Plný žaludek dělá  divy. Najíst! Napít! Žádné víno a podobně! Na 

pití  bude  voda  nebo  čaj, nemůžeme  nic  riskovat! Všichni  chápou 

nebo snad ne?“ 

  Chárlín  mávl bubeníkovi na povel.  

Ten chtěl s radostí vykročit do ulic, ale vladař ho zdržel slovy:  

   ,,Počkej, řekni, že  poroučím  otevřít  bránu  dokořán, aby  se mohli 

všichni muži bez váhání přijít najíst!“ 

  Bubeník  souhlasně  kývl  hlavou  a odešel  vybubnovat  vše, co mu 

vládce poručil. 

 

Za pár chvil se na nádvoří začali scházet muži, jenž byli k nepoznání. 

Čisťounký, oholený, radost pohledět.  

  Vždyť  také  všechna  přítomná  děvčata stála  u  otevřených oken a 

pozorovala ty příjemné změny.  

  Vítek si všiml Leonínky, jak se jí po tvářích rozlila rumělka. 

Potichu k ní přistoupil, aby se dozvěděl, koho tak zaujatě pozoruje. 

   ,,To je on?“ zeptal se tiše. 

   ,,Ano, ten s těmi dolíčky ve tvářích, to je můj milý. Už je to dávno, 

asi mě nemiloval, když se  dal strhnout, tou bandou nekňubů!“  kývla 

Leonínka a bylo jí do pláče. 

   ,,Promluvit byste si mohli,“ dodal Vítek a vyklonil se z okna. 

  Vládce, který  vše  pozoroval, rozhodl, že  už  jsou přítomni všichni 

muži z jeho části poloostrova, proto tlesknutím sjednal ticho a vybídl 

Vítka, aby promluvil.  

   ,,Jste muži?“  

  Dav zašuměl:   

  ,,Ano, to teda jsme!“ 
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   ,,Jste lidi?“ zeptal se Vítek podruhé.  

   ,,Jó, to jsme!“ zněla odpověď z davu. 

   ,,Cha, tohle je naprosto špatná odpověď!“ oponoval Vítek tvrdě. 

  Chlapy ta slova rozčílila.  

Začali na Vítka pískat,  křičet různá podivná slova a přitom výhrůžně 

mávali rukama. Hoch se jich však nebál, mluvil klidně dál: 

   ,,Říkáte o  sobě, že  jste  lidé, muži? Asi ano, ale nechováte  se tak!  

Svou chrabrost, sílu, mužnost máte  používat  při lovu, při zaopatření  

rodiny, své milé dívky, svých dětí!“ 

Poslední Vítkova slova muže rozesmála: 

    ,,Jaké rodiny? Co to povídáš? My rodiny nemáme!“ hulákali jeden  

přes druhého. 

  Vítek zvedl ruku na znamení, že bude opět mluvit:   

   ,,Proč nemáte  rodiny? Protože jste svou tupou sílu, používali právě  

proti dívkám. Je mi  z vás zle! Místo  toho abyste je bránili, pomáhali 

jim, starali se o ně, tak si hrajete, hrajete! Na co si to vlastně  hrajete?  

Není divu, že na vás nachystaly  léčku, jak  se  vás  zbavit. Sáhněte si 

do svědomí, nikomu z vás by se nelíbilo, kdyby někdo silnější do vás 

bušil, křičel na vás a podobně!“  

  Hoch byl překvapený odezvou přihlížejících. Ticho, jen pár jedinců 

se nechalo slyšet, že jsou ti nejsilnější a nikdo na ně nemá.  

I Chárlín už věděl, že Vítek brzy  muže  přesvědčí, aby se zase začali 

chovat jako muži a ne jako chodící hroudy svalů.   

Se zaujetím poslouchal další Vítkova slova.  

   ,,Představte si, že se vrátíte  domů, hned  u  dveří vlídně pozdravíte 

svou  milou,  políbíte  jí, klidně  ji  také  obejmete! Dostanete  krásný 

úsměv, vlídná slova, políbení a něco dobrého k jídlu. Kolem stolu se 

sejdou   děti, hrajete  si, učíte  je  novým  věcem, třeba  jak  si  udělat  

píšťalku, lodičku, co já vím? Postavit dům, zasadit kytičku? To byste   

nevěřili, jak jsou tyto  chvíle  krásné. Jak  je  všechno  kolem  krásné, 

když se  v  doprovodu  někoho  blízkého, jdete jenom tak projít. A co 

tomu   říkají  ostatní  lidé, sousedé? Těm to  spolu  sluší, ta  dívka má 

štěstí, že  potkala  tak  hodného  muže. Vím, že  to všechno znáte, jen 

jste  na  to  ve  své  nadutosti  zapomněli. Ona  není frajeřina někomu 

ubližovat, opravdový grand  druhým  pomáhá. Pozor, pomáhá, ne, že 

jim dělá sluhu! Pamatujte si, jak se vy chováte ke svému okolí, tak se 

okolí chová k vám! Tak co, budete dál naducaná ješitnost?“  

Vítek odstoupil od okna, když se nikdo neozýval, vrátil se a dodal:    

   ,,Kdo má  alespoň   trochu  rozumu, půjde  zítra  s  námi, omluví se  
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děvčatům  a  už  nikdy jim  neublíží!“ zvedl  ukazováček  a  odešel si 

sednout na vladařovu postel.  

   ,,Podívej, Vítku, oni  pláčou,  tys rozplakal  všechna   naše děvčata. 

Zato ti dole se tváří nějak divně,“ ukazoval Chárlín na nádvoří. 

  Leonínka vkročila do okna, otřela si slzy a vlídně přidala pár vět: 

   ,,Třeba brzy  poznáte  tu  opravdovou  lásku?  Vzpomeňte si, jak to  

bylo krásné, když jste zjistili, že umíte milovat. Není nic krásnějšího,  

než pocity lásky, ale ještě vzácnější  je vědomí, že vás někdo  miluje. 

Tak doopravdy miluje. Kdo si  myslí, že  svaly dokážou všechno, ten 

ať si  najde nějakou skálu a  tam může  lámat  kamení. Každý takový   

člověk je studený, jako ten valoun a těžký pro své okolí.“ 

Dívka  letmo  zamávala a  šla  k  Vítkovi, chtěla  mu cosi  říct, ale do  

místnosti vešel hoch, který mířil  rovnou k ní. Klekl si a roztřeseným 

hlasem promluvil:  

   ,,Můžeš mi, prosím odpustit? Sám nechápu  to  naše chování, to mé 

chování! Stále tě  miluji, a proto prosím, jestli alespoň trošku  můžeš, 

odpust mi? Máš právo  mě  soudit, ale  protože  jsi lepší než já, tak to 

neuděláš. Vím to, a proto tě tolik miluju.“ 

   ,,Jsi ten největší ubližovatel,“ rozplakala se Leonínk a objala ho. 

Všichni, co byli v sále, začali tleskat a volat hezká slůvka.  

  Dívka si sjednala klid a svému mládenci odpověděla: 

  ,,Hodně jsi mi  ublížil, ale  krásných  okamžiků  bylo  o  mnoho víc. 

Neříkám, že ti hned odpouštím, ale  chci  se  o to pokusit, souhlasíš? 

Mám tě ráda.“  

  Hoch dívku vzal do náruče a točil se s ní dokola, krásně se smáli. 

  Chárlín z okna zvolal:  

   ,,Tady máme příklad, jak  mít své dny zase barevné. Kdo jde zítra s  

námi, tak vyrážíme od této hradní brány hned ráno s jitřenkou!“ 

 

Za ranního úsvitu se otevřela brána Chárlínova sídla.  

Venku, už čekali upravení a oblečení  muži. Slyšet bylo jenom jakési 

štěbetáni, ale sám vládce, ani Vítek  neřekli jediné slovo.  

Procházeli i s děvčaty špalírem fešáků a rozdávali úsměvy.  

Všichni ti gentlemani se postupně připojili do průvodu, aby navštívili 

království děvčat. 

Cestou zněly veselé písně, historky, vtipy byla dobrá nálada.  

Muži věděli, že k Dion dorazí  po poledni, proto si každý nesl nějaký 

ten uzlíček a v něm cosi  k  snědku, k pití, ale  hlavně sladký dáreček 

jako pozornost  pro některou z dam. To Chárlín byl ještě večer štědrý  
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a každému, kdo přijal výzvu, dal ze svých spíží přídavek.  

  

Po půldenním klidném šlapání došli  na druhý konec bezcitného lesa, 

kde na ně čekalo překvapení. 

  Uprostřed rozlehlé louky stál nádherný páv velikosti velblouda. 

Pyšnil se svým  rozevřeným okatým vějířem, až  se  tou krásou všem  

přítomným tajil  dech. Na něm seděla samotná  vládkyně, tiskla rty k  

sobě a přitom se dívala Chárlínovi do očí. 

  Kývnutím hlavy mu  naznačila, aby přišel blíž. Vítek chtěl jít s ním, 

ale Dion mávla rukou na znamení, že bude mluvit jen s Chárlínem. 

 

Vládce mužů došel opatrným krokem až k půvabné vládkyni.  

  Dion si ho odměřeně prohlédla od hlavy až k patám a ostře pravila: 

   ,,Kamilku znáš, že? Před pár  týdny  uteka  k vám, chtěla žít s vámi  

muži. Jakmile však včera padlo vaše nečekané rozhodnutí o urovnání 

sporu, rozhodla se, vyrozumět  nás  o  tom. Riskovala svou hlavu, ale 

nakonec jsem usoudila, že potrestáním té dívky  nic nevyřeším. Když 

splníte naše podmínky,dáme vám šanci. Leonínku, Berinku i Amilku 

hned  teď zavřeme  do vězení. Pokud  naše  podmínky splníte, budou 

zase volné. Pokud ne, tak? Uvidíme! Asi všichni víme, co se stane?“ 

 

Vládkyně dala znamení, a když strážkyně přivedly jmenované dívky, 

pokračovala s vysvětlováním: 

   ,,Čtu z pergamenu, jehož obsah zná každá z dívek.  

Každý  den  musí  přijít  jiný, přesto  stejný  muž. Musí  nás  pobavit, 

rozveselit nebo okouzlit  každý  den  třemi různými způsoby.  Pozor!  

Na žádný úkol si nesmíte přinést nic s sebou! Dále! Každý den musí 

jiný přesto  stejný  muž  darovat  tolik   nejvzácnějších darů,  kolik je 

vás  mužů, ne míň! Jeden  druhému  se  nesmí  ani trochu  podobat  a 

pokaždé  musí být odněkud jinud. A třetí  úkol  pro  všechny tři dny?  

Každý den nás musí potěšit něčím skromným, přesto k nezaplacení!“ 

  Jakmile Dion dočetla úkoly, páv se otočil a kráčel k dívčímu městu. 

Za ním i celý doprovod. 

 Leonínka nemohla spustit oči ze svého milého, který bezradně stál a 

sledoval, jak mu v poutech odvádí jeho milou. Náhle hlasitě zvolal: 

   ,,Vládkyně, prosím zavřete mě do žaláře s Leonínkou. Přišli jsme o 

spoustu společných dnů, alespoň ty poslední chvíle, chci strávit s ní.“  

  Dion dala povel strážkyním, aby hocha také spoutaly. 

  Mládenec vládkyni poděkoval a vesele kráčel vedle své Leonínky.  
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Chárlín vše vyřídil ostatním. I když  někteří ti, co  stáli dál, vůbec nic  

neslyšeli, pochopili, že se děje něco nemilého. 

   ,,Na světě není nic  jenom  tak. Hlavně  odpuštění si musíme něčím  

opravdovým zasloužit!“  řekl Vítek a jedním  dechem oznámil , že se 

dnes bude tábořit  u bezcitného lesa. 

  Většina mužů zmizela. Les byl  jejich  domovem a každý tu měl své 

místo na spaní. 

  Děvčata, jež přišla s muži, si našla palouček pod stromy a postupně 

se ukládala ke spánku. 

  Vítek s Chárlínem a pár dalších  mužů, zkoumali nelehké podmínky 

dam. Vše se zdálo beznadějné, proto většina z nich ulehla a usnula.  

 

K ránu zbyl u ohně pouze Vítek, Chárlín a pět unavených mužů. 

   ,,Musím si to všechno srovnat a pokusit se úkoly vnímat tak jako  

kdyby šlo o vysvobození mé Slavěnky!“ přemýšlel nahlas Vítek.  

   ,,Každý den ke studánce chodí stejný, ale přece jiný muž? No, ano!  

Každý den si oblékneš něco jiného, zítra si  půjčíš od někoho z mužů 

kožešinu a v té půjdeš za Dion! Co říkala dál, darovat dar, darovat?“ 

  Chárlín bezradně kývl hlavou, až po chvíli dodal:  

   ,,Hm, jo!“ 

  Vítek ho konejšil: 

   ,,Netruchli!“ zvedl ukazováček a pokračoval v načaté větě. 

,,První den jim darujeme všechny  lastury ze všech moří světa. Jejich 

tam víc než je nás mužů!“  

   ,,Ty ses zbláznil? To je nemožné!“ ťukal si na čelo Chárlín. 

  Vítek s vlídným úsměvem a klidným hlasem odpověděl:  

   ,,Dion řekla darovat dar, neřekla  donést dar! Když na to přijde, tak 

darovat můžeš cokoli. Dál k tomu dodala, že jich nemá  být  míň  než  

je nás  mužů, o tom  jestli  jich smíme darovat víc, nepadlo ani slovo. 

Co není zakázáno, to je dovoleno! Jsou to jejich slova!“ 

 Chárlín se plácl dlaní do čela.  

   ,,No jó, rozumím, to je dobrý. A  co s tím, že musíme potěšit něčím  

skromným, ale zároveň k nezaplacení?“ 

   Vítek si prsty levé ruky mnul bradu a přitom odpovídal: 

   ,,No ano, že mě to hned  nenapadlo, je to  jednoduchý,“ naklonil se 

k Chárlínovi, aby mu prozradil, čím by  dívky  mohli  potěšit pobavit 

rozveselit, nebo přímo okouzlit.   

  Zdálo se, že  mají vše vymyšlené,  proto  si Vítek  spokojeně zkřížil  
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ruce pod hlavou a usnul. Stejně tak i Chárlín. 

 

Zdřímli si jen krátce.  

  Vzbudili je muži, kteří šli do hajan hned zvečera. 

  Vítek z  kapsy  vyndal  kousek  papíru a tuž, cosi  napsal a podal jej 

Chárlínovi. 

   ,,To se naučím na zítra, dnes bych to už nestihl,“ rozhodl muž. 

   ,,Ať ti někdo z mužů  půjčí kožešinu a jdi za vládkyní!“ řekl Vítek 

a zavřel oči, aby se mu mohlo ještě chvilku zdát o Slavěnce.  

  Chárlín se převlékl a bez rozloučení vyrazil do dívčího světa. 

 

Cestou městečkem se k němu přidávaly dívky další a další.  

  Když dorazili k paláci, strážkyně u brány bez váhání otevřely.  

Doprovodily muže do velkého sálu, kde na něj čekala vládkyně.  

  Seděla na svém monstrózním trůnu a podivně se usmívala.  

Trvalo snad věčnost, než řekla:  

   ,,Žralofous, vlkovlk, ptakopták, kdo tě zítra posnídá? Vyber si!“ 

  Chárlín  pochopil  nač  se Dion  ptá. Když  nesplní  úkoly, sežere ho 

potvora, kterou si teď sám vybere. Klidně odpověděl: 

   ,,Žralofous.“ 

  Vládkyně se spokojeně usmála a pronesla:  

   ,Jsem ráda, že si rozumíme, čím nás pobavíš, rozveselíš,okouzlíš?“ 

   ,,V pergamenu píšete, že si nesmíme přinést nic s sebou? O tom, že 

se zábavy nesmíte účastnit, tam  nestálo  nic. Proto  žádám, abyste se 

ke mně připojily, uvidíte, že bude legrace,“ řekl důležitě Chárlín. 

   ,,Máš pravdu, my se účasti na zábavě bránit nebudeme. Pověz, o co 

jde a hurá do víru radostí!“ odpověděla rozjásaně Dion. 

    ,,Pobavíme se dětskou hrou, to abyste věděly, že si dokážeme hrát. 

Jmenuje se Zlatá brána. Pro ty, kteří nevědí, vše vysvětlím!“ usmíval 

se Chárlín a vysvětlil, jak se hra hraje.  

   ,,To je hezké, u nás nic  takového neznáme,“ prozradila vládkyně a 

zvedla se z trůnu, aby se společně s děvčaty ponořila do víru zábavy.  

  Děvčata se náramně bavila. Celé dopoledne, bylo slyšet to kouzelné 

dětské zaříkávadlo. 

   ,,Zlatá brána otevřená, zlatým klíčem odemčená, tu kterou zamkne, 

ta ke štěstí dojde, ať je to ta nebo ta, láska si jí vyhledá.“  

  Dívky se nechávaly schválně chytat, věřily, že jim to přinese štěstí.  

  Když se do zajetí  konečně  dostala také Dion, přišla  řada  na druhé  

zábavné číslo. 
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   ,,Tu hru jsme nepřichystali náhodou!“ řekl Chárlín a pokračoval:   

,,Píseň,kterou zazpívám, složil Vítek jen pro vás. Je známo, že každá  

z dívek, touží prožít tajemný příběh, proto píseň doplní naší hru.“ 

 

TAJEMNÝ  PŘÍBĚH       (Píseň) 

Každá z dívek, chtěla by prožít tajemný příběh, 

jen neví, kde má hledat bránu kouzelnou. 

Věřte, znám cestu, musíte do země tří králů, 

tam od každého z nich vyprosit jen skromný dar.  

První král bude chtít políbit ruku, druhý král dá přednost vlídnému 

slovu, třetí král bude žádat tvůj úsměv, celý den mít jen pro sebe. 

Zdali splníš úkoly, záleží však na tobě. 

Světlo svíček, v tvé dlani leží tajemný klíček,   

co umí odemykat bránu kouzelnou. 

Správnou tvou cestu, pochopíš z moudrosti tří králů, 

pak od každého z nich dostaneš jakýsi dar. 

První král daruje úsměvů spoustu,  

druhý král prozradí přemoudrou větu, 

třetí král bude zpívat svou píseň, celou noc jenom pro tebe. 

Zda-li poznáš pointu záleží jen na tobě 

Písničku bys měla všem zpívat, přemoudrou větu všude říkat, 

úsměv stále rozdávat. 

Pokud najdeš pointu, dáš děj tajemnému příběhu. 

                                                         * 

   Děvčata pěveckému výkonu zatleskala a čekala, co se bude dít dál. 

   ,,Těším se na třetí dějství,“ pronesl  Chárlín a poprosil o spoluúčast 

jedné dobrovolnice. 

  Po chvilce váhání  k němu přistoupila  samotná Dion. Podivně se na 

něho usmála a hned zavelela:   

   ,,Tak začni, gentlemane!“ 

 Smělý mládenec s talentem herce, pantomimou předváděl okamžiky 

seznamování se s dívkou. Bylo to vážně komické, ale také noblesní. 

  Když pak chtěl před madam  pokleknout, zakopl o její nohu, povalil 

ji na zem a spadl na ni. 

 Žádná z děvčat, ani Dion, Chárlínovi nevěřila, že to nebyl úmysl. Už 

proto, co řekl na začátku představení.  

  Chárlín se stále omlouval, ale nedošel pochopení.  

  Dion divně kývala hlavou a opět se proměnila v drsnou dámu, ostře 

se zeptala:   
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   ,,Kde máš dary, tak kde?“ 

  Chárlín pro pochopení raději první slovo třikrát zopakoval:  

  ,,Darujeme, darujeme, darujeme, vám  lastury, všechny do jedné, co  

jsou na dně všech moří v mušlích ukryté! Ty lastury vám darujeme!“ 

    ,,Co si to dovoluješ, ty si z nás budeš dělat srandu?“ řinčela Dion. 

  Chárlín dámu přerušil zvýšením hlasem: 

   ,,Bylo řečeno darovat dar, ne jej donést. Darovat můžeme cokoli. A 

proto my muži vám dívkám darujeme všechny  mořské  lastury. Vaší 

podmínku  jsme  splnili, darovali  jsme  vám  poklady moří! Navíc je 

splněna i jiná podmínka, nic nesmíme přinést s sebou!“ 

  Vládkyně na muže tupě koukala a odevzdaně promluvila: 

   ,,Čím skromným, přesto k nezaplacení nás potěšíš?“ 

  Chárlín se uklonil a nebojácně pověděl:  

   ,,Nejdříve vám vzácná Dion a pak i všem ostatním posílám úsměv. 

Ve své podstatě skromný dar, ale ve své podobě k nezaplacení!“       

  To už Dion neunesla a rozčílená odešla ze sálu. 

  K Chárlínovi se přitočila jedna z dívek a vyčítavě mu prozradila: 

   ,,To jste tomu dali! Což nevíte, že  my  dívky  si potrpíme na drahé 

dárky? Tedy Dion určitě!“ 

  Ostatní přítomná  děvčata  si vládce mužů  prohlížela  tak zvláštním    

pohledem, že  se  raději  vydal  ke  dveřím ze sálu. Kráčel pozpátku a 

přitom se pořád ukláněl.  

  Hned jak  se  za  ním  zavřely  dveře, poskočil  radostí a vydal se na 

cestu k bezcitnému lesu. 

 

Přivítání bylo nad očekávání příjemné.  

 Chárlín se nenechal přemlouvat a vše, co na návštěvě u děvčat zažil, 

dopodrobna vylíčil. 

 Během vyprávění se často ozýval jásot a potlesk nadšeného publika. 

Když Chárlín skončil, oblékl si své šaty a s přáním dobré noci odešel 

spát. Tak nějak veseleji se dnes všem mužům usínalo. 

Další den, časně z rána, se na  louce hemžila spousta postav. Čím dál  

častěji bylo slyšet:  

   ,,Tak Chárlíne, jak se dnes oblečeš? A kdy už vyrazíš?“ 
 Muž Vítkovi prstem naznačil, aby se k němu naklonil blíž a cosi mu 

pošeptal. Vyměnili si oblečení a Chárlín se vydal na cestu.  

    

Vítek si s jeho odchodem  zavolal  jedenáct  mužů, aby jim vysvětlil, 

proč se musí vrátit zpět na panství vládce Chárlína.  
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   ,,Každý si ve stáji vezmete koně, naložíte  na  ně  všechny  šaty, co 

vládce má. Tady Tajlík ví, kde je  najdete. Musíte se vrátit nejpozději 

zítra za svítání, jinak je konec, nic jiného nestihneme vymyslet!“ 

  Muži byli nadšení, že byli vybráni právě oni a hned se dali na cestu.   

 

Chárlín došel do městečka, kde na něho opět čekalo několik dívek. 

  Radostně hocha přivítaly a kráčely s ním k paláci.  

Cestou si povídali, jaké by to  mohlo být, kdyby  se muži  vrátili zpět 

mezi  dívky. Ubylo  by jim  namáhavých  prací, dozajista by se našel 

okamžik na něhu a dost možná přímo na lásku.  

 

Došli k sídlu  vládkyně  Dion, kde již  čekaly, davy děvčat. Vlídně se 

na muže usmívaly, mávaly mu a jásavě pokřikovaly:  

   ,,Dokážeš to, věříme ti! Potřebujeme  někoho  milovat. Chceme být 

milováni. Chybí  nám  pohlazení, shází nám  zábava, nemáme  se pro 

koho parádit, komu se předvádět. Ty to dokážeš, my ti věříme.“ 

  Dion stála na balkóně své  komnaty a vše pozorovala.  

Jakmile Chárlín  prošel  branou, zamávala  mu a gestem vyzvala, aby 

šel za ní do sálu.  

 

Chárlín předstoupil před vládkyni, která již seděla na trůnu, poklekl a  

poklonil se jí. 

   ,,Vidím, že získáváš  popularitu?“  řekla  jemně  Dion a  hned se 

její tón hlasu změnil ve výkřik:   

   ,,Ještě jsi nevyhrál! I když jsi zbláznil tolik lidí, ještě jsi nevyhrál!“   

Když se po chvilce uklidnila, bylo na ní znát, že její povýšenost padá 

kamsi do hlubin času. Stále se však snažila  nedat nikomu nic najevo, 

udržet si svou domýšlivost a proto tvrdě řekla: 

   ,,Ty nevyhraješ!  Jsi stejný, přesto  jiný muž, to musím připustit…! 

Ptakopták či vlkovlk? Vyber si, kdo tě bude mít k obědu?“ 

  Chárlín se usmál a nadšeně prohlásil:  

   ,,Ptakopták.“ 

   ,,Vidím, že se nemůže dočkat?“ mračila se Dion a začala otázkou:     

 ,,Tak co pro nás  máš dnes? Pamatuj, že mám špatnou náladu. Budeš 

se muset hodně snažit, neuznám ti jen tak něco!“ 

Víc už vládkyně neřekla, jen se tak podivně dívala Chárlínovi do očí.  

   ,,Začal bych tím, že vás naučím básničku?“ oznámil Chárlín. 

  Ještě nestačil polknout poslední slabiku a už slyšel ohlasy nevole. 

   ,,Chceš nás rozveselit, básničkou? Chceš otravovat s básničkou?  
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My se máme učit básničku? To nemyslíš vážně, Dion, řekni něco?“ 

  Dion se zvedla z trůnu, rychlým krokem došla k muži a zle řekla: 

   ,,Takže nás opět urážíš?“ 

   ,,Je to legrační básnička, složil jí Vítek. Bude se vám líbit, jsou v ní 

přeházené slabiky, proto zní srandovně,“ odpověděl rozpačitě muž. 

  Vládkyně se pomalu vracela k trůnu, přes rameno Chárlína vyzvala:  

   ,,Spusť!“  

   ,,Nejprve řeknu báseň celou a  podruhé  bych  chtěl, abyste ta slova 

opakovaly. Je to také romantické, věřte mi, bude to vážně sranda.“  

   ,,Dobrá!“ kývala Dion a přistoupila k ostatním dívkám.  

  Chárlín začal básnit: 

   ,,Krajinovým líbílkem, slzičkuje padánková deštilka. 

Parkovým vonítkem, pěšinkuje dívenková spanilka. 

Slavíčkuje zpěvíček, náladuje krásníček,  

větvičkuje máváček, lístečkuje lítáček. 

Hvězdičkují třpytilky, měsíčkuje svítílek, 

očíčkují zářilky, veršánkuje básnílek. 

Láskuje ji darovník, květnatou krásnílku. 

Prožitkuje odplatník, hubičkatou sladilku.“ 

 

Chvíli  bylo ticho, než se strhla vlna smíchu. 

,,Jé, to je hezoučké, to je legrační.“ 

,,Řekni to znova, to se naučíme.“       

 ,,Za to dostaneme hubičkatou sladilku,“ jásala děvčata.  

 

Básnička zazněla ještě mnohokrát, než Dion přistoupila k Chárlínovi 

a domýšlivě se ho zeptala: 

   ,,To je všechno, co jste na dnešek vymysleli?“ 

  Muž se postavil přímo před ní, díval se jí do očí a přitom hovořil: 

,,Z úkolů, které  jste  nám  zadaly je  čitelné, že  chcete  zkoušet  naší 

inteligenci. Nezůstaneme pozadu, poprosím  vás, abyste udělaly řadu 

támhle u oken. Řeknu slovo a vy z  posledních  třech písmen utvoříte 

jiné slovo, které musí mít  minimálně pět  písmen. Pokud  slovo bude  

správné, dívka, která  jej   vysloví, přejde  ke  mně. Nakonec  u  okna 

zůstane pouze jedna z vás. Ještě  doplním  poznámku, když si budete 

jisti, že  žádné  slovo  není, též  to řekněte. Odpověď se hodnotí, jako 

kdybyste slovo sestavily. Rozumíme si?“ zeptal se muž.  

 

  Dívky hru pochopily  a  když vše bylo podle Chárlínových představ  



52 

 

vyslovil první slovo:  

   ,,Klobouk!“ 

   ,,Ouk…, ouk…,?“ přeříkávala si děvčata stále do kola. 

   ,,Já vím dvě!“ řekla pyšně Dion. 

  Muž jí vyzval k odpovědi. 

   ,,Oukrop a ouklejka!“ odpověděla dívka ješitně. 

   ,,Dáma  je  znalkyně  ryb, to je krásné?“ pochválil dívku mládenec 

a pozval ji k sobě, hned vyslovil další slovo:   

   ,,Tulipán?“ 

   ,,Pán? To je výstižné,“ smála se děvčata, jedna z nich odpověděla: 

   ,,Také vím dvě, pánbůh a pánev!“ 

   ,,To je úžasné, tleskal muž a pozval dívku k sobě. 

   ,,Ta která  zůstane  jako jediná  stát  tady  u  oken, jistě  bude muset  

splnit nějaké  podivnosti. Musíme   se dostat k Chárlínovi,“ štěbetaly 

si děvčata mezi sebou. 

  Mezi tím muž zadal další slovo a pak jiné až do té doby, než u okna 

zůstala stát jediná dívka. 

 

Chárlín přešel do prostřed sálu a zeptal se: 

   ,,To jsme se pobavili, že mám pravdu?“ 

  Děvčata kývala hlavou a souhlasně odpovídala. 

   ,,Tak a je čas vyhlásit vítěze naší hry,“ řekl muž a mnul si dlaně. 

   ,,Přece Dion, byla první, která odpověděla,“ tvrdily sebejistě dívky. 

   ,,Vyhrála dívka, která jako  jediná  zůstala u okna,“ prohlásil vážně 

muž. Přistoupil k dívence, nabídl jí rámě a přivedl k ostatním. 

   ,,Jak se jmenuješ?“ 

   ,,Adelinka,“ odpověděla skromně dívka. 

   ,,Vítězkou se tedy stává Adelinka!“ oznámil nekompromisně muž. 

  To se ženskému pokolení vůbec nelíbilo, ale muž jim vše vysvětlil: 

   ,,Svojí hrou jsem vás bavil celé dopoledne. Hodnocením  jsem vám 

zpestřil  ještě  další  dlouhé  chvíle, kdy  budete  zkoumat, přemýšlet, 

zjišťovat, proč vyhrála právě Adelinka. Snad na to přijdete?“usmíval 

se spokojeně Chárlín. 

   ,,Bavily jsme se, to je pravda,“ kývla Dion a pokračovala otázkou: 

,,Co máš pro nás dál?“ 

  Hoch byl  o poznání odvážnější. Procházel  mezi  děvčaty, vlídně se 

usmíval, jeho sebevědomí bylo dobře znát i v hlase, důležitě pravil:   

   ,,Všiml jsem  si, že  tady  máte  lyru  a  pianino. Jistě na ty  nástroje  

některá z vás umí hrát? Tak račte přistoupit, ať tu zvoní  notičky. My 
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ostatní  budeme  tancovat, račte  na  parket! Utvořte  páry, ale  každá 

tady bude sama za sebe. Dejte si ruce v bok, začneme mazurkou!“ 

  Sálem se nesou líbezné tóny. 

  Chárlín sledoval vznášející se kroky dívek a aniž by si to uvědomil, 

pronesl nahlas své pocity.  

   ,,To je vážně krásná krása, to jsou vážně půvabné půvaby.“  

   ,,Naučíme se polku a potom valčík! Tanečků znám dost, věřte, že o 

zábavu  máme  postaráno,“ radoval  se  muž  a  už také tančí, každou 

písničku s jinou dívkou. A jak mu to jde. 

 

Den pomalu končí a Chárlín čeká na verdikt.  

  Dion k němu přistoupila velmi rozpačitě a pravila:  

   ,,Je vidět, že když se chce tak to jde, jen  trochu  chtít, že? Těším se 

na to, co nám ještě předvedeš?“ 

   ,,S sebou jsem  nesměl  nic  donést, proto  teď musím  použít svého  

důvtipu!“ řekl Chárlín a svlékl si záplatovanou košili, pod kterou měl 

Vítkovu tuniku. Svázal rukávy do uzlu a prostrčil jimi límec.  

   ,,Při trošce fantasie vzniklo cosi připomínající  květ,“ načechrával 

látku mladík přistupující k Dion a pokračoval:   

   ,,Můžeš  si, prosím  představit, že  toto  je  květinka? Teď zrovínka 

rudbekie či terčovka  jak  chcete. Ve skutečnosti  má žluté, až zlatavě   

zabarvené kvítečky. Oblíbily si jí hlavně dívky, soudím tak  proto, že  

z  nich  pletou věnce a posílají je po vodě  pro splnění  tajných přání.  

A co praví květomluva?“ Chárlín se nadechl.  

   ,,Nehleď nádhery, kterou oči vidí, hlavně  bys měla dbát mé vnitřní 

krásy srdce, zkus, mě  brát  takového jaký jsem. Není  to žádný klam, 

neboť jsem tím, čím se zdám být. Když budeš chtít, pochopíš?“ 

  Dion se na Chárlín dívala velikýma očima, když zašeptala:   

   ,,Pokračuj!“ 

   Muž se snažil z košile vytvarovat jiný tvar rádoby květiny.   

  Když si myslel, že je to dobré, podíval se Dion do očí a vyprávěl:      

   ,,Sasanka,  květina   velmi   společenská,  neboť   rozkvétá  v  tisíce 

květů, přesto ji básníci nazývají symbolem  skromnosti. Také má své 

druhé jméno, říkáme ji větrníček.To proto, že kvete z jara, kdy nejvíc 

dují větry. A jak promlouvá?“ muž se vlídně usmál. 

   ,,Též pod  tvými okny  jednou  zazní  píseň  lásky a  nebude to vítr! 

Až uvěříš oněm větám krásna, podej mi   ruku svou, na  důkaz, že jsi 

připravena. Vždyť jen láska umí  přiblížit  vzácné sny ke skutečnému 

času do prázdné reality.“  
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  Ve tvářích dívek  i  samotné  Dion bylo vidět dojetí. Asi proto se k  

Chárlínovi otočily zády. Ten upravil zmačkanou košili a opět pravil: 

   ,,Máme tu  další  puget  květin. Jsou  považovány  za  nejkrásnější, 

které  kdy  příroda stvořila. Vykvétají  v  tisícero  půvabných druhů, 

chceš, dívko slyšet květomluvu?“  

  Sálem se tiše vznášela prosebná slůvka: 

   ,,Ano, povídej, chceme to slyšet?“ 

  Dion se otočila k muži čelem a celá rozpálená souhlasně kývla. 

  Chárlín pustil košili na zem, stoupl si k Dion co nejblíže a mluvil:  

  ,,Vážím si tě, respektuji tě. Hřeje, hladí mě každý tvůj úsměv, proto 

teď prosím všechny zvony světa, pro tebe ať znějí. Chci tě obdarovat 

nejpůvabnější  orchidejí, to  proto, že ty  sama  připomínáš překrásný 

květ,“ usmál se Chárlín a hned se začal omlouvat: 

,,Na mě tak nekoukej, já za to nemohu.Mohu jen tiše obdivovat onen 

půvab půvabů. Vím,  máš duši, jak se sluší, v srdci vzácnou nádheru, 

čímž máš  vlastně  vše, co má  žena  mít. Dobrosrdečnost tvého srdce 

nech pro nás znít, ať den ode dne naše já, jako to tvé rozkvétá.Zůstaň  

pro nás nadále voňavá vzácná nádherná nevinná kvetoucí květina.“ 

  Dion se vlídně zeptala:  

   ,,Zdá se mi to, nebo se mi snažíš vyznat lásku?“ 

  Muž zvedl košili ze země, otočil  rukávy a  použil další květomluvu 

ke své odpovědi: 

   ,,Vybral jsem pro  tebe růži, je to první dáma mezi květinami, jak ji 

nazývají  galantní  ctitelé  lásky. Krom  toho  se  praví, kdo má růži v 

úctě, dojde až k  té  vzácné  dámě  famózní   krásce, opravdové lásce. 

Snad tato má slova prozatím, jako odpověď ti postačí?“ 

   ,,Ne,“ zářila Dion a tak muž pokračoval se svou kudrnatou řečí: 

   ,,Kdybych chtěl city v sobě zamknout, podal bych prvosenku jarní, 

tedy petrklíč.“ 

   Dion se Chárlínovi  dívala  do očí zářivým pohledem. Stoupla si na 

špičky a špitla: 

   ,,Prevíte!“ otočila se a vykročila  ke  dveřím. Vzala za kliku, a aniž 

by se otočila, poznamenala: 

   ,,Máš darovat tolik darů kolik je mužů, máš je?“ 

   ,,Ano, mám  pro  vás dary,“ odpověděl klidným hlasem mládenec. 

Přistoupil zezadu k Dion a něžně pravil:  

   ,,Dnes vám   dívkám   darujeme  všechny  hvězdy, co  jich na noční  

obloze je. Ta nejzářivější je jen a jen pro tebe. Chceš?“ 

  Vládkyně se přes rameno ušklíbla a opět se zeptala:  
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   ,,Skromný dar k nezaplacení máš?“ 

  Chárlín se otočil do sálu tak, aby ho slyšela všechna děvčata. 

   ,,Vlídné slůvko je skromné, přesto ve své podstatě k nezaplacení.“ 

  Dion se znovu ušklíbla a opustila sál. Zvědavost  jí  však  nenechala 

klidnou a tak za zavřenými dveřmi poslouchala, co muž vypráví: 

   ,,Vy dívky jste půvabné, něžné, křehké. Proto by si  vás  muži  měli 

vážit, ctít, stejně tak jako jsem se to naučil já,“ mnul si ucho mladík a 

kráčel pryč ze sálu. Uprostřed se zastavil, rozhlédl se a dodal:  

   ,,Každá z vás by měla poznat  pravou lásku  se  vším  tím krásným, 

co k ní přináší. Proto by muži měli dostat šanci vrátit se mezi vás?“ 

 Hoch prošel dveřmi sálu dlouhou chodbou nádvořím až ven na ulici.  

 

Cestou městem se k němu přidávala děvčata, která ho doprovodila až 

k hranici království, kde se rozloučili.  

 

Šťastný Chárlín se  vydal za svými muži, kde byl netrpělivě vyhlížen 

a patřičně přivítán.  

   ,,Jak to dopadlo? Máme ještě naději? Bylo to těžké?“ 

  

Chárlín se posadil a prohlížel si muže jednoho po druhém, pak začal 

vyprávět. Řekl vše, co se v paláci přihodilo.  

  Všichni  s  napětím  poslouchali, a když  domluvil, ač  hluboká noc, 

sklidil mohutný potlesk. Moc jej nevnímal, protože se Vítka zeptal:  

   ,,Jaký ty máš názor na chlapy?“ 

   ,,O chlapech, neztratím jediné písmenko. Kdežto mezi muži, mám  

dosti přátel.Věřím, že další ještě přibudou.Muži jsou dobří, fajn a fér. 

Vážím si mužů. Ti co si ješitně buší do prsou a křičí, já  jsem  chlap? 

To komentovat  nehodlám,  na  to  je  můj život  příliš  krátký, abych 

ztrácel svůj drahocenný čas něčím takovým.“  

   ,,A jaký máš názor na dívky?“ přidal druhou otázku Chárlín. 

   ,,Ten stejný!“ zazněla Vítkova odpověď. 

   ,,Děkuji, to mi  stačí, děkuji  ti Vítku  za vše. Jsem šťasten, že jsem 

tě směl  potkat. A teď  už  jdu  spát, dobrou noc,“ popřál vládce všem 

mužů a ulehl ke spánku stejně jako všichni ostatní. 

 

Další  ráno, hned  po  skromné  snídani, vyměnili si Chárlín s Vítkem 

své šaty. Každý teď měl své oblečení. 

   ,,Dnes  jdeš sám za sebe, vládce, hm, hm? Třebas vládce Lyrického 

království, co ty na to?“ smál se Vítek.  
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   ,,Jen  mám  obavy, aby  se  včas  vrátili  chlapci  i  s tím oblečením, 

abychom mohli uskutečnit, to co jsme si domluvili,“ řekl Chárlín.   

   ,,Ty už musíš jít, ať nepřijdeš pozdě! Doufejme, že budeme všichni  

včas  na smluveném místě,“odpověděl  Vítek a z kapsy vyndal malou 

hvězdičku, kterou před pár dny  našel  v zahradě  stařenky Láskonky. 

   ,,Tak se tu mějte, snad  to zvládneme i dnes?“rozloučil se Chárlín a 

vykročil za dobrodružstvím. 

 

Jakmile překročil hranici, čekal, že ho opět přivítá  spousta dívek, ale 

ono nic.  

  Pomalu kráčel městem, liduprázdným městem. 

   ,,Něco se děje?“ říkal si, když už byl před palácem. 

Jeho podezření bylo o to silnější, když  před  bránou  spatřil Berinku,  

Leonínku a Amilku.  

  ,,To jsem šťastný, že vás vidím, jsem rád, že se vám nic nestalo. Co 

se to tu děje?“ zeptal se muž.  

Odpovědi se  nedočkal, děvčata  krčila rameny a přitom naznačovala, 

že nesmí mluvit, nesmí říct jediné slůvko.   

  Chárlín zabušil na bránu.  

 Když se brána  konečně  otevřela, stála u ní jediná dívka, která muže 

bez jediného slova pozvala dál, s ním i Amilku, Leonínku a Berinku. 

  Gesty je poslala do sálu za Dion.  

  Chárlín  nechápavě kroutil  hlavou. Pořád  se ohlížel po nádvoří, do 

oken, občas se otočil na děvčata, jež ho doprovázela.  

 

Došli ke dveřím sálu a muž doufal, že alespoň ty někdo otevře.  

  Po chvíli čekání vzal za  kliku a otevřel je sám. Divný pocit, co se v 

něm střádal, ještě víc narostl, když zjistil, že sál je prázdný.  

  Všichni čtyři pomalu kráčeli k prázdnému trůnu.  

  Mládenec se stále ohlížel, zda  není  někdo  schovaný  za sloupy, na 

balkónech či jinde.    

   ,,Sedněte  si  na  schody  pod  trůn!“ ozvalo  se  odkudsi mohutným 

hlasem Dion.  

   Když se mládenec s děvčaty posadili, znovu se ozvalo: 

   ,,Co nám dnes darují všichni ti muži?“ 

   ,,Povím ti to, jen mi odpověz, jestli vůbec chcete, aby se vše vrátilo 

tam, kde to má být?“ zeptal se Chárlín. 

  Po chvíli ticha se opět ozvalo:  

   ,,Co nám dneska darují všichni ti muži?“ 
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   ,,Když ti to řeknu, prozradíš mi co se tu děje?“ zeptal se Chárlín.    

  Opět chvíle ticha, aby  zazněla  ještě  hlasitější  slova Dion, která se 

stále kdesi ukrývala.  

   ,,Vlkovlk je  velmi hladový, co nám dnes darují všichni ti muži?“ 

  Chárlín se otřásl a polohlasně pronesl:  

   ,,Květiny!“ 

,,Co, neslyším? Nahlas,  mluv nahlas!“ zněl  strašlivý hlas, který se v 

prázdném sále strašidelně rozléhal. 

   ,,Všechny  květy, poupata co  na  celém světě kvetou,“ řekl Chárlín  

hlasitěji a stále se rozhlížel, hledajíc Dion či některou z dívek. 

   ,,Co  skromného  přesto  k  nezaplacení  dostaneme dnes?“ ozval se 

opět hlas, tentokráte trochu mírněji. 

   ,,Na to, abych  splnil  toto   vaše   přání, musím  vás  všechny vidět. 

Poprosit bych jestli bychom tyto dary nemohli na pár chvil odložit?“ 

Jen co  domluvil, otevřely  se  všechny  dveře  sálu  a dovnitř kráčela 

jedna dívka za druhou. Byly ještě krásnější než kdy dřív. 

  Chárlín  si  ani nevšiml, kdy a kudy přišla vládkyně na svůj trůn. Až 

když promluvila, s úlekem se k ní všichni čtyři otočili. 

   ,,Tak už jen jediný den, co předvedeš? Můžeš začít!“ řekla Dion. 

  Chárlín na nic nečekal a hned začal vysvětlovat:  

   ,,Snažili jsme se najít něco hezkého pro potěšení všech obyčejných 

chvil. Proto dneska, budeme  tak  trochu  kličkovat, mezi slovíčky na 

vašem  pergamenu. Tak například nikde tam není psáno, kde se bude 

plnění  úkolů  vykonávat, že ano? Proto  vás  teď zvu ven na nádvoří, 

kde povím víc,“ ukázal muž rukou na dveře. 

  Dion se spokojeně usmívala.  

  Chárlín s překvapením  zjistil, že také  přítomným dívkám září oči a  

vůbec se tváří tak nějak medově. 

  Vládkyně kývla hlavou  a  rukou  naznačila, aby se všechna děvčata 

přesunula na nádvoří. Sama se pomalu zvedla, dívala se  muži do očí 

a klidným krokem došla až k němu, aby ješitně pronesla:                                   

   ,,Dobrý hochu, dobrý!“ 

  Jak dívky vycházely ze dveří paláce, každou zvlášť pohladilo svými 

hřejivými paprsky sluníčko. 

Muž  se  protlačil  k  bráně, tleskl do dlaní, aby si zajistil pozornost a 

začal vysvětlovat další dění dnešního dne. 

   ,,V pergamenu  stojí  psáno, že  musí  přijít  každý  den  jiný přesto 

stejný muž, to jsme splnili? Ale, nikde  se tam nepíše, že by za mnou 

nemohli  dorazit  moji  přátelé, je  to tak? Opravte mě, pokud je něco  
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špatně?“ pravil muž radostně a přitom se díval Dion do očí.  

  Když mu nikdo neodporoval, mluvil dál: 

   ,,Na tolik půvabu sám nestačím, proto jsem uskutečnil svůj nápad a 

chci se podělit  i s jinými  muži. Připravili jsme  pro  vás překvapení. 

Věříme, že se na nás nebudete zlobit?“ vysvětlil Chárlín. Pak jen tiše 

stál a čekal, jaká bude reakce. 

 Ale ani teď se  nedočkal  žádného vyjádření, proto se otočil na dívku 

u brány a prosebně řekl: 

    ,,Otevři bránu, prosím?“ 

  Dívka se podívala na Dion, které nesměle souhlasně kývla. 

  Brána se otevřela, muž mávl rukou a vyzval dámy, aby šly za ním. 

   ,,Pojďte prosím za mnou!“ pronesl vlídně. 

 

Zavedl  děvčata  ulicí  rovnou  na náměstí, kde  se  jakýmsi  kouzlem 

objevila veliká překrásně zdobená brána.  

  Dívky zůstaly stát a nevěřícně koukaly, též zněla slova obdivu. 

  Chárlín se jal dalšího vysvětlování:  

   ,,Dnes jsem pro vaše potěšení pozval pár slušných gentlemanů. Pro 

každou z dívek jednoho.“ 

  Dívky nevydaly hlásku.  

  Mezi domy bylo slyšet kroky přicházejících mužů, kteří byli krásně 

oblečení, upravení.  

  Každý si vybral jednu z dívek, které se poklonil, a nabídl rámě.  

  To byl ten okamžik, kdy se otevřela tajuplná brána a Chárlín zvolal: 

   ,,Prosím dámy, přijměte pozvání do převzácné nádhery.“  

  Sám se poklonil Dion, políbil jí ruku a nabídl rámě.  

  Spolu vykročili v čele okouzlených řad dívek, ale i mužů.  

  Ještě než došli k bráně Dion se Chárlína zeptala:   

   ,,Kde bereš tu jistotu, že chci jít zrovna s tebou?“  

Muž neodpověděl, zdvořile  se  pousmál  a  gestem dívku pobídl, aby 

vstoupila do zahrady. 

  Vítek, se stařenkou Láskonkou,vše pozoroval z podloubí kousek od 

brány.  

  Až když všichni vešli  dovnitř, Vítek se stařence poklonil, políbil jí 

ruku a nabídl rámě, aby společně vykročili za ostatním do zahrady.  

Vítek už  v  jedné  krásné zahradě byl, ale to co viděl zde, to se slovy 

nedá popsat. Nespočet  úchvatných kytiček,  kvítečků  i  poupátek. K 

tomu spousty famózních vůní,hojně rozkvetlých stromů, které tvořily 

nádherné baldachýny ze kterých se ozývalo na  tisíce melodií ptačích 
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hlásků. Všude poletovali pestrobarevní motýli, mezi záhony se vlnila 

řasnatá travička, pěšinky lemoval mech.  

Kouzlo nevyslovitelného krásna dotvářely různě rozmístněné altány i 

altánky. U každého byla  kašna s duhovou  vodou od  sluníčka,  které 

se na to všechno tak líbezně usmívalo. 

Nejednomu z přítomných se do očí  vkradly slzičky dojetí. Zaznívala 

slova, že by snad ani  básník  svými  verši  nevyjádřil  tolik  nádhery. 

Že by ani  malíř neuměl  namalovat  tolik  krásy. Že by ani skladatel, 

nesvedl zkomponovat výstižnou melodii. 

  Muži znali  další plán, proto každý  z  nich zdvořile  požádal  dívku, 

kterou  doprovázel, o  chvilku strávenou  před  jedním  z  altánků. To 

samé pozvání učinil také Chárlín vládkyni Dion.  

  Souhlasila, stejně tak jako ostatní děvčata.  

  Vítek se stařenkou  Láskonkou  na  to  spokojeně  hleděli  od brány, 

která se za nimi zavřela. 

   ,,Vítku, než si to řeknou, půjdeme také do altánku,“žádala stařenka. 

   ,,Takhle to nemá být, já  mám  pozvat  tebe a  ne  do altánku  nýbrž  

před altánek. Tam ti všechno vysvětlit a teprve potom, když nebudou 

žádné námitky, pozvu tě dovnitř,“ odpověděl s úsměvem Vítek. 

  Láskonka hocha pohladila po tváři a šťastná povídá:  

   ,,Co bys dělal, se  stařenou, ale  přiznám se, že mě to těší, jsi vážně 

nejhodnější z lidí. To že to vím, navrhla jsem pozvání sama a rovnou 

do altánku. Věř mi, nebudeš litovat!“ 

  Vítek se usmál, nabídl  Láskonce rámě, aby  vykročili k nejbližšímu 

altánku. Otevřel dveře a zdvořile pobídl stařenku, aby vešla první. 

  Hned jak dveře zavřel, babička začala povídat:  

  ,,Nejsem obyčejná žena, jsem  matka samotné paní Lásky a babička  

Lapotýrka, to  je  posel  lásky, který také pomůže, bude-li třeba. Vím 

vše, co se  děje  okolo  lásky. Chci se ti moc omluvit, to protože jsem 

to nemohla povědět dřív.Všechno ti vysvětlím, dobře mě poslouchej, 

dívka ve vězení, nebyla tvá Slavěnka!“ 

Láskonka chvilku přestala mluvit, čekala na Vítkovu  reakci. Ten jen 

stál a koukal do země, proto stařenka pokračovala s vysvětlováním: 

   ,,Tenkrát dostala Dion vzkaz od  kapitána lodi, na které jsi plul i ty, 

že míří  k  poloostrovu a  že  tě tam zanechá. Vládkyně  měla navždy 

ukončit  hledání  tvé milé tím, že  tě  nechá  usmrtit. Dion však chtěla  

mít  jistotu, že největší  láska opravdu zahyne a proto poslala  vichra, 

se  kterým  má dodnes  jakési techtle, aby unesl také princeznu. 

Naštěstí  nic netušící  čaroděj, který  chtěl  také  vaše  štěstí  překazit, 
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překouzlil  se  do  podoby Slavěnky. Vichr, který  o tom nevěděl,  jej 

unesl místo  princezny. Překouzlený zloduch ke své  smůle zapomněl 

zaklínadlo, které by mu vrátilo původní podobu. Navíc  něco  popletl 

a  proto  ztratil i  hlas. Jak  už  víš  od Amilky, vichr  ho  dopravil  na  

velikém šedivém mraku. Ani Dion nic nepoznala, sama zamkla mříž 

a čekala, kdy se objevíš, aby vás nechala oba zemřít. Čaroděje mohla  

usmrtit pouze přímá trefa do srdce,byla tu však ještě další podmínka. 

Nikdo se oněm nesměl jediným slůvkem zmínit,vyslovit jeho jméno. 

Proto jsem  ti  to  nemohla  říci  dřív, dnes vypršela ona doba mlčení. 

Můžeme být klidní v té  zahradě, kam  jsme  ho  uložili, oněm  nikdo 

nevěděl, nikdo ho  tak nemohl vidět, proto se o něm nemluvilo. Vůně 

květin, co  tam  kvetly, byly  jedovaté, proměnily   zloducha  v kapky 

vody. Ty se pak dostaly do říčky. Sice se snaží škodit  jako vír, ale to 

nikomu neublížilo.“ 

  Vítek dlouho stál bez jediného pohybu, než promluvil:  

   ,,Mějte se tu dobře jedu hledat Slavěnku!“   

   ,,Teď nemůžeš odjet, bude tě tu ještě zapotřebí!“ řekla velmi vážně 

stařenka a chytila Vítka jemně za rukáv.  

  Hoch po chvilce přikývl a znova se zeptal na čaroděje:  

   ,,Jak jsi tenkrát pomohla dívkám, aby je ten zlý čaroděj neovládl?“ 

   ,,No, on to  nebyl  zrovna  moudrý  čaroděj, potřeboval  na své čáry   

knihu kouzel a  tu jsem mu jednou v noci vzala  z  pod polštáře, když  

tenkrát pár dní  přespával u  Dion na  zámku. Měl  sice  ještě  druhou  

knihu, ale z té mu sama vládkyně vytrhala většinu  stránek a  tak  byl  

docela  neškodný. Z toho důvodu i jeho proměna ve Slavěnku nebyla 

úplná. V zaklínadle mu  chyběla dvě slůvka, která byla na vytrženém 

listě, proto byl němý. A to je  moc dobře, protože  nemohl  Dion říct, 

kdo vlastně  je, ani to, že princezna  zůstala  neohrožená,“  vyprávěla  

vesele stařenka své zážitky.  

   ,,Dion je vážně tak zlá? Musím  Chárlína  varovat, je to  můj přítel,  

nemohu ho nechat zlu,“ mračil se Vítek. 

   Stařenka hocha pohladila po tváři a pravila: 

   ,,Dion není zlá, jen hrozně  nešťastná. Ještě  nepoznala opravdovou 

lásku, ale až to přijde, bude ta nejvzácnější dívka.“ 

   ,,Rozumím, je mi s toho všeho nějak zvláštně.  Moje dívka žije a já  

jsem jako opařený,“ zlobil se sám na sebe Vítek. 

   ,,Dočkáš se, za pár dnů opět  padneš do víru  hledání,“  uklidňovala 

ho Láskonka a otevřela dveře altánku, aby vyšla ven.  

  Vítek šel za ní, zrovna viděli, jak Chárlín s Dion dosedli na lavičku,  
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před jedním s altánků. Chárlín začal moudře mluvit:  

   ,,Hledali  jsme  skulinky  ve  vašich  pravidlech,  abychom  pro vás  

mohli připravit něco hezkého.“ 

   ,,Musím přiznat, že se vám to, zatím daří!“ řekla Dion.  

  Chárlín pokračoval: 

  ,,Teď zní  u  každého  altánku, ta stejná slova. Poprvé jsme vás dnes 

chtěli potěšit svou  společností, společností  galantních   mužů.  Naše 

druhé  zpestření  mělo  být  pozvání  sem  do této krásné zahrady. To 

třetí spolu s darem skromným přesto k nezaplacení, se dozvíš, pokud 

přijmeš pozvání do altánku.“ 

  Dion  se rozhlédla  kolem, když  viděla, že ostatní   děvčata pozvání 

přijala, souhlasně kývla. 

 

Vešli dovnitř, Chárlín zapálil svíčku. 

   ,,To je krásná svíčka, viď?“ zeptal se důležitě. 

   ,,To vidím!“ odsekla mu Dion a hned se sama ptala:  

,,Tak co se bude dít?“ 

  Chárlín se uklonil a skromně pronesl:  

   ,,Smím tě pozvat k prostřenému stolu?“  

  Překvapená dívka souhlasila. 

 

Mlčky jedli a přitom si koukali do očí. 

   ,,Tak to je třetí úkol, jak jsem obstál?“ zeptal se opatrně Chárlín. 

   ,,Až sem dobrý, ale ještě něco dlužíte!“ odsekla Dion. 

  Vládce mužů úsměvně zavrávoral: 

    ,,Vím,vím, skromný dar k nezaplacení?“ 

  Dion přikývla, proto muž prozradil, co že má být onen dar. 

   ,,Pohlazení, je to pohlazení. Také je…!“ 

  Dion ho nenechala domluvit, odhodila příbor a zle řinčela:  

   ,,Jste to zase vy, dobře jste to  vymysleli, hrajete na city a já naivka 

myslela jsem, že to s námi myslíte vážně a zatím…?“  

   ,,Myslíme to vážně, co se děje…?“ ptal se překvapený Chárlín.    

  Dion opět nenechala hocha mluvit. 

  ,,Co že…? Nejste schopní vymyslet něco normálního, krásného?“  

Rozčíleně  vyběhla  z altánku  a  snažila  se  křičet  tak, aby jí slyšela 

ostatní děvčata, která byla schovaná v altáncích. 

   ,,Ten poslední dar se nedá uznat, prohráli!“ 

   ,,Co  je  na  tom  nenormálního? Pohlazení  je  naprosto normální a 

krásné, pravda?“ tázal se zamračený Chárlín.  
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   ,,Zaleží na tom, od koho je!“ mračila se Dion.  

  To už se seběhli také všechny ostatní dívky a poslouchaly, jak se ti 

dva hádají. Dion dál vrčela:  

   ,,Jste nebezpeční a my máme štěstí, že jsme vás prokoukly v čas!“ 

  Do hovoru se důrazně a nebojácně přidal Vítek. 

  ,,Není něha a pohlazení právě ten hřích,který jste mužům vyčítaly?“ 

  Dion ani jeho nenechala domluvit. 

    ,,Tak ty taky?“ 

  Teď už vládkyně na nic  nečekala, mávla  rukou, to byl pro všechny 

dívky povel k odchodu.  

 

Cestou k bráně ještě opakovala:  

   ,,Nesplnili! Jasný, nesplnili!“ 

Bylo divné, že žádná z dívek, neprojevila svůj názor, ani tak, ani tak. 

 Ubrány se Dion otočila, zavolala si k sobě Chárlína a s uspokojením 

mu řekla: 

   ,,Na důkaz, že mám dobrou vůli a protože jste zbylé  úkoly zvládli, 

dám vám ještě poslední šanci. Máte čas do zítřejšího poledne, kdy za  

vámi  přijdeme na louku.Ty sám mě musíš přivítat na opeřenci, který 

žije ve výšinách,  potravu  loví ve vodách, ale  také na zemi. Musíš u 

sebe mít a dát mi jej, dar nad všechny dary, dar, který předčí všechno 

to, co  jste si  na  nás  doposud  vymysleli. Dobrá, chcete slovíčkařit? 

Opakuju! Musíš mít dar u sebe a musíš mi ho dát! Ještě pro pořádek! 

Nesměl být použit v těchto třech  dnech! Pokud  nesplníte  oč žádám, 

tak zničím všechny muže jednou provždy! Otráví vás svým prudkým 

jedem obrovské roje vos a sršňů, které vás  zaženou až do moře. Těla  

spořádají piraně. O zbytky těl, které se s přílivem dostanou  na  břeh, 

se  postarají  mravenci  svou   neskutečně  žíravou  kyselinou. A sám 

vichr  zamete všechny vaše stopy, jednou pro vždy. Zkrátka nezbude 

z vás  vůbec  nic. A  neříkejte, že  jsem  krutá, kdybych  byla, udělala 

bych to teď hned! My už jdeme a vy se snažte!“  

Byla už tma, když muži dorazili k bezcitnému lesu.  

 Vítek došel k potoku, který pramenil podél lesa. Párkrát nabral vodu  

do dlaní a hned jí vypil. Poté se vrátil mezi  muže, kde vládla smutná 

a zároveň napjatá nálada.  

  Někteří se vztekali a dávali vše za vinu právě Vítkovi. Ti moudřejší 

se k němu  posadili, aby se pokusili  najít  východisko z té nepříznivé 

situace. Vítek se opřel o strom, zavřel oči a promlouval:  

   ,,Stařenka Láskonka mě  požádala, abych  tu s  vámi ještě zůstal, že  
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mě budete potřebovat? Jestli ne, jdu hledat mou Slavěnku!“  

Pomalu se zvedl a rozhlížel  se  po  okolí. Muže, kteří na něj mluvili, 

nevnímal. Rozběhl se a po kolenou se sklouzl v trávě.  

  Všichni muži se tomu od srdce zasmáli.  

  Od té doby, byl  Vítek zase Vítkem. Veselý, optimistický mládenec, 

plný elánu. Posadil se zpět mezi muže, aby se dali do řešení rébusu. 

   ,,Tak honem, ještě vám pomůžu a musím rychle za princeznou!“  

  Jak tak seděli a vyměňovali si myšlenky, jeden po druhém usnuli.  

  Jen Chárlín byl tak rozrušen, že si dokola opakoval, co Dion řekla.      

     

To už všichni spali, když Chárlín budil Vítka. 

   ,,Mám to Vítku, sakra vstávej!“ strkal do hocha, aby ho probudil. 

   ,,Co se děje? Je noc, nechme to na ráno!“ domlouval mu Vítek.   

   ,,Ne!“stál za svým názorem vládce mužů, strkajíc stále do Vítka.   

   ,,Já už vím, jak splnit Dionin úkol. Teda zatím znám jen řešení, ale 

nevím, jak to uskutečnit. Třeba bude mít někdo nějaký nápad?“ 

  Vítek Chárlína upozornil:  

   ,,Můžeš přestat do mě drkat? Já tě vnímám!“    

  Chárlín se začal  hromově  smát, až  tím vzbudil  ostatní  muže. Dál 

pokračoval ve vysvětlování: 

   ,,Potřebuji najít opeřence, který žije ve výšinách, loví ve vodě, ale i 

na zemi, tím opeřencem je čáp! Jedině on splňuje ony podmínky!“ 

   ,,To je pravda!“ odsouhlasil Chárlínův nápad Vítek. 

  Tajlík skromně pronesl:  

   ,,Ale kde najdeme takového  čápa, který by  tě unesl, na kterém bys 

mohl sedět jako Dion na pávíví, tedy pávovi?“ 

  Vítek prudce vstal, párkrát  podupal  na  místě, když si u toho všemi 

prsty hladil tváře a cosi šeptal:  

   ,,Jak to bylo, jak? Co se  mi to  jenom zdálo?“ chodit  nervózně pár  

kroků sem a zas zpátky. Pořád si sjížděl prsty po obličeji a opakoval:  

   ,,Co se mi to zdálo? Určitě to bylo znamení. Co  se mi to zdálo? Už  

to mám!“ zvolal radostně.   

Přiskočil k Chárlínovi, objal ho kolem ramen a začal vysvětlovat:  

   ,,Skály!Musíme do vysokých úzkých skal. Tam je studánka, na její 

hladině leknín a na leknínu žába. Na hlavě má korunku a kolem krku 

jakýsi náhrdelník. Musíme do skal najít tu žábu, ta  nám  poradí, kde 

najdeme čápa, velkého čápa!“   

  Muži se předháněli v znalostech. 

   ,,Skály jsou daleko, až na druhém konci  země, odsud tři dny cesty!  
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Není tam nic než kámen., vše živé, co tam vstoupí, zahyne!“  

 

Nové ráno přineslo překrásnou podívanou na vstávající slunce. 

   ,,Musí být nějaké řešení?“ řekl Vítek, který  stále chodil sem a tam. 

Rukama si rychle projížděl po vlasech a mluvil: 

   ,,Motýl jistě zná cestu, ale je malinký a křehký, ten by nikoho z nás 

neunesl!“ 

  Hned jak to vyslovil, uprostřed louky přistál duhově barevný motýl, 

který byl velký jako páv vládkyně Dion. 

  Vítek byl zamyšlený, proto si ho nevšiml, dál nahlas přemýšlel: 

   ,,Labuť je sice větší, ale žije na hladině a ne ve výšinách!“ 

  Jen ta slova vyslovil, snesla se vedle motýla stejně veliká bílá labuť. 

 Vítek okolí nevnímal, proto netušil,co jeho myšlenky způsobily. Stál 

čelem k lesu a co se dělo za ním, viděli jen překvapení chlapi.  

Konečně se otočil, s očima na  vrh hlavy a s pusou dokořán sledoval, 

jak se kousek nad zemí vznáší ti dva, které právě jmenoval. 

  Chárlín jej vysvobodil  ze zajetí překvapení, třásl s ním a tiše říkal: 

   ,,Jak si to dokázal? Můžeme letět oba a ještě si můžeme vybrat.“ 

  Vítek ho přerušil zdviženým prstem.  

  ,,Počkej, to nebude tak jednoduchý, labuť s motýlem si o úzké skály 

polámou křídla, nebo by se  jinak  zranili. To nemůžeme riskovat. Ty 

skály jsou nahoře širší a dole u země úzké, prostě jsou obráceně!“ 

  Zatím co si mládenci povídali, pár mužů  se rozběhlo  podívat se na 

tu nádheru, kterou oplýval motýl i labuť.  

 

Už byli na dosah, zbývalo jen pár kroků, když oba ptáci mávli křídly, 

aby se vznášeli v uctivé vzdálenosti nad zemí, ale neodlétli. 

Muži si mezi sebou šeptali:  

   ,,To je krása.“   ,,To je úžasné.“  ,,Pomůžou nám?“  

  Vítek tušil, že pomoc musí hledat jinde. Navíc si myslel, že našel to  

správné řešení, vzal Chárlína  oběma  rukama za límec kabátce, začal 

s ním cloumat a s úsměvem pravil:  

   ,,Musí nás tam odnést někdo, kdo se nezraní o skály?  Vítrník!“  

Jak to dořekl, začal foukat vítr. 

    ,,Co to je, co se děje?“divili se všichni muži. 

  S příchodem  větru  se  motýl  zmenšil  do  velikosti orla, labuť byla 

velká, asi jako poník.  

  Vítek znovu silně zvolal:  

  ,,Vítrníku?“ 
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 Vítr zesílil tak, že muži měli co dělat, aby zůstali stát na svém místě.  

Prohýbali se jako větve stromů, někteří se museli přidržovat křoví, či 

stromků. Motýl s labutí se zmenšili, do své původní podoby. 

   ,,Vítku, jak je možné, že nám vítr pomáhá?“ ptal se hlasitě Chárlín. 

  ,,Vlny na hladině, za ty může větřík, spojení s mou písní, proto nám 

Vítrník pomáhá. Zpívám vlastně i o něm,“ řekl Vítek.  

  V ten okamžik vítr ustál.  

Nad loukou se opět vznáší veliký  motýl a stejně  velká  labuť. Úplně 

stejně jako před tím, než Vítek volat na vítr. 

   ,,Něco je špatně!“ procedil mezi zuby Chárlín a hned pokračoval:  

,,Něco v těch slovech nesedí, ale co?“ 

  Tajlík se přidal do hovoru. 

   ,,Řekl bych, že by tady mládenec, měl použít kouzelné slovíčko?“ 

   ,,To je nápad?“ zajásali muži a přitom nadšení si oba ťukali prstem 

do čela. Vítek rychle upravenou prosbu vyslovil:  

   ,,Vítrníku, prosím pomoz nám, prosím?“  

  Opět stejně jako před chvílí zvedl se vítr.   

  Stejně jako předtím, motýl i labuť se zmenšili.  

  Vítek hned pokračoval, hlasitě volal: 

   ,,Vítrníku , prosím pomoz nám?“ 

 

Opět se opakovalo to samé jako poprvé,jen vítr se zdál být o poznání 

silnější.  

Všichni se vlnili, jako při  zvláštním tanci. Spousta  mužů nevydržela 

stát na jednom místě, proto mladík rychle opakoval prosbu potřetí. 

Vší silou volal:  

   ,,Vítrníku, prosím pomoz nám?“ 

 

Ani nestačil postřehnout, co se stalo s motýlem a s labutí, Chárlínem 

a také s ostatními, vítr ho unášel kamsi do neznáma. 

  Mladík měl pohodlí, jako kdyby letěl  na létajícím koberci. Seděl na 

vrcholu větrného víru, aby za nedlouho v dálce spatřil zvláštní skály.  

Přiblížili se neuvěřitelnou  rychlostí  a už hoch padá s větrným vírem  

rovnou mezi kamenné stěny. Jen taktak, že se neporanil. 

  V posledním okamžiku se s ním Vítrník opět vznesl na oblohu.  

  Skály před nimi se zavřely a tak nebylo cesty dovnitř.  

 Chvilku kroužili nad kamenným monstrem, než Vítek zvolal, aby se 

vrátili k ostatním mužům.  
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Když přistáli u lesa, seběhli se k Vítkovi muži včele s Charlínem.    

   ,,Co se stalo, víš něco?“  ,,Víš co dál?“  ,,Kde je čáp?“ 

  Vítek seděl v trávě s rukama v klíně.  

   ,,Někde je  stále  zrada! Nemohli  jsme  se  dostat  dovnitř, mezi ty 

veliké kameny. Skály nás nepustily dovnitř, zavřely se před námi.“ 

   ,,Hele podívej, co to má Tajlík ve vlasech?“ divil se jeden z mužů. 

   ,,Berušku, Tajlík má letět, Tajlík je ten, pravý!“ zajásal Vítek. 

,,Vítrníku, prosím vezmi Tajlíka do skal?“ zavolal bez meškání.  

  V jediný okamžik  leží  všichni muži na zemi, to Vítrník přiletěl pro 

Tajlíka a už s ním pospíchá ke skalám.  

 

Netrvalo dlouho a  vznášeli  se  nad  kamennými pahorky, ale ani teď 

nebylo kudy vstoupit. 

   ,,Víš Vítrníku, kde byl vchod? Musíme to zkusit!“ řekl Tajlík. 

  Vítrník se ve vzduch dvakrát otočil a už padají  rovnou  na  skalnaté 

monstrum. 

  Hoch se stočil do klubíčka, rukama si zakryl hlavu a čekal na náraz. 

K jeho radosti se skály těsně před jeho dopadem otevřely.  

 Vítrník se tak kroutil, že když přistáli u studánky, měl hoch co dělat, 

aby ustál točení nejen hlavy, ale celého těla. Seděl v podřepu a divně 

se pohupoval. Mnul  si  oči, které  měl  zakalené. Jak se mu postupně 

zostřoval zrak, viděl před  sebou vše, o čem  mluvil Vítek. Studánka, 

na hladině leknín na leknínu žába. Korunku  však neměla, na hlavě jí 

seděla strašilka. Svým tvarem a  hnědou  barvou  připomíná větvičku 

stromu, na  hlavě  žáby  připomíná  korunku. Kolem krku měla hada. 

  Mladík z toho všeho  co tu  viděl, byl v  šoku, úplně zapomněl, proč 

tu vlastně je. Až jakási slova jej vrátila do reality. 

   ,,Co tu chceš? Jsi tak odvážný  nebo tak hloupý? Takový mládenec 

a ty nejsi zamilovaný?“ 

  Tajlík se rozhlížel kolem.  

   ,,Kdo to mluví?“ řekl se zamračeným obličejem. 

   ,,Není odvážný, je hloupý! A zamilovaný není!“ ozvalo se znovu. 

  Teď už mladík věděl,  komu  ta slova patří. To mluvil had, který byl  

obtočen kolem krku žáby.  

  Tajlík ostře opáčil:   

   ,,Hloupý nejsem! Jak víš, že nejsem zamilovaný?“  

   ,,To bys tu nebyl, do skal se dostane jen ten, kdo je jako kámen.“ 

   Tajlík hadovi klidně odpověděl:  

   ,,Nejsem chladný jako kámen, jistě brzy, potkám lásku!“  
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   ,,Kvůli tomu si nepřišel, zapomněls?“ odvětil ostře had. 

  Tajlík ukazoval na žábu a smutně se zeptal:  

   ,,Chceš snad říct, že se nikdy nezamiluji?“ 

V ten moment kdy had odpovídal, začal  řádit Vítrník, proto  jej hoch 

špatně slyšel i když si myslel, že rozumí každé slovo, které had říkal: 

   ,,Vše se dozvíš, až přijde  správný  čas. Teď rychle vezmi žábu i se 

mnou a strašilkou. Musíme  pospíchat! Dobře  si pamatuj,  musíš nás 

umístit všechny tří u potoka, který proudí podél lesa.Do vody na zem 

a do vzduchu! ... nás rozdělit!“ 

  Vítrník se uklidnil, zato mládenec byl čím dál tím víc rozpačitější. 

   ,,Proč má žába na sobě strašilku a tebe?“ ptal se zmatený Tajlík. 

   ,,Jeden druhého  tak  chráníme. Všichni tři jsme  pro  čápy  velikou 

pochoutkou. Takto čápy klameme, aby  nás  žádný nesezobl. Z výšky 

mezi  úzkými  skalami  je  vidět  žábu   jako  kdyby  měla  korunku a  

náhrdelník, jako  královnu.  Na  tu  si  netroufne, ani  nejotrlejší  čáp. 

I strašilka  i já jsme  tak  dobře  ukrytí. A ještě něco, slyšet mě můžeš 

jenom tady mezi skalami, tam venku, už ti neporadím!“         

   ,,To se nebojíte, že vás u lesa čáp sezobne?“ zeptal se Tajlík. 

   ,,To nemůžeme vědět, ale za všechny  tři můžu říct, jsme moc rádi, 

že ti můžeme pomoc. Je  hezké co děláš, pomáháš druhým ke štěstí a 

snad i lásce.Skály jsou chladné, my ti lásku přejeme!Tu opravdovou, 

jako má Vítek se Slavěnkou nebo Chárlín s Dion.“ 

   ,,Já to tušil, že ty dva se taky milují. Jak to všechno víte?“  

   ,,My toho víme, chlapče,“ řekl klidně had.  

  A už tu byl opět Vítrník.  

  Tajlík měl co dělat, aby se udržel na nohou.  

S velikou  námahou  si dal  hada  kolem krku, strašilku vzal do jedné  

ruky a do druhé žábu.  

  Větrný vír s Tajlíkem a jeho  novými přáteli prolétl úzkými skalami 

rovnou k bezcitnému lesu.  

Samotný let netrval dlouho.  

  Když však dorazili k  netrpělivým  mužům, Tajlík  poznal, že zbývá 

jen zlomek času do návštěvy Dion, proto na muže hlasitě volal: 

   ,,Mám zvířátko, musí  být  ve  vzduchu  a  nemá  křídla, vymyslí to  

někdo z vás?“ 

  Žábu posadil do písku na kraji potoka, kde protékalo málo vody.    

  Hada položil kousek od ní na břeh a běžel k Chárlínovi, u kterého 

stál také Vítek. Cestou zděšeně volal:  

   ,,Mám zvířátko, nemá  křídla  a  musí být  ve vzduchu,  má někdo z  
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vás nějaký nápad?“   

  Tajlíka se pokoušel oslovit jeden z mužů, ale hoch jej odehnal. 

   ,,Dej pokoj, není čas, musíme…!“  

  Muž Tajlíka nenechal větu dokončit, zakřičel: 

  ,,Mám nápad!“   

  Až teď Tajlík zpozorněl a klidně promluvil:   

   ,,Povídej?“  

  Muž směle pokrčil rameny.  

   ,,Pokud to zvířátko není moc veliké, zavěs ho do pavučiny!“ 

  Ozval se jásot, hoch za svůj nápad sklidil pochvalu.  

  Tajlík  neváhal a pověsil  strašilku  do  pavučiny  na  větvičce, která  

vysela  nad  potokem  a  už  všichni  s  napětím sledovali nebe i okolí 

čekajíc čápa. 

  Místo něho se  z druhé strany louky, blížila  Dion  na  svém  pávovi  

doprovázená všemi dívkami svého království.  

 

Došly na místo, kde se ráno zjevil motýl a labuť.  

  Všichni  chlapi  tiše  sledovali, jak  se  vládkyně naklonila k jedné z 

dívek a něco jí řekla.  

Dívka kývla hlavou a  vydala se za Chárlínem. Došla až k němu, aby 

vyřídila vzkaz:  

   ,,Bude poledne, jestli nesplníte zadaný úkol, je s  vámi konec. Dion 

vzkazuje, že už vám bylo  dopřáno  dosti  ústupků, proto  nebude mít 

žádné slitování!“ 

Poslední dívčina slova již nikdo nevnímal, ani sám Chárlín.  

  Všichni koukali, jak se k potoku snáší čáp. 

Přistál rovnou u potoka, kde na mělčině seděla žába. Hned vkročil do 

vody, aby jí mohl lehce ulovit. Jak se k ní nakláněl, všiml si na břehu 

ležícího hada. Už, už  jej  chtěl  sezobnout, ale zase se sklonil k žábě.  

Narovnal se a koukal na hada, snad rozmýšlel, koho sezobne první.  

Čáp vylezl z vody a jediný krok dělil hada od smrti.  

V tom  pták  spatřil  strašilku, jak visí  pod  větví. Pohlédl na hada na  

strašilku a opět na hada, koukal i na žábu. Tak to šlo dokola.  

Strašilka, had, žába.  

  Všichni přítomní  pozorovali, jak  se  čáp vzteká, a začali ustupovat 

do bezpečné vzdálenosti. V jednu chvíli to vypadalo, že čáp uletí, ale 

hned zase skočil do vody, nahnul se k žábě a cvakl zobákem.   

  Už jí drží v zobáku, nervózně podupává a mává křídly.  

Nálada houstla, z přítomných byl  cítit  větší a větší strach, to když se  
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okřídlenec začal zvětšovat.  

Čím byl  větší, tím víc rostl jeho vztek. Vyběhl na břeh, žábu svíral v 

zobáku a stále se zvětšoval.  

 

Když byl tak velký jako páv vládkyně Dion, přišel strašlivý moment, 

nadhodil žábu do vzduchu a… Cvak! 

  Naštěstí mu žába proklouzla a spadla do trávy.  

  Opeřenec žábu znovu obratně polapil a snažil se, ji spolknou. 

   ,,Takhle to nemělo být!“ volal Tajlík a rozběhl se k čápovi.  

 

Vší silou jej tahal za ocasní péra a přitom tak podivně funěl.  

  Čáp se ohnal zobákem, praštil hocha do hlavy, ale ten se udržel. 

  Snažil se s ptákem cloumat a odtáhnou ho pryč od potoka.  

  Pták se  ohnal podruhé, přitom  otevřel  zobák, čehož  využila žába, 

aby skočila do vody. 

  Čáp teď  svíral  Tajlíkovi  hlavu, cloumal s ním, než  ho  odhodil do 

potoka. 

 Chlapec byl roztřesený a vyděšený, přesto si všiml, že při tom tahání 

čápa za ocas, se mu  povedlo  vytrhnout tři pírka. Postavil se a ukázal 

je čápovi.  

  Pták bez hnutí, tupě civěl na ruku chlapce, která svírala jeho pýchu.     

  Tajlík bojovně zvolal:  

     ,,Já popleta, v tom Vítrníkovo řádění jsem jisto jistě hadovi špatně 

rozuměl. Neříkal rozmístit, ale umístit do vody, na zem, do vzduchu! 

Nesmíme je rozdělit!“  

 Stále držel čápa v klidu třemi pírky, aby Vítek tiše, ale rychle sundal 

strašilku z pavučiny, zvedl hada z trávy a  skočil  také do potoka. Ani 

žába nebyla proti, aby jí Vítek vzal do ruky.  

Had se jí omotal kolem krku, strašilka  se  uvelebila na její hlavě a už 

tu opět byla žabí královna. 

  Hoch jí posadil na kámen v potoce a pravil:  

   ,,Kámen by měl splňovat všechny podmínky,voda, země, vzduch?“ 

  Tajlík si s úlevou sedl na jiný kámen a pozoroval čápa. 

Přerostlý pták, jako kdyby se chtěl poklonit, svěsil hlavu k zemi, 

roztáhl křídla, ale jak s nimi mávl, shodil žábu do potoka.  

  Ta to ve vodě umí, proto zůstala  pod  hladinou, kousek od kamene.  

  Zato hada i strašilku unášel proud pryč.  

  Chlapi jeden  přes druhého, naskákali  do  vody a snažili se zvířátka  

zachránit. Byl to však takový chaos, že sami nevěděli, kde ti dva jsou  
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a jestli ještě žijí.  

   

Čáp opět řádil.     

  Přišla  chvíle  na  Chárlínovu  odvahu. Počkal  si, až se k  němu čáp 

otočí zády a vyskočil  na  něj, aby se ho chytil za krk. Tím že na něm 

seděl, držel  nohama  jeho  křídla  podél  těla, proto  se  pták  nemohl 

vznést. Snažil se muže shodit, hopsal na jedné, hned na druhé noze. 

  Tajlík se opět snažil opeřence  zkrotit máváním jeho ocasních pírek,  

ale ten ho nevnímal. 

  Do hlučného zápasu čápa s Chárlínem, jeden z mužů zvolal:  

   ,,Mám strašilku!“ 

   ,,Já mám hada!“ jásal jakýsi hoch a rychle oba donesl k Vítkovi.  

  Žába vykoukla nad hladinu a hned skočila na kámen. 

  Vítek k ní položil hada se strašilkou a volal na Chárlína. 

   ,,Sem ho natoč, ať se podívá sem! Snad se konečně uklidní?“  

  Čáp zůstal stát na místě, upřeně se díval na žabí královnu, poklonil 

se a jemně zadupal.  

  Všem přítomným se naskytl pohled z nejkrásnějších.  

  Nad stromky se vznášel velký pestrobarevný motýl a labuť, která na 

čápa vyzývavě  kývala  hlavou a když se  začaly ozývat podivuhodné 

skřeky,vypadalo to, jako kdyby si ti dva povídali. Koukali si do očí a 

v okamžiku, kdy labuť otevřela zobák, čáp otevřel svůj.  

Labuť kývala  hlavou i to čáp zopakoval, pak i  zvednutí nohy a další 

pohyby. 

Labuť, zatřepetala šíjí a pomalu kráčela travou. 

 Čáp ji bez váhání následoval středem louky.  

  Chárlín  sedící na opeřenci, s pusou otevřenou dokořán a s velkýma 

očima, nechápavě hleděl kolem sebe.  

 

Z euforie ho probudil, až tvrdý hlas vládkyně Dion. 

   ,,Máš opeřence, to vidím! Kde máš dar? Tak kde, mluv, tak mluv!“ 

  Chárlín mlčel, stále se jen udiveně rozhlížel. 

 

Zvedl se vítr a na temné obloze bylo vidět rychle létající drobotinu. 

  Netrvalo dlouho a vítr opět ustal. 

   ,,Podívejte  se, to  nejsou  vosy, ani sršně, z oblohy  se k zemi snáší 

březové lístky,“  jásali muži jeden přes druhého. 

 

Dion s krásným úsměvem vlídně promluvila k Chárlínovi. 
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,,Opeřence vidím, kde máš dar?“ 

  Muž seskočil na zem, udělal pukrle a pravil:    

   ,,Dar, jenž  předčí  všechny dary, dar, který ti chci dát, je mé srdce,  

má láska. Láska je  dar  nad  všechny  dary. Nedá  se  koupit, nedá se 

ničím  na  světě  zaplatit, ani  podplatit.  Aby však byla šťastná, musí 

na ni být dva. Miluji tě, Dion, moc tě miluji!“ 

  Dion seskočila ze svého páva, vzala Chárlína za ruku, a na okamžik 

ho objala. Vlídně se smála, když říkala:  

    ,,Také tě miluji, máš štěstí! Teď mi řekni, kdo na tohle přišel?“ 

   ,,Já sám, to je mé srdce!“ řekl pyšně Chárlín. 

 

Vypukla obrovská radost, všichni jásali.  

   ,,Dion, proč jsi tehdy  v  zahradě  nepřijala  pohlazení, když ho máš 

tak ráda?“ přišel s otázkou Vítek. 

   ,,Chtěly jsme s děvčaty vědět, co všechno jste ještě schopni pro nás 

udělat. Úkoly jste splnili  náramně, ale  chtěly  jsme  vás  ještě trochu 

potrápit,“ odpověděla Dion. 

   ,,Proto tehdy žádná dívka, krom tebe  nic  neříkala? Už tomu vážně 

rozumím,“ kýval hlavou Vítek. 

  Vládkyně se nádherně usmála, vzala Chárlína za ruku a políbila ho.  

 

Vítek se začal loučit. 

   Chárlína s Dion objal a chtěl se, vydal na cestu za svou milovanou. 

  ,,Mějte se tu všichni moc krásně, “ mával všem. 

   ,,V přístavu je  velká loď, kapitán  ti pomůže, tak  už jdi, najdi svou 

milovanou Slavěnku,“  radila vesele Dion.  

  Amilka, Berinka i Leonínka se  odmítly loučit, prý Vítka doprovodí 

až k lodi.    

 

  Jak Dion řekla, v přístavu kotvila loď.  

  Ani  jedna z  děvčat  neskrývala své slzy, bylo jasné, že se s Vítkem 

už nikdy neuvidí. 

 

 
LOĎ,  KTERÁ  PLULA  NIKAM  

Z paluby veliké lodě na Vítka volal kapitán.  

   ,,Chlapče vítej, o tom že  budeš  mít  tak  půvabný doprovod Dion 

nemluvila. Nu nevadí, místa tu máme dost tak račte vstoupit!“ drnčel 

s úsměvem kapitán a přitom gestikuloval oběma rukama.  
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 Dívky se mlčky dívaly na Vítka, který se prsty obou rukou plácal do 

tváří, než pronesl:   

   ,,Tak na co tu čekáme?“ 

 

Při vstupu na palubu, se dočkali vlídného přivítání kapitána, který je 

hned představil své posádce. Po všech  těch  neskutečných  dnech  se 

chtěl Vítek, ale i děvčata, opravdu prospat.  

  Kapitán  byl  vstřícný,  nejprve  ukázal   dívkám  a  pak  i  mládenci  

kajutu, kterou každý z návštěvníků, měl pouze sám pro sebe.  

  Vítek  se  svlékl, umyl se v připraveném  škopku a ulehl do postele. 

Chtěl si poskládat myšlenky, ale usnul.    

*        *        * 

Když Vítek vstoupil na palubu, vše bylo zbarveno do červenobílého 

závoje pouze moře, na kterém si plula veliká bílá loď, bylo šedivé.    

 Také námořníci, kteří byli oblečeni v modrých uniformách, vyhlíželi 

tuze podivně.  

  Kapitán Vítka přivítal slovy: 

   ,,Prospal jsi celé dva dny a dvě noci, co tam s tebou dělali?“ 

  Vítek pokrčil rameny a zeptal, kam to vlastně plují. 

  Otočil se k němu kormidelník a s podezřelým úsměvem odpověděl:    

   ,,Nikam!“ 

  Mladík to chápal jako žert, proto se letmo usmál a šel na příď lodi.  

Bezmyšlenkovitě  hleděl  do  šedivé  dálky, když  se  však podíval na 

hladinu moře hned pod ním, jako v zrcadle  spatřil  název  lodi, který 

byl tuze strašidelný - ZLO.  

Vítek se vážně vyděsil, promnul si oči a znovu se podíval. 

  Na hladině byl zřetelný odraz nápisu - ZLO. 

   ,,Proč tu postáváš sám?“ozvalo se za zády Vítka.  

  Hoch se pomalu otočil, v jemné  šedavé mlhovině stálo pět podivně 

zhlížejících mužů.   

Vítek si je chvilku zvědavě prohlížel a pak se jednoho z nich zeptal:  

   ,,Jak se jmenuješ?“   

   ,,Vždyť nás kapitán představil v přístavu!“odpověděl dotčeně muž. 

   ,,Promiň, mám  špatnou  paměť  na  jména, několikrát  si  je musím 

připomenout, než si je zapamatuji,“ omlouval se Vítek. 

  Muž se zamračeně rozhlédl po ostatních a rázně odpověděl: 

   ,,Dnes jsem ještě Dvanáctka, ale zítra už  možná  budu Jedenáctka! 

Jsem lepší  než  Osmička, ale musím hezky  postupně stejně  tak jako 

ostatní. Nejde někoho povýšit víc jak o jeden stupeň.“ 
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   ,,Co to říkáš jaká dvanáctka, ptám se na jméno?“ drmolil Vítek. 

  Muži mladíka obstoupili a jeden přes druhého nadávali:  

   ,,Co si to dovoluješ?“     

   ,,Jak se opovažuješ?“ 

   ,,Kde bereš tu drzost?“   

   ,,Co si o sobě vlastně myslíš!“ 

   Vítek nešetřil omluvami:  

   ,,Pardon pánové, nechtěl jsem se  vás dotknout, moc se omlouvám, 

ale taková jména jsem ještě neslyšel.“ 

   ,,Co se děje?“ přerušil Vítka kapitán, který zrovna přicházel. 

   ,,Kapitáne Jedničko, ten  nový je  nějak  divně  drzý!“ postěžoval si  

muž, který se představil jako Dvanáctka. 

  Kapitán se pochmurně usmál, poplácal Vítka po tváři a pravil:  

   ,,Ty jsi Osmnáctka! Budeš  se  muset hodně snažit, aby ses dostal k 

lepšímu jménu!“ hrozil ukazovákem Jednička.  

   ,,Jako Osmnáctka jsi ten nejhorší a proto odneseš i tu nejšpinavější 

práci, rozumíš!“ 

   ,,Já se jmenuji Vítek!“opakoval si sám pro sebe mládenec. 

Nebylo mu vůbec do  smíchu, jak to, že na tak velké lodi pluje pouze 

osmnáct lidí, kteří mají tak podivná jména a k  tomu  divné způsoby i 

chování. Navíc ten podivně nebarevný svět kolem.  

Vítek se topil v zoufalství, vůbec tomu nechtěl věřit. 

   ,,Já se jmenuji Vítek!“ zakřičel své jméno na celou loď. 

  Dvanáctka  poplácal Vítka  po  tváři, stejně  jako  předtím  kapitán a 

důležitě řekl:   

   ,,My ti jednou provždy vysvětlíme, že tvé jméno je Osmnáctka! 

Lepší číslo a tím i menší posměch si musíš zasloužit, tak to má být!“ 

  Vítek nevěřil svým uším nic z toho, co mu ten muž říkal, nechápal.  

Připadal si jako ve zlém snu. Přitom všem trápení zcela  zapomněl na  

Berinku, Amilku a  Leonínku. Vůbec si  neuvědomil, že i když s ním 

nastoupily, na lodi nejsou. 

   ,,Tak abys začal  se svou prací, jdi do lodní kuchyně  za děvčaty, ať 

ti půjčí nůž a sním, oškrábeš mlhu z plachet!“  řekl jeden z mužů.  

   ,,Přece je tu víc lidí?“ zašeptal mládenec.  

  Muž však dál na něho naléhal, aby udělal, co mu poručil.  

  Vítek se  vydal  do  kuchyně a cestou přemýšlel, jak se dostat pryč z 

téhle lodi. Tady rozhodně zůstat nechtěl. 

V podpalubí  potkal  dívku. Na  první  pohled, bylo  zřejmé, že vaří v 

kuchyni, proto se bez váhání zeptal:  
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   ,,Prosím, dívky mají také čísla nebo se jmenujete normálně?“  

  Dívka s úsměvem odpověděla:   

   ,,Čísla ne my máme hezčí jména, já se například jmenuji Ó.“ 

   ,,Cože, to se mi zdá? To je špatný sen a já se  brzy  probudím. Chci 

se probudit a to hned!“ zlobil se Vítek.  

  Dívka si jej směle prohlédla a klidným hlasem řekla:      

   ,,Zvykneš si, věř mi. Za pár století, ti to ani nepřijde,“zamávala mu 

a odešla zpět do kuchyně. 

  Mládenec nevěřícně   kroutil  hlavou, když  ho  napadlo, že se zeptá 

kapitána, proč ho takhle podvedl. Vlastně všichni ho podvedli. 

   ,,Jistě o tom Dion věděla a možná i Chárlín. A co když  mě  sem na 

tuhle loď poslali záměrně?“ Vítek byl rozrušen, pořád to nechápal.    

   ,,Což ta smůla nikdy neskončí?“ ptal se sám sebe. 

Vyběhl zpět na palubu, rozhlížel se, aby  našel  kapitána, hned jak ho 

spatřil, vykročil za ním. 

 

Udělal jen pár kroků, když zazněl hrozivý řev.  

  Byl to kormidelník, který zahlédl, jak se k nim  po  vodě blíží divná 

obrovská příšera. Psí hlava nebyla  porostlá srstí, vypadala jako kůže 

nosorožce či slona. Čenich připomínající spíše nos člověka, dva páry 

vypouklých očí, z nichž jeden koukal do nebe a druhý sledoval, co se 

děje na hladině. Obří opičí tělo, také  nemělo žádnou srst. Místo tlap, 

rybí ploutve a hned za hlavou obrovská křídla s jemným peřím.  

  Škaredé prazvíře roztáhlo svá křídla přímo nad lodí ZLO.  

  Vystrašení  námořníci spatřili  ještě třetí pár očí, který byl schovaný 

pod hladinou. Každé to oko koukalo  jinam a podivně nesouměrně se 

převalovalo.  

  Příšera otevřela hubu plnou strašlivých tesáků a bylo slyšet podivné 

vytí. 

   Ti odvážnější do hnusky bušili vším, co měli po ruce.  

  Obluda znova a znova roztahovala křídla, zas a zas útočila.  

Sehnula hlavu k palubě lodi a spolkla jednoho z mužů. 

  Vítek zapálil pochodeň a mával s ní  nestvůře  před očima, ta chtěla 

opovážlivce  bacit   křídlem, pak  i  druhým,  ale  netrefila, přesto dál 

neúnavně mávala křídly a další a další muži zapalovali pochodně. 

  Ohně se patvor viditelně bál.  

  Vítek sebral pírko a mával s ním nad hlavou, pak jej zapálil.   

  Všichni námořníci jeho počínání  pochopili, jako jeden muž, čekali, 

až saň mávne křídlem přímo nad palubou lodi.  
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  Dočkali se obou křídel.  

  Obluda jako kdyby  chtěla  všechny  posbírat  do náruče a tak každý 

kdo měl pochodeň, přiložil jí na opeřená křídla.  

   

Nad lodí se vznášela ohnivá obluda, která tak nepříjemně řvala.  

  Toho někteří muži využili a hodili jí hořící pochodeň do tlamy.   

  Vzduchem se šířil neskutečný zápach.    

   

Kapitán vyšplhal na stožár a volal:  

   ,,Doneste všechny  nádoby  a  naplňte  je  vodou, rychle! To kdyby 

chtěl oheň přeskočit na loď, ať ho uhasíme!“  

 

Příšera už byla v uctivé vzdálenosti, proto oheň lodi neublížil.    

  Posádka už jen vyděšeně sledovala, jak příšera  mává křídly a buší s 

 nimi o hladinu, tím však  rozvířila  vzduch  proto za okamžik, hořela 

jasným plamenem. 

   

Kapitán poprosil posádku, včetně dívek, aby dali loď do pořádku. 

  Když bylo vše hotovo, už se stmívalo.Všichni se usadili na palubě a 

přemlouvali Vítka, aby jim vyprávěl o své nekonečné lásce.  

Občasné šplouchnutí  vln  o  loď  dobarvovalo atmosféru romanticky 

vyhlížejícího příběhu. 

  Vítek se  ve  vyprávění  dostal  pouze k místu, kdy dal své Slavěnce 

svůj obraz, v tu chvíli  kapitán  změnil své chování. Začal naň křičet, 

co si to dovoluje, že jako Osmnáctka, musí  čistit  plachty a podobně.      

   ,,Tady máš nůž a do práce!“ ženou  ho muži do nesmyslné rachoty.  

  Hoch tedy předstíral, že plní jejich rozkaz, když  pak všichni usnuli, 

sedl si na přídi lodi a snil o své milované Slavěnce. 

 

K ránu se zvedl velký vítr.  

  Chlapů vůbec nevadilo, že je probudil, naopak měli opravdu radost. 

Tím že foukal do plachet, loď uháněla rychleji.  

K polednímu, když se v lodní kuchyni  začaly  chystat  libé  pokrmy, 

nikdo ani v koutku duše nečekal žádné nebezpečí.  

  Zrovna  když Trojka  vyprávěl  Sedmičce, jaký pokrm má nejraději, 

zjevil se nad lodí pištící mrak. 

   ,,To jsou  Rinopice! Netopýři s odpudivou opičí hlavou. Pozor mají 

velice ostré tesáky!“ poučoval kapitán. 
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  Vítek se usmál na  dívku  Ó  právě  ve  chvíli, kdy se  na kapitánova 

záda usadil jeden ze škůdců.  

  Hoch na nic nečekal, praštil netopýra do hlavy takovou silou, že ten 

nedobrovolnou cestou z lodi, urazil i kus zábradlí. 
   ,,Rychle Ó, schovej se do kajuty!“ volal Vítek, jako by byl v šoku.    

  Přestože dívka byla již v podpalubí, stále křičel:  

,,Prosím, rychle Ó!“ 

   

Netopýři se všichni najednou, vrhli na palubu lodi.  

  Každý z mužů se bránil, jak uměl, noži  klacky  prkny, které trhali z 

paluby, ale rinopice útočí čím dál ostřeji.   

  Okolím se rozléval řev námořníků, kteří již přišli o oko, o kus tváře, 

ruku nebo jiné části těla.  

  Když se  někomu z chlapů  podařilo netopýra zabít, rozprskl se jako 

kapky vody a z každé té kapky se zrodil nový netvor 

  Muži byli posetí příšerami, které nemohli přemoci.  

  Někdo zavelel:  

   ,,Všichni do podpalubí!“   

  Námořníci, kteří se mohli hýbat, utekli do trupu lodi. 

  Ještě dlouho byl slyšet divný pískot, buchot a mlaskání.  

  Kapitán pohledem zjišťoval, kolik mužů se zachránilo. 

   ,,Tak už nás je jen devět!“ řekl zarmouceně. 

  

Když vše utichlo, kapitán s Vítkem a další dva muži vyšli z úkrytu.  

Pohled na červeně  zbarvenou  zničenou  palubu  byl děsivý. Podlaha 

hrozně lepila a vzduchem se vznášel divný zápach.   

  Chlapi si drželi  nos, ale i přesto jim bylo nevolno.  

Smutně se rozhlíželi okolo sebe, z mužů, kteří  nálety zlých netopýrů 

nepřežili, nezbylo vůbec nic.   

Všechny tři stožáry povalené, kormidlo  plavalo na moři a záchranné 

čluny samá díra.   

 

Než se stačili vzpamatovat, netopýři byli zpět.  

  Už s nimi nikdo nebojoval, všichni se snažili ukrýt se do podpalubí. 

  Přesto další dva muži stvůrám podlehli. 

 

Na palubě opět nastal klid.  

  Kapitán s Dvojkou nedbali a šli se podívat, jestli netopýři nadobro 

odlétli.  
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  Dvojka zlostně vyrval kus dřeva z rozbitého zábradlí a hodil jej do 

moře. 

   ,,Co se to tu sakra děje?“ křičel burácivým hlasem, když se spolu s 

kapitánem těžce sbíral z lepkavé podlahy.  

  Dřevo, které před okamžikem hodil do vody, se od hladiny odrazilo 

přímo těm dvěma do náruče.  

  Na odpověď nečekal, rinopice opět útočili.  

  Spolu s kapitánem naskákali zpět do úkrytu.  

  Netopýři ani tentokrát nechtěli odletět s prázdnou, začali se vášnivě 

prokousávat skrze prkna, až se dostali k posádce. 

   ,,Kdo rozdělal oheň?“ křičel kapitán a hned klidně dodal:  

,,Jasně lepší uhořet, než aby mě tohle sežralo.“  

  Netopýrům  oheň  vůbec  nevadil, další muži bezvládně leží a zrůdy 

mají hody. Ty co ještě mohou, brání se, i když vědí, že je konec.  

  Vítek s Trojkou  chrání  kajutu, kde  jsou ukrytá děvčata, oba zuřivě 

odhání vetřelce od dveří, mlátí kolem sebe prkny a sráží je k zemi.      

Zůstali sami a dobře ví, že dlouho nevydrží. 

  Už i kapitán s kormidelníkem, před nimi nehybně leží na podlaze. 

   Z lodi je plující vrak, loď ZLO se potápí.  

  Vítek ještě otevřel dveře do kajuty, snad chtěl  dívkám něco říct, ale 

nebylo komu.  

 Netopýři byli rychlejší, nezůstal tu nikdo, jen kusy roztrhaných šatů. 

  Mladík odevzdaně pustil prkno, zavřel oči, roztáhl ruce a křičel:  

   ,,Proóóč?“   

  Když se dlouho nic nedělo, pomalu oči otevřel. 

 

*        *        * 

   ,,Co dělám v posteli?“ ptal se sám sebe, oblékl se a vyšel z kajuty. 

  Když vyšel  na  palubu, vše bylo zbarveno do červánkového závoje, 

pouze  moře, na  kterém si  plula  veliká  bílá loď, bylo stříbrné. Také 

muži, kteří byli oblečeni v námořnickém, vyhlíželi sympaticky. 

  Kapitán Vítka přivítal slovy: 

   ,,Prospal si dva dny a dvě noci, co tam s tebou dělali?“ 

  Vítek se vážně zhrozil. Začal sebou nervózně škubat, házel hlavou a 

dokonce se dvakrát otočil kolem sloupu, u kterého s kapitánem stáli.  

Hned se muže zeptal: 

   ,,Kolik je na lodi lidí?“ 

   ,,Cestujících i s posádkou je tu sto sedmdesát,“ smál se kapitán. 

  Vítek svou nedůvěru vložil do další otázky: 
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   ,,Jak se jmenujete, kapitáne?“ 

   ,,Každý z posádky  se vám představil  už v přístavu, ale zjevně si to 

nepamatuješ. Jmenuji se  Tyk, kapitán Tyk,“ odpověděl vesele muž. 

   ,,Jméno také nic moc, ale lepší než Jednička a tak podobně!“ 

   ,,Co říkáš, není ti  rozumět?“zeptal  se kapitán, když předtím hocha 

objal jednou rukou okolo ramen. 

   ,,Jak se jmenuje  tahle  loď?“ zněla  další  Vítkova nervózní otázka. 

   ,,Vždyť to víš, hned jak sis jej  přečetl, řekls, že je to  hezké jméno. 

Vidím, že něco není v pořádku, tak ti to tedy připomenu. Naše loď se 

jmenuje Perla, spokojený? Nebo máme naší loď přejmenovat?“ 

 Vítka to moc neuklidnilo. Kapitánovi odpověděl jen kývnutím hlavy 

a šel za kormidelníkem se stejnou otázkou. 

   ,,Prosím, jak se jmenuješ? Zapomněl jsem tvé jméno, promiň.“ 

  Kormidelník mu s úsměvem podal ruku a odpověděl: 

   ,,Lilián se jmenuji, těší mě Vítku. Zavezeme tě do moc krásné, ale 

také podivné země. Tam někde máš najít cestu ke své Slavěnce.“ 

  Poslední Liliánova  slova překvapený Vítek nevnímal, pospíchal do 

podpalubí a rovnou do kuchyně. 

   ,,Prosím, kde je ta dívka…?“ ptal se  kuchařek. Jen to dořekl, dívka 

vyšla z komůrky, Vítek k ní přiskočil a rozpačitě se zeptal:    

  ,,Už jsme spolu někdy mluvili?“  

  Dívka s úsměvem prozradila, že mladíka vidí poprvé v životě.  

  Hoch se tady znovu zeptal:  

   ,,Prosím, můžeš mi říci, jak se jmenuješ?“ 

   ,,Nevím, nač je ti to dobrý, ale proč ne - jmenuji se Sea,  S…e…a.“ 

   ,,Děkuji,“ zazářil Vítek, políbil dívce ruku, poklonil se a byl pryč. 

  Sea stála a překvapeně se dívala na dveře, kterými mladík odešel. 

   ,,Sea má nápadníka?“ dobíraly si dívku zbylé kuchařky. 

   ,,Což o to, hezký je a milý taky,“ neskrývala své nadšení Sea.  

,,Ale  já  mám  svého  Liliána,“ dodala  půvabná  dívka a šla nakrájet 

chléb, pro celou posádku Perly.  

 

Vítek se vrátil  zpět  na  palubu, kde jej upoutalo, jak slunce společně  

s mořem vytvořilo nádherný obraz. V té kráse  se skrývala barevnost, 

která by se ani při nejlepší vůli, nedala slovy vyjádřit. 

V očích  mládence  bylo znát, jak  se jeho srdce zaradovalo. Tím víc, 

když na přídi mezi muži spatřil Amilku, Berinku a Leonínku.  

Šel se s nimi přivítat.  
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   ,,Krásný den přeji, jsem rád, že jste v pořádku,“ řekl vlídně Vítek. 

   ,,Krásný den i tobě, ale proč bychom neměly být v pořádku?“ ptala 

se děvčata s úsměvem. 

  Vítkova nedůvěra ve vše  kolem pořád   přetrvávala, proto se znovu 

zeptat Liliána, kam to vlastně plují? 

  Kormidelník si jej odměřeně prohlédl od hlavy až k patě a pravil:  

   ,,Děje se něco nebo jsi blázen od přírody? Před chvilinkou jsem ti 

to říkal?“ 

  To Vítka opravdu rozesmálo, v záchvatu smíchu vyprávěl, co se mu 

zdálo za podivný  sen. Všem sice  přerušil  půvabnou  podívanou, ale 

nikomu z  přítomných  to  zjevně  nevadilo. Za  okamžik i oni řinčeli 

smíchy, všem se líbila hlavně ona zvláštní jména. 

   ,,Tak to zavedeme, co?“ žertoval kapitán Tyk spolu s Liliánem. 

  Vítek chtěl vyprávět dál, ale kapitán jej přerušil slovy: 

  ,,Zlé okamžiky  prožíváme  každou  chvíli  o  těch netřeba vyprávět, 

řeknu vám něco veselejšího. Pokud nám bude přát vítr, tak za dva, tři 

dny bychom mohli doplout do Duhového království. Tam, každý den 

vychází sluníčko a okolo něj se pyšní duha.“ 

  Vítek zamyšleně  odkráčel  na  příď lodi, kde stála Berinka, Amilka  

a Leonínka. Povídali si jaké to asi je v Duhovém království.  

 

K polednímu  děvčata  odešla do svých kajut a Vítek zůstal sám. Stál 

na přídi lodi a díval se do dálky. 

   ,,Čekáš na zázrak? Nedočkáš se!“ přerušil jeho rozjímání kapitán.   

   ,,Vlastně ano  zázrak bude, jestli  vůbec  proplujeme  mezi skalami, 

ke kterým se blížíme. Nikdy se to nikomu  nepovedlo. Až budeme na 

místě pustím svého orla, pokud prolétne štěrbinou mezi skalami, také 

my se v dostaneme v pořádku skrz,“ vysvětlil  kapitán svůj úmysl tak 

přesvědčivě, že i Vítek tomu na okamžik uvěřil. Poplácal kapitána po 

rameni, mile se usmál a zažertoval:  

   ,,To je moudré teď mě  omluvte, dojdu si pro svá křídla a poletím s 

orlem, aby byla větší jistota. Dva páry očí víc vidí.“ 

  Kapitána Tyka  ta  slova rozesmála, ale když zjistil, že se nikdo jiný 

nesměje, zvážněl a tvrdě řekl:  

   ,,Povede se to, uvidíš hošánku!“ 

  Vítek kroutící hlavou odešel z paluby.  

Ve své kajutě si lehl  na  postel a  s  oběma rukama pod hlavou, chtěl 

pod víčky najít  obrázek  své Slavěnky. Nedařilo se, nedokázal na nic 

myslet, jen koukal do stropu. 
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  Bouřlivé  zvuky a dunící kroky přímo nad jeho hlavou zněly natolik 

děsivě, že hned vyskočil a běžel se podívat, co se děje.  

 

V šeru usínajícího dne spatřil celou posádku Perly sledující obrovské 

masy kamene, které se tu neohroženě tyčily vysoko k nebi.  

  Všichni začali jásat:   

   ,,Proletěl to, proplujeme.“ 

  Vítek už jen spatřil, jak se orel vrátil ke kapitánovi, který zvolal:      

   ,,Máme velikou  naději  proplout  těmito  skalami, tak šup každý ke 

svým povinnostem!“ 

  Všichni, kromě Vítka, kapitánovi mohutně tleskali.  

  Hoch pochopil, že jen on pochybuje o zdárném konci této výpravy. 

Dobře věděl, že veškeré domluvy, ani prosby nepomůžou. 

   ,,Musím je přesvědčit, abychom vpluli až ráno,“ řekl si pro sebe.  

  Kapitán Tyk jako kdyby mu četl myšlenky, rozkázal:   

   ,,Vyplujeme až ráno, teď jděte spát!“ 

  Paluba lodi se vylidnila, zůstal jen Vítek, který seděl u nejvyššího  

stožáru  a  přemýšlel, co  udělá,  až  se  loď  roztříští  o  skály. Ani na 

okamžik  nepřipustil, že by  se  mohl  utopit. Dumal,  jakým  směrem 

poplave do Duhového království, až s hlavou mezi koleny usnul. 

 

Spal tak  tvrdě, že  ho  probudila až obrovská rána. Vyskočil, ale přes 

houf námořníků nemohl nic vidět.  

 Jeden z mužů mu vysvětlil, že silný vítr zavedl jejich loď mezi skály 

už teď v noci.  

   ,,Je zle!“ volala posádka. 

  Loď se brzy zaklínila  mezi  skály. Začalo se lámat zábradlí, stožáry 

postupně i celý bok lodi. 

 Někteří námořníci začali spouštět záchranné čluny, ale nebylo to nic  

platné. Vichřice, která se strhla, je roztříštila o obrovské kamení.     

  K tomu všemu se strhl prudký déšť, nastala panika. 

Křik, tahanice – jeden druhému  trhal  šaty, někteří  bezmyšlenkovitě 

naskákali do vody, kde však neměli sebemenší šanci na přežití.  

  Vítek se  rozhlížel, hledal své  tři  kamarádky, avšak  na přídi spatřil 

pouze Leonínku. Chtěl jít pro ni, ale kdosi ho chytl za rukáv. 

 To Berinka přišla poprosit o pomoc.  

   ,,Vítku najdeme Amilku a musíme se dostat z téhle šlamastyky!“   

   ,,Leonínka je na přídi, jdi k ní a počkejte tam na nás! Rozumíš, co 

ti říkám, Berinko? Najdu Amiklu a přijdeme za vámi, tak už jdi!“  
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   ,,Jasně, že rozumím!“ křičela Berinka  a snažila  se  dostat  na  příď 

nakloněné lodi za Leonínkou. 

  Vítek se vydal hledat Amilku, ale nikde  jí neviděl. Jak se rozhlížel, 

pohledem zavadil o skály. Všiml si  malé  jeskyně, která byla vysoko 

nad hladinou, ale byla to jediná naděje na záchranu. 

   ,,Tam bychom se vešli všichni čtyři,“ oznámil sám sobě. Jak se tam 

dostat, to hoch nevěděl, byl však přesvědčen, že to musí zkusit. 

Naprosto přestal  vnímat okolí, soustředil se na to, aby našel Amilku. 

Prodíral se po nakloněné lodi a volal:  

   ,,Amilko, Amilko, kde jsi, ozvi se, ukaž se, Amilko?“ 

Ohlédl  se  na  příď  lodi, aby  se  přesvědčil, čeká-li  tam Leonínka s 

Berinkou, ale nikde je neviděl. 

   Sám začal panikařit. 

,,Kam se poděly? Proč  neposlechly, loď je veliká, lidí  je  tu spousty, 

kam odešly?“ ptal se Vítek sám sebe a hned volal všechna tři jména. 

Neúnavně se pral s vichřicí a opakoval:  

   ,,Berinko, Leonínko,  Amilko, ozvěte se?“ 

Napadlo ho, že se  podívá  do podpalubí, jestli se tam dívky neukryly 

a hned chtěl svůj nápad uskutečnit.  

  Loďse zhoupla, balvany zvětšily  díru na boku  lodi a ta  se začala o 

poznání rychleji potápět.  

  Teď už hoch neměl  sebemenší  naději dostat  se do trupu lodi. Stále 

se rozhlížel, ale  dobře  věděl, že i kdyby  některou z dívek spatřil, už 

by jí nedokázal pomoci. 

    Břřůuch…, křř,! Zaznělo dlouze  a  nejvyšší  stožár  lodi se  skácel  

kousek vedle Vítka, který právě uklouzl, a proto ležel na podlaze. 

Polekal se, až se celý otřásl.  

Snažil se  postavit  na nohy, proto se chytil pokácené stěžně, který ho 

přivedl k nápadu. 

   ,,Stožár je opřený o balvany  musím po něm přelézt na tu skálu a to  

co nejrychleji, jenom tak se dostanu do té jeskyně!“  

Ani na  okamžik  už  se nerozmýšlel, zavěsil  se rukama i nohama na 

klandr a ručkoval ke skále.  

  Vichřice jeho nápad  nesdílela, opírala se do stožáru silněji a silněji, 

až praskl docela, jeho vrchní část padla do moře.  

  Vítek se sice ještě držel na zbytku stožáru, ale věděl, že jeho naděje 

na záchranu není vůbec žádná a tak se podíval dolů.  

 Kdyby teď spadl, dopadl by na veliký placatý kámen, který vyčníval 

ze skal do moře. Nejspíš do něho loď Perla narazila.  
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Chtěl v posledních chvílích svého života myslet na něco příjemného, 

ale nešlo to, proto do řádící bouřky volal:  

   ,,Říkali, že mě voda bude chránit tak dokaž, co umí, ty vodo!“ 

 

Balvan, nad kterým visel, v jediný okamžik obalily hnědé řasy. Hoch 

nevěřícně hleděl, jak chaluhy pokryly valoun další a další vrstvou. 

V momentě, kdy pomyslel, že by snad  mohl dopadnout do měkkého, 

stožár nad ním praskl.  

  Vítek i s kusem dřeva padá přímo na valon.  

  

Klandr se před dopadem zaklínil mezi skálou a lodí, proto měl Vítek 

bezbolestné přistání do polštářů z chaluh.  

Schoulil se v řasách s rozhodnutím  vydržet v úkrytu, dokud vichřice 

nepřestane řádit. 

 

Možná usnul, možná  opravdu  vichřice  zakrátko  zkrotila své vášně.  

  Když Vítek otevřel oči, zvědavě poslouchal, co se kolem něho děje.  

  Nic neslyšel, proto se opatrně postavil.  

  Obloha se vyjasnila, nikde ani mráček, slunce nebylo vidět, ale jeho 

paprsky pronikaly mezi skály. 

  Mladík se vyprostil z objetí řas, stál  na  kraji skály a rozhlížel se do 

všech stran.  

  Pohled na trosky lodi byl skličující.   

   ,,Kde jsou všichni, copak se nikdo nezachránil?“ ptal se nikoho. 

  Sedl si na kraj valounu, rukama objal kolena, tvář schoval mezi ně a  

z očí nechal proudit slzy, nahlas vzdychal:   

   ,,Amilka, Berinka , Leonínka, nevěřím, já tomu nevěřím, aách?“ 

Znovu opakoval ta tři jména, pak vzpomněl i na námořníky.  

  Dobrou chvilku trvalo, než se vzpamatoval.  

  Když konečně zvedl hlavu, sám sobě poručil:  

   ,,Musím se dostat do Duhového království, budu muset plavat!“ 

  Postavil se, svlékl si tuniku a pevně si ji uvázal okolo pasu.   

Opatrným našlapováním, kráčel do moře. 

  Jeho kroky zastavila divná potvora, která se tu zčista jasna objevila.  

Ptačí hlava s mohutným širokým zobákem, tělo i nohy připomínající 

přední část koně, ocas jakéhosi ještěra a křídla stejná jako má sova. Z 

těchto však trčely mohutné drápy.  

  Prapták nad Vítkem jednou, dvakrát přeletěl a už stojí ve vodě tváří 

v tvář vystrašenému mladíkovi, který pomalu  couval zpět na valoun.    
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Tiše na potvoru mluvil: 

  ,,Vím, kdo jsi, znám tě, říkají ti krelao, pták krelao? Nebo snad drak 

krelao? Určitě jsi  hodný, ať  jsi  pták nebo drak?“ přesvědčoval hoch 

spíše sám sebe a doufal, že ho chaluhy ještě jednou ukryjí.  

  Místo  mořských  řas, však  chlapci  pomohli rychlý, stateční, velicí 

ptáci, kteří nosí taktéž jméno chaluhy.  

  Přilétlo jich třináct a hned se do zlé potvory pustili.  

  Pískot,  řev,  mlaskání,  šplouchání, všechny   ty  pazvuky  naháněly 

děsivou hrůzu. 

  Vítek se mezi tím dostal na skálu, ale schovat se neměl kde. Mořské 

řasy byly pryč. Stál  a  bezradně  koukal, jak jeho zachránci získávají 

převahu nad netvorem.  

Rozhlédl se po skalách, a když se podíval zpět do vody,krelao nikde.  

 Kdyby na obloze nezahlédl odlétající chaluhy, asi by si myslel, že se 

mu to zdálo. Pro jeho dobrý pocit stačil zamávat a poděkovat.  

  Těšilo ho, že  chaluhy jeho pozdrav viděli a poslali krásné znamení.  

Udělali kruh, jako kdyby se  drželi za konce křídel a točili se do kola, 

dvakrát, třikrát, čtyřikrát až odlétli. 

  Vítek znovu vykročil do vody a přitom uklidňoval sám sebe.  

   ,,Já to zvládnu, vždyť Duhové království  nemůže být daleko a tam  

najdu svou milovnou Slavěnku.“ 

 

Vítek se položil na hladinu a plaval mezi zrádné skály.  

  Voda byla klidná, proto mohl  pozorovat  útesy  před sebou i kolem 

sebe, přitom měl divný výraz v obličeji, který vystihoval jeho pocity.  

Plaval dlouho, až když cítil, že mu sil dosti ubylo, začal hledat místo, 

kde by si odpočinul.  

 Skály byly strmé a hladké, musel plavat ještě pěkný kus, ale povedlo 

se. Kousek nad hladinou našel malou jeskyni.  

  Svlékl si tuniku i kalhoty a dal obojí sušit. 

  Slunce sice bylo ještě vysoko, ale hoch byl natolik vyčerpaný, že se  

rozhodl pokračovat v cestě až další den. Lehl si na vyhřátou  skálu  u  

vchodu do jeskyně, ruce sepnul pod hlavou a  listoval v  myšlenkách,  

kam až ho jeho city zavedly. Byl šťastný, že  je jeho  milovaná dívka 

na živu a proto jen pro ni zpívat píseň. 

 

MALÁ  VODNÍ  VÍLA       (Píseň) 

Do mých snů přicházíš oděná do kapek vody,  

jako proud řeky zní tvé kroky, co se měkce nadnáší.  
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Nikdo nepochopí, proč u potoka sbírám kapky do dlaní. 

Jsi má malá vodní víla, každou tou kapičkou tančíš mi po dlani. 

Jsi má malá vodní víla, v každé té kapičce vidím tvé úsměvy. 

Jsi má malá vodní víla, každou tu kapičku něžně pohladím. 

Do mých dnů přichází proměny jak velká voda,  

v hlubinách srdce lovím slova, ty, co září perletí.  

Nikdo nepochopí, proč u potoka sbírám kapky do dlaní.    

Jsi má malá vodní víla, každou tou kapičkou tančíš mi po dlani. 

Jsi má malá vodní víla, v každé té kapičce vidím tvé úsměvy. 

Jsi má malá vodní víla, každou tu kapičku něžně pohladím 

* 

   ,,Tak jsi  to  slyšelo, sluníčko? Myslíš, že  by té krásné dívce a ještě 

k tomu princezně, stačily jen  má slova, květy a hvězdy? Kvítky jsou 

krásné, voní, ale přece jednou povadnou. Hvězdy  překrásně září, ale 

s každým ránem pohasnou a slova…?“ Vítek pokrčil rameny. 

,,Myslíš sluníčko, že je to dar pro dívku, jakou je Slavěnka?“ 

 Jen to hoch dopověděl, obloha kolem slunce na malý okamžik úplně 

zrudla, jako kdyby zahořela jasným plamenem a znovu a do třetice.  

  Vítek párkrát  nezvykle  polkl a rychle zamrkal očima. Stále koukal 

na nebe a vůbec  nevěděl, co si má myslet, až ho napadlo, že červená   

je barva lásky. Opět polkl, dal si dlaň před ústa a zavrtěl hlavou. 

   ,,Uplavu ještě pár mil, musím dál, za svou láskou!“ rozhodl Vítek, 

zvedl se, vzal oblečení a plaval dál v naději, že brzy najde Slavěnku.  

 

Daleko však nedoplaval, únava byla silnější, a proto se začal topit.  

Nikde nikdo, kdo by pomohl, kdo by Vítka zachránil. 

Hoch věděl, že volání je marné, proto se snažil plavat. 

  Už si lokl slané vody, už se napil moře, už pomalu  klesá ke dnu, už  

pomalu ztrácí vědomí.  

  Moře se vějířovitě rozevřelo  přesně  ve  chvíli, kdy se nad hladinou  

zjevila labuť, která si nechala  velikost, jakou  měla u bezcitného lesa  

v království vládce Chárlína. Potopila  svou  hlavu do vody a vytáhla  

mládence na  hladinu, zobákem ho držela  nad vodou a mávala křídly 

čím dál tím rychleji.  

  Síla mávajících křídel zvedla hladinu vody, v obrovitou vlnu, která 

měla věrnou podobu tří velikých labutí.  

  Nevídanou  rychlostí  letí  po hladině  moře, bílá labuť nad nimi jim  

dodávala onu sílu i rychlost.  

  Vynesly Vítka ze skal a míří s ním ke břehům Duhového království. 
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Vzdálenost, kterou  by  loď  urazila za dva dny, zvládly labutě za pár 

okamžiků. 

 

 
TAJEMSTVÍ  TŘPYTIVÉHO  KRÁLOVSTVÍ 

Slunce již stojí nad vysokou třpytivou horou, zář se rozlila do údolí, 

aby probudila život v chalupách a příbytcích. 

Jak to tak na tom světě bývá, i zde žijí lidé se všedními starostmi.   

  Tu se  někdo  zamiloval, tady  se  narodilo  děťátko, tamhle někomu 

dohořel plamínek života. 

  Každý den sluníčko  končilo  svou  celodenní pouť u Třpytivé hory.  

Třpytivá  hora  se  jí říká  proto, že vždy, když slunce zapadá, vydává 

nádherně třpytivou zář. Ta je znamením pro všechny lidi v údolí, aby 

ukončili svou práci. V tuto dobu všichni odkládají své  náčiní, nářadí  

a shromáždí se pod úpatím hory. Tam s  nejednou veselou písničkou, 

sledují západ slunce. Není divu, že se jim potom dobře spí. 

 

A tak si zde kráčí den za dnem a tak si zde kráčí rok za rokem.  

Vedle Třpytivé hory stojí menší hora, z té do dálky vyhlíží hrad. 

  Na hradě žije královna s králem, jež mají syna, ale ten před dávným 

časem odešel do světa a nikdo o něm nic neví. 

 

Do Třpytivého  království připlula loď Modrá hvězda, na jejíž palubě 

byla také Slavěnka. 

  Přivítal ji jinoch, který měl povinnost každou návštěvu hlásit králi. 

Když mu kapitán řekl  něco o sobě, námořnících a také o princezně, 

mladík poprosil, aby ho kapitán, Slavěnka a Márynka následovali. 
   ,,Námořníci počkají na lodi!“ řekl mladík a ukázal, kudy půjdou. 

V onen čas zavítal do krásné  země také pohledný usměvavý mladík, 

který  byl  velmi  zvědavý.  

Chodil od stavení ke stavení a směle se vyptával, jak si tu lidé žijí a  

také prosil o něco málo k snědku. 

Lidé by ho i  pohostili, ale  jakmile řekl, že  za  jídlo  zaplatí a ukázal 

stříbrňáky,  každý mu přibouchl dveře před nosem.  

Cizinec se divil, nerozuměl tomu, proto se rozhodl, že záhadu vyřeší.  

    

Přišel večer, slunce došlo nad Třpytivou horu.  

Jako každý den se lidé sešli,aby si zde zazpívali, ale dnes jejich písně  

zněli smutně. Též vzpomínali na kořenářku, která jim před časem, na 
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 tomto místě oznámila:     

   ,,Třpytivé  království  čeká  pohroma, přijde  kdosi  neznámý, který 

obrátí toto království na ruby.“ Tušili, že onen čas je tady. 

  Cizinec se vmísil do  davu a  vyptával se, kde by mohl přespat nebo 

kde najde krčmu, aby se mohl také najíst.  

  Nikdo neodpovídal, nikdo si ho nevšímal, všichni se ho vážně báli. 

 

Slunce  se  uložilo  do  peřin  z  obláčků  a   lidé  se  rozešli  do svých 

domovů. Cestou si  smutně  povídali  o  tom  podivínovi, co jim chce 

za jídlo dávat  jakési lesknoucí se  kolečka. Také o tom, že zrovna on 

vyplní tu hroznou věštbu babky kořenářky. 

  Cizí muž zůstal na louce sám, sedl  si  na  kámen a  koukal  na hrad. 

Vydržel tam celou noc. 

 

S jitřenkou začali lidé  na  vozy  nakládat  jídlo, oblečení a další věci. 

Určili pár mužů, aby zapřáhli koně a vydali se na hrad.  

  Cizinec se rozhodl, že zkusí své štěstí ještě jednou a obejde staven. 

To by bylo, aby mu někde neprodali trochu jídla.  

Než došel k první chalupě, potkal starce. Byl opravdu   starý, sotvaže 

udělal krok, sotvaže  mu  bylo rozumět, ale úsměv z jeho tváří ani na 

okamžik nezmizel.  

 Stařík usedl na pařez a začal vlídně vysvětlovat, jak žijí lidé v tomto 

království. 

   ,,Kovář  kove  podkovy, vyrobí   pluh   na  orání, dá jej oráčovi, ten 

upraví pole, seje a sklízí. Dřevorubec kácí stromy, tesař z  nich udělá 

povozy, kolář  přidá  kola. Přadleny  upředou len, švadleny  z  něj šijí 

šaty, švec šije  boty,  pekařka  peče  chléb  a  koláče. Kuchařka vaří v 

nádobách, co umí jenom hrnčíř. Jednou  větou  řečeno, ten mi dá to a 

já jemu tohle. Tady  žádné  stříbrňáky, ani   jiné  podobnosti  neplatí. 

Něco za něco. Někdo  jen  pomáhá  a   za  to   dostane, co  potřebuje.  

Proto ta tvá  divná  kolečka, nikdo  nechce, nikdo  je  tu  nepotřebuje. 

Nač také? Jíst se nedají, zasadit se nedají, na  nic je neupotřebíš. Lidé 

se netrápí, využívají  darů  přírody  a  svého  umu. Proto  neznají lež, 

závist, zlobu či nenávist. Přes den pracují, večer si zatančí. Pod touto 

naší horou se i láska rodí. A  král s královnou, ti  mají   rádi svatby. I 

chalupu  těm  mladým  dají. Nekoukej  tak, zadarmo  to není. Každý, 

kdo  chce  svou  lásku  stvrdit, musí vymyslet  nové řemeslo, aby byl 

všem ku prospěchu. Na  hradě  z  každé  té  práce mají  užitek, každý 

odevzdává díl  z toho, co vyrobí, udělá. Jídlo se na hradě sní, co však  
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dělají s ostatními věcmi, to vážně nevím.“ 

  Mládenec dal najevo svou zvědavost otázkou:   

   ,,A jak je to zde s vybíráním nevěsty?“ 

  Stařík si pohladil vous a opět se rozpovídal:        

   ,,To je tak, stačí, když se zamiluje mládenec. Oznámí to vyhlídnuté 

dívce a ta musí souhlasit.Samo sebou, že to jde také obráceně. Na to, 

aby se do  sebe  zamilovali  oba  dva, na to se nečeká. To se stává jen 

velice zřídka. Zrovna zítra se ožení  syn  koláře  s dcerou  hrnčíře. To 

se zamilovala ona dívka. Spolu pak  vymysleli  řemeslo, které už jim 

na hradě schválili, budou celé dny, nosit vodu do všech stavení.“ 

  Cizinec si promnul ruce, poskočil k dědečkovi a radostně řekl:   

   ,,Včera jsem viděl v přístavu  krásnou dívku, je to princezna. Znám 

i její  jméno Slavěnka, tak jí říkali. Tu si  vezmu  za  ženu a zavedu v  

tomhle království  ta  kolečka, kterých  se všichni  tolik  bojíte. Budu 

bohatý a k tomu budu mít nejkrásnější dívku, kterou jsem kdy viděl. 

Stařečku děkuji, už musím jít!“ uklonil se mladík a vydal na hrad. 

 

Bez otálení se dal ohlásit u krále.  

  Audience mu byla dovolena během pár dalších okamžiků.  

  Když  mládenec   předstoupil  před  krále, uklonil se, představil se a  

poděkoval za přijetí. Bez okolků pronesl svůj návrh.    

   ,,Jsem ve  vaší  zemi  cizí, ale vím, jak  zde  lidé  žijí. Proto jsem se 

rozhodl, přijít s návrhem jak bych mohl prospět vašemu království.“  

  Král se podivně usmál a řekl mladíkovi, aby prozradil svůj nápad.  

  Cizinec se dal do vysvětlování:   

   ,,Vím, že když se zde někdo zamiluje a vymyslí nové řemeslo,bude 

mu přáno. Proto jsem  přišel  požádat o svolení k sňatku s princeznou 

Slavěnkou, která včera  připlula  do  vašeho  království. Mám už také 

vymyšlené i nové řemeslo. Bude se…,“ mladík větu nedokončil. 

  Kapitán lodi Mořská hvězda, sedící u stolku  pro  návštěvy, přerušil  

hocha svými protesty, vstal a důrazně pravil:   

   ,,To nepřipadá v úvahu,  Slavěnka má svého milého a proto…?“ 

Ani kapitán svou větu nedořekl, toho přerušil sám král.    

   ,,Zákony platí pro všechny, hned tu dívku zavolejte!“ 

  Kapitán se stále snažil protestovat, ale  král ho za jeho opovážlivost 

nechal odvést v doprovodu zbrojnošů k lodi a přikázal mu odplout.  

Opět se otočil k mladíkovi s otázkou:  

   ,,Tak jakou práci sis pro vás dva vymyslel?“ 

  Cizinec vyndal s kapsy stříbrňák a pyšně řekl: 
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    ,,Budeme s princeznou razit  mince Třpytivého království. Byly by  

zlaté, ale zlaťáky mají v jiném království, proto tyto by se jmenovali, 

třebas fufníky?“ 

  Král nesouhlasně kroutil hlavou, už když mládenec  začal svou větu 

o mincích. Nechal ho domluvit a vysvětlil mu, proč to nedovolí. 

   ,,Ty si myslíš, že neznáme peníze? Jak bychom potom prodávali do 

okolních  království  své  pluhy,  hrnce,  koše  a  další  věci. Jen  tady  

v mém království, žádné neplatí. To  aby  si  lidé  neměli  co závidět, 

hádat se nebo snad něco horšího. Takhle si  pomáhají  a  mají se rádi. 

To je štěstí této země, tady má každý stejně!“ 

  Do sálu vešla Slavěnka.  

  Král jí vše  vypověděl, i to, že není žádná naděje na jakýkoli protest 

a pro jistotu ji nechal hlídat třemi zbrojnoši.  

   ,,Pokud  má cizinec ještě  nějaký  návrh  na řemeslo, které v našem 

království není, bude přijato a pak už bude svatba!“ dodal král. 

  Hoch bez dlouhého přemýšlení, začal popisovat náplň rádoby práce 

jakého  si  kontrolovače  všeho, co se v Třpytivém  království vyrobí. 

  Slavěnka hned protestovala:  

   ,,Doteď tu nikdo takový nebyl a všechno bylo v úplném pořádku. 

Na co taková zbytečná ne-práce?“ 

  Král souhlasně kýval hlavou a pravil:  

   ,,Tento  návrh  musí být  přijat, to je zákon. Druhý  návrh musí král 

přijmout, ať je jakýkoli!“ 

   ,,To znamená, že  kdybych jako druhý návrh řekl ono ražení mincí, 

tak by to pan král přijal?“ zeptal se překvapený cizinec. 

   ,,Přesně  tak! Neznalost  neomlouvá, a proto  se ten nešvar jménem 

peníze k nám zatím nedostane. Dcera hrnčíře se také držela za hlavu, 

jako první navrhla, že budou se  svým  manželem  tančit  pro  zábavu 

na zpíváncích. Kdyby to řekla až podruhé, nemuseli by nosit vodu do 

všech chalup.  Navíc je-li  nějaký návrh  zamítnut, tak už  ho v tomto  

znění  nikdo  jiný  nesmí  znovu  použít. Bude  stejně  zamítnut i jako 

druhý a v tomto případě se ruší také sňatek.“ 

  Slavěnka  přistoupila k podivnému mládenci a bolestně se ho ptala: 

   ,,Proč právě já? Mám  svého  milého, miluji ho, s tebou  já nebudu! 

To raději ukončím svůj život!“ 

   ,,Bude nám spolu dobře, uvidíš!“ řekl s úsměvem mladík. 

   ,,Svatba bude pozítří!“rozkázal král a po chvilce ticha dodal: 

,,Slavěnku zamkněte v komnatě, dejte  jí  jídlo a pití na dva dny, ráno  
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k ní pošlete švadleny. Dřevorubcům  řekněte, ať začnou kácet stromy  

na novou chalupu!“ 

  Slavěnka srdcervoucně  plakala, naříkala, vzlykala, že i těm drsným  

zbrojnošům ukápla nějaká ta slzička a přemýšleli, jak dívce pomoci. 

   ,,Zradit krále? Přes noc by se mohla dostat někam do bezpečí?“ 

   ,,Zavedeme jí do přístavu, třeba tam bude loď a odveze jí pryč?“ 

   ,,Abychom pak raději také odpluli?“radili se muži mezi sebou. 

 Slavěnka teď plakala potichu, aby slyšela, co si ti tři povídají. 

   ,,Pojďte, princezničko! Dáme vám stejný oděv, jako nosíme my, v 

tom vás nikdo nepozná a půjdeme do přístavu,“ řekl jeden z mužů. 

 

Zavedli Slavěnku do komnaty,kde společnými silami zapálili svíčku.  

Dívka již neplakala, zato  podivně  vyjekla tak, že se všichni tři muži 

lekli. Byla viditelně vyděšená.  

   ,,Nás se bát nemusíte, madam!“omlouval se nejmenší z vojáků. 

,,Nechtěli jsme vás vylekat, chceme vám vážně pomoci.“  

   Slavěnka se z donucení usmála, souhlasně kývla a tiše řekla: 

   ,,Já se omlouvám, vím, že jste hodní, jen mám děsný strach.“ 

  Když vyšli z komnaty, nikdo by nepoznal falešného zbrojnoše.  

 

Bez problémů se  dostali  přes  stráže  u  brány, kterým řekli, že musí 

jít do přístavu zkontrolovat, zda odplula loď Mořská hvězda. 

 

Prošli  městečkem  pod Třpytivou horou, a když  se blížili k přístavu, 

z dáli viděli, že před nimi štěstí uteklo. Žádná loď tu nebyla. 

   ,,Blíží se večer, těžko  nějaká  loď připluje,“ řekl nejvyšší zbrojnoš. 

  Slavěnka se ho odevzdaně zeptala:  

   ,,Jak se vlastně jmenujete? Máme chvilku čas, než nás dopadnou! 

Ať vím alespoň vaše jména.“ 

   ,,Já se jmenuji Radůz,“  řekl vysoký, urostlý chlapík a pokračoval v 

představování svých dvou kamarádů.  

   ,,Ten o něco menší, vyzáblý hoch je Vojtín a tohle je  náš malý, ale 

stále  usměvavý  Matís,“ odpověděl muž a hned si začali povídat, jak 

se princezna dostala až sem.  

 

Na hradě už přišli na jejich útěk.  

  Král chtěl Slavěnce cosi  říct ohledně  zítřejšího  dne, komnatu však 

našel prázdnou. Hned  poslal na třicet zbrojnošů, aby uprchlíky našli.      

   ,,Určitě šli do přístavu, jeďte rovnou tam!“ rozkázal důrazně. 
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Princezna dlaní  hladila vlnky na hladině moře, když zaslechla hlasy  

pronásledovatelů.  

   ,,Jsou tady!“     ,,Máme je!“    ,,Už nám neutečou!“ 

Také bylo slyšet jak Radůz, Vojtín i Matís křičí: 

    ,,Slavěnku vám nedáme!“ 

  Všichni čtyři věděli, že nemají žádnou šanci proti tolika mužům, ale 

vzdát se nechtěli. Řinčející meče toho byly důkazem. 

  Den pomalu předával vládu noci, proto se na hladině moře odrážely 

nádherně zabarvené červánky.  

  Slavěnka  dál  čeřila   hladinu   a   odevzdaně   koukala  do  kapiček 

zčervenalé vody, kterou nabírala do dlaní a přitom šeptala:  

   ,,Já jsem víla, malá vodní víla, co se touží ukrýt v kapičce vody.“ 

Aniž by dívenka tušila, co způsobí, zopakovala větu ještě jednou.   

  Pohleděla na nebe a s ní i všichni ti vojáci, co jich tu bylo.  

To co viděli, zdálo se  neuvěřitelné, přesto  tak přenádherné. Duhové 

obláčky tvarem  připomínající  květy růží, mezi  kterými proplouvalo 

hořící slunce. Přes moře se k němu blížil zlatavě zabarvený měsíc.    

  Během  malé  chvíle  se  míjejí  přímo  nad hlavou Slavěnky. Byl to 

nevšední pohled, ze kterého  dívku  vyrušil  podivný  zvuk prýštícího 

moře. Červené  a oranžové  vlnky poskakovaly jedna přes druhou, až  

vytvořily duhový gejzír, ze kterého  vylétávaly  jakési ryby s křídly a 

roztomilou želví hlavičkou. Byly takřka bílé, jen  lehce  narůžovělé a 

jejich malá očka byla  čistě bílá. Velcí byly téměř  jako ten nejvyšší z 

vojáků, ale tak krásní, že se jich nikdo nebál. 

   ,,Axolotl! Přerostlý okřídlený axolotl!“opakoval Radůz. 

   ,,Vodní dráčci, ach jak jsou krásní,“ projevil se Vojtín.  

   ,,Je jich tu víc než dvacet,“ dodal Matís. 

  Krasavci kroužili v záři  slunce a měsíce přímo  nad Slavěnkou, než 

jeden z nich klesl skoro až k zemi a letěl přímo k princezně.  

  Před ní se zastavil a koukal jí do očí.  

  Dívka byla naprosto uvolněná, přesto dobře vnímala, jak k ní druhý 

vodní dráček  přiletěl zezadu, křídly  si jí posadil  na  hřbet a lehce se 

vznesl do duhového prostoru.  

  Další tři létající krasavci zachránili Radůze, Vojtína i Matíse.    

   Letěli jen krátký okamžik, když spatřili Mořskou hvězdu.  

  Za moment už všichni čtyři stáli na její palubě.  
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  Námořníci  byli  tak udivení, že  ani  nedutali. Létající  zachránci se 

jim brzy ztratili z dohledu, ale tu  nádhernou  oblohu pozorovali ještě 

dlouho, Slavěnka jim při tom představila své nové přátele.  

  Když pak odešla na  příď lodi, aby byla chvilku sama, tiše děkovala  

Vítkovi. Teď už věděla, že  pro  ni její milý Vítek složil novou píseň, 

jinak by se tohle všechno nemohlo stát. 

 

Na hradě v Třpytivém království bylo hotové pozdvižení.  

 Král se vztekal, cizinec se zhroutil, ale všichni ti zbrojnoši, co byli v 

přístavu, měli opravdovou radost, že Slavěnku někdo zachránil. 

Krásně jim bylo také z toho, co tam viděli.    


 
KRÁLOVSTVÍ  KDE  SE  LÁSCE  POSMÍVALI 

Vítek se pomalu probudil,otevřel oči, ale bylo znát, že toho ještě moc 

nevidí. 

   ,,Kde to jsem, jsi dívka či chlapec?“ zeptal  se  postavy, klečící nad 

ním. 

   ,,Jmenuji  se   Špacín, tedy  chlapec,“ představila  se  osoba, kterou 

hoch viděl stále velmi rozmazaně.  

   ,,Kde to jsem?“ zeptal se Vítek znovu. 

  ,,Jsi v Duhovém království, přinesly tě sem tři nádherné, veliké čiré 

labutě. Nad nimi  letěla  čtvrtá, ta  byla  bílá  a  o moc větší, nežli ty, 

které známe. Byl to neskutečný  pohled, nádherný zážitek. Uložily tě 

tady  na  břehu, aby se ony čiré labutě v  jediný okamžik proměnily v 

klidnou hladinu moře. Bílá labuť  třikrát  zvláštně mávla  křídly nebo 

to bylo čtyřikrát? To je jedno, nejpodivnější bylo to, co se  stalo hned 

potom. Labuť se na okamžik  proměnila v dívku, spíše ženu, krásnou 

ženu. Neměla  křídla, přesto  se  vznášela  přímo nad  tebou  a milým 

hedvábným,  sametovým  hlasem  mě  prosila, abych  ti  pomohl. Dal 

jsem labuti svůj slib, proto můžeš žádat o cokoli, pomohu ti.“ 

  Vítek se posadil, stále všechno viděl v  mlhavém oparu a neustále si 

mnul oči, přitom kýval hlavou do stran. 

    ,,To byla paní Láska, znáš cestu ke králi?“ 

  Špacín kýval hlavou a přitom chlapci  pomáhal postavit se na nohy.   

  Vítkovi se očividně  motala hlava, divně  se kymácel a rychle mrkal 

očima, přesto se snažil, aby neupadl. 

  Po chvíli se  zdálo, že je  vše v pořádku a  tak jej Špacín obešel, aby 

mu viděl do očí.  
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  Vítek si zaujatě prohlížel všechnu tu nádheru všude kolem. 

Nekonečná louka a na ní tolik nádherných kvítků dračíků jeden vedle 

druhého. A ty vůně, až přecházel dech, stejně  jako  tenkrát v zahradě 

stařenky Láskonky, asi  proto  nemohl Vítek  přijít na to co je tu tolik 

podivné či zvláštní? 

   ,,Tak půjdeme, Špacíne?“ zeptal se, pokyvujíc hlavou. 

  Špacín se usmál, plácl Vítka lehce do ramene a vesele poznamenal:   

   „Jdeme!“ 

,,Povíš mi teď něco o sobě Vítku? Odkud  jsi, proč  jsi tady, jak to že 

ti pomohla ta labuť a jak je možné, že znáš samotnou paní Lásku?“    

  Vítek se zastavil a od srdce se rozesmál. 

   ,,Nejdříve ti chci poděkovat za to, že jsi mě tam na břehu nenechal 

ležet bez pomoci.Jsem obyčejný kluk z daleké země,hledám po světě 

svou milou. Moc se mi po ní stýská,vůbec nevím, kde ji mám hledat. 

Prý  najdu  stopu  tady  v Duhovém  království. A  paní  Láska? Ta je 

famózní, pomáhá mi.“ 

   ,,Najdeš jí, uvidíš. Láska dokáže nemožné, věř mi.“ odpověděl bez 

přemýšlení Špacín a dodal:   

,,Tak pojď, musíme jít dál!“  

   ,,Už to mám,“ zajásal Vítek.  

,,Už vím, co je tu zvláštního?  Nejsou tu žádné včely, žádní čmeláci, 

motýlci, ani ptáci!“ 

   ,,To je ono, není tu jediný strom!“ přidal se Špacín.  

,,Koukni, tam v dálce stojí nějaká chaloupka, a jako kdyby u ní jeden 

strom rostl. Je sice ještě malý, ale…?“ Špacín větu nedokončil.  

  Přidali do kroku, šli rovnou k chalupě. S otevřenou pusou a s očima 

navrch hlavy  sledovali, jak dřevina rychle roste. Nikdo neřekl slovo, 

jen občas na sebe pohlédli a dál sledovali zvětšující se strom. 

  

Když přišli blíž, zjistili, že  strom i  chaloupka  stojí na poloostrůvku,   

který pokrývá část malebného jezírka. Z dálky nic nepoznali, protože 

voda v něm byla stejně zelená, jako tráva kolem.  

   Došli k jezírku a zůstali stát na jeho břehu. Koukali na strom, který  

už byl vysoký a mohutný. 

   ,,Vždyť rozkvétal, kam se  ty  květy ztratily?“ zeptal se překvapený 

Špacín a prstem ukazoval na podivnou dřevinu. 

   ,,Není  to žádný  ze  stromů, které znám!“ oznámil  Vítek a pomalu 

šel k chaloupce.  

  Došel až ke dveřím a zaťukal na ně.  
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  Ozvalo se hrozivé praskání a nesnesitelné skřípání zem se třásla.  

  Před zraky obou chlapců  se  strom i s kouskem ostrůvku oddělil od 

pevniny a vydal se na plavbu po jezírku.  

  ,,Ostrůvek je stejně veliký, jako samotný kmen, jak to, že se na něm 

udrží?“ divil se Vítek. 

  Špacín vší silou zakřičel: 

   ,,Honem utíkej!“  

Všiml si, jak se strom začal kácet rovnou na Vítka, ten se stihl pouze 

ohlédnout, víc nestačil.  

  Strom padl.  

Kmen se opřel o střechu chaloupky, kousek nad jeho hlavou.  

  Mládenec  stál  pod kmenem a celý se třásl, nemohl udělat ani krok.  

  Špacín se  chtěl rozeběhnout, aby mu pomohl, už zvedal nohu, když 

si všiml, že  stojí na  plovoucím  ostrůvku, který  ho  unáší  od břehu. 

Leknutím ztratil rovnováhu, že málem spadl do té zelené vody. 

   ,,Neumím plavat!“ volal a opět málem z ostrůvku spadl. Koukal na 

Vítka a cítil, jak se ostrůvek pod ním pomalu potápí. 

  Vítek jako  střela, oběhl  jezírko, aby  měl k Špacínovi co nejblíže a 

skočil do vody, snažil se plavat, zrychloval tempa, přesto byl stále na  

stejném  místě. Už vyzkoušel všechno, co uměl.  Zbytečně. 

  Špacín už byl po krk ve vodě, když  si Vítek všiml, že se  za ním od 

břehu oddělil  další  ostrůvek. Potopil se, chytil  se  oběma rukama za 

kořínky trávy a vší silou se snažil dotlačit jej k Špacínovi. 

   ,,Alespoň něco, pod hladinou se dá plavat,“ pronesl Vítek hned, jak  

vyplaval  nad  hladinu. Nadechl  se, aby  se potopil zpátky pod vodu.  

Znovu zatlačil ostrůvek blíž k Špacínovi. 

  Ještě jednou se pustil a vyplaval nad hladinu nadechnout se. Jednou 

rukou si protřel oči a mohutně vykřikl:    

   ,,To ne! Špacíne…?“ 

Snažil se plavat k  místu, kde se hoch potopil. Zapomněl však, že nad 

hladinou se nikam nedostane.Vzpomněl si na ostrůvek, ohlédl se, ale  

ten mu odplul.  

  Potopil se a rychlými tempy se snažil doplavat k Špacínovi.   

 Konečně hocha spatřil, uchopil ho za obě ramena a vyplul s ním nad 

hladinu. Dvakrát, třikrát  se  nadechl  a  hned  zase  pod  vodu, vždyť 

jediná cesta na břeh je pod hladinou. 

  

Celý vyčerpaný  vytáhl  Špacína  z  jezírka. Udělal vše potřebné, aby 

se hoch probral z komatu, přesto se zdálo, že je vše marné.  
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Zkoušel to znovu a přitom stále dokola opakoval dvě věty: 

   ,,Špacíne, přece to  nevzdáš? Máš život před sebou, už se probuď!“     

  Zdálo se to být nekonečné, ale Špacín přeci jen otevřel oči. 

   ,,Ty jsi mi dal!“ oddychl si Vítek a lehl si na záda vedle něho. 

   ,,To nebylo  legrační?“ řekl Špacín, který  nesouvisle  koulel očima 

na svého zachránce. 

   ,,To ne, znám lepšejší vtípky, tenhle byl nebezpečný nebo ne?“ 

Vítek se začal smát a Špacín se k němu přidal. 

   ,,Půjdeme odtud raději pryč, najdeme nějaké místo, kde přespíme a 

ráno se vydáme na zámek,“ pobídl Špacína a pomohl mu vstát. 

   ,,To se to pěkně otočilo, že?“ řekl ještě v záchvatu smíchu Špacín. 

  Vítek se letmo usmál a vedl svého přítele pryč z toho zlého místa. 

   ,,Stromy tu nejsou, tak ulehneme tady, vždyť je to vlastně jedno?“ 

  Hoši ulehli do trávy a opět se začal i od srdce smát. 

  Špacín začal vyprávět:   

   ,,Já také nejsem z tohoto kraje, ale už jsem se tu ledascos dozvěděl. 

Třeba to, že tady v království, stojí nádherný zámek, kde se královně 

a králi narodil syn Ztázin, je to  už  dvacet let. Za dva roky, přesně ve 

stejný den se narodila princezna Stázinka.“ Špacín ztichl. 

  Vítek se vyděsil, ale když uslyšel pravidelné oddychování, ulevil si: 

   ,,On usnul, cháá, v půlce věty si klidně usne!“  

Zavřel oči a  snažil  se  také usnout, ale krásné představy o Slavěnce, 

jej nenechaly spát. Až pozdě v noci Vítek spal. 

 

Krásný slunný den zavinil, že oba hoši měli od prvního okamžiku, co  

otevřeli oči skvělou náladu. Po skromné snídani dvou oříšků, které tu  

ztratila veverka, se společně vydali na zámek. 

 

V půvabném městečku ale i na zámku potkávali přívětivé lidi, kteří  

se připravovali na velkou oslavu. V kuchyni se vařilo, peklo smažilo, 

zahradník zdobil celý zámek květinami. 

  Král s královnou dohlíželi, zda je vše, jak má být. 

  Už se také sjížděly princezny,aby si mezi nimi vybral princ nevěstu.  

  Princ Ztázin ještě polehával v posteli a snil o své budoucí ženě. 

   ,,Je jedno, bude-li zlá, hlavně  když   bude krásná, aby mi jí všichni 

záviděli. Nežením se přeci z lásky, láska je ubohá!“ říkal si princ.  

 

Princezna Stázinka se strojila do přenádherných šatů a povídala si se 

svou první dvorní dámou Lídií. Ptala se jí, co je to vlastně láska? 
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  ,,Co je to láska, kdo to ví?“ řekla tiše Lídie.  

Sama odpověď neznala, vždyť ještě žádnou lásku nepoznala. 

   

Ale to už je princezna oděna a proto se i se svou přítelkyní vydala do 

hlavního sálu, který byl plný lidí.  

  Král s královnou seděli na trůnu a před nimi klečeli dva muži. 

  Princezna přicupitala ke své matce a roztomile se zeptala:  

   ,,Kdo to je, maminko?“ 

  Královna místo odpovědi přiložila ukazováček před ústa a zamrkala 

očima na znamení, aby Stázinka nemluvila. 

  Král důležitě ukázal na jednoho z mládenců a řekl:  

   ,,Spusť jinochu, třeba ty!“ 

 

   ,,Pěkný den přeji vám všem. Jmenuji se Špacín a přišel jsem na váš  

zámek poprosit o službu podkoního?“ 

  Lídii se rozzářily  oči, hoch  se jí líbil, brzy však poznala, že mladík 

hledí jen na princeznu. Vůbec nevnímal, co mu král odpověděl. 

Okouzlily  ho  princezniny dlouhé  černé  vlasy, hluboké tmavé oči a 

půvabná tvář.  

  Sama dívka se na něho tvářila velmi povznešeně.  

  Když Lídie viděla, jak Stázinka  otočila hlavu a z jejích úst zaznělo 

pyšné cé, šla k muži, aby se mu představila.  

Podala mu ruku tak, aby jí mohl mládenec políbit. Stalo se. 

   ,,Jmenuji se Lídie, zvu vás na dnešní oslavu narozenin princezny a 

prince.“  

 To se však nelíbilo králi, který si také všiml, jak Špacín pokukuje po 

Stázince. Zvedl se z trůnu, došel k Lídii a důrazně hovořil:  

   ,,Je tu pár chvil a už  pokukuje po  děvčatech, a hned po princezně! 

Takový nemá v našem zámku co dělat!“ 

    ,,Tatínku, nic neprovedl,“ zastala se ho princezna a dodala: 

,,Dáme těm dvěma šanci, třeba jen na pár týdnů a pak se uvidí?“ 

  Král si cestou k trůnu povzdychl:   

   ,,Jen aby to nebylo na škodu?“ 

  Vítek mlčky klečel na jednom koleni s hlavou sklopenou k zemi.      

  Špacín  se  postavil  a  chtěl  cosi říct, ale Stázinka  mu to překazila, 

pyšně řekla:  

   ,,On to tak nemyslí, je to obyčejný  kluk a ti nemají vychování! Ale 

protože bych nikomu  neublížila, přimlouvám  se za to, abychom těm 

dvěma dali  možnost ukázat co v nich je!“povýšeně, ale tak krásně se  
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na Špacína usmála, až z toho muž začal koktat:  

   ,,Náá váás je vidět, žeeé jjstte hoódná. Děěkujjemeé.“ 

 

Do sálu  vešel princ Ztázin, Stázinka  mu vše vysvětlila a konečně se 

podívala také na Vítka s vlídným úsměvem se zeptala:  

   ,,A ty? Jak ty se jmenuješ a jakou práci hledáš?“  

   ,,Mé jméno je Vítek  a  nehledám  žádnou  práci! Snad jen takovou, 

abych se najedl a mohl pokračovat dál ve své cestě.“ 

   ,,Kam cestuješ?“ zeptala se královna. 

   ,,Říkali, že mi zde poradíte, hledám svou milou!“odpověděl Vítek. 

  Všichni v sále se začali smát, jenom Lídie a Špacín se nesmáli. 

   ,,Jé, on je zamilovaný, ostuda, fuj!“ znělo ze všech stran. 

Vítek se postavil, aby klidně avšak důrazně řekl:  

   ,,Nestydím se  za  svou  lásku, kdo  nemiluje, nepozná nejkrásnější, 

nejvzácnější bohatství tohoto světa.“ 

  Král v záchvatu  smíchu dvakrát tleskl do dlaní, a když přišel sluha, 

poručil mu, aby oba mládence odvedl do stájí.  

  Ještě na chodbě hoši slyšeli, jak se v sále smějí citům lásky. 

 

Když  večer  začala  oslava, všichni  se  dobře  bavili, jen  Lídie stále 

koukala  ke  dveřím do sálu a vyhlížela, kdy konečně přijde Špacín.  

 

Hoch však zůstal s Vítkem ve stájích, kde hřebelcovali koně.  

Povídali si o Slavěnce a vůbec o lásce, než  ulehli do sena a společně  

vzpomínali na zážitky uplynulého dne. 

 

Brzy ráno přiběhla rozčarovaná Stázinka do komnaty Lídie.  

   ,,Pojď se honem podívat!“ lákala svou nejlepší přítelkyni k oknu. 

  Když  jej  otevřely, spatřily, jak Vítek se Špacínem vesele pomáhají  

pradlenám s košem plným prádla. Povídali si a cestou každého, koho 

potkali, pozdravili: 

   ,,Dobrý den, krásný den.“   

  Lidé divně koukali, ale každý odpověděl. 

 

Na nádvoří dorazil povoz a na něm pytle s moukou.   

  Chlapci opět nelenili a přispěchali s pomocí nosit pytle do kuchyně. 

  V kuchyni vařily převážně dívky.Tady hoši za svůj pozdrav, dostali 

k odpovědi také úsměv. Kuchařky si špitali mezi sebou, jak jsou hoši 

ochotní, šikovní a hodní. 
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Princezna  se  rozhodla  zajít  do  stájí, aby jí chlapci  vysvětlili, proč 

pomáhají všem  ostatním  a  nedělají  svou  práci. Jako záminka měla 

posloužit touha po vyjížďce na koni. Lídii vzala s sebou. 

 

Když děvčata přišla ke stájím, téměř dvojhlasně zaznělo:   

   ,,Krásný den, vzácné dámy.“ 

    Lídie s úsměvem odpověděla, zato Stázinka spustila výčitky: 

   ,,Nemáte se náhodou starat o koně? Takhle by to nešlo…!“ 

  Špacín princeznu přerušil vlídnými slovy: 

   ,,Vždyť se nic nestalo, koně jsou v pořádku,“ukázal na vrata stájí 

v kterých stál Vítek s osedlanými koňmi. 

   ,,Děkujeme ti,“řekla roztomile Lídie a sladce se na Špacína usmála.  

  Ten však měl oči zase jen pro Stázinku a to už dopálilo i Vítka.  

 

Když krásky opustily zámek, Vítek Špacínovi důrazně vyčinil.  

   ,,Ty nevidíš, že tu nafuku vůbec nezajímáš. Neříkej mi, že ses do ní 

zamilovaný, to ti neuvěřím! Má krásný  obličej, to se popřít nedá, ale 

srdce? Srdce prázdný! Lídie, to je  dívka, krásná, milá, hodná a navíc 

se jí líbíš, ty ňoumo! Včera  byla  jediná, která se nesmála mé lásce a 

to mluví za vše. Netop se  v marných  iluzích  a jdi za štěstím, dokud 

se do Stázinky vážně nezamiluješ.  Myslím to s tebou dobře!“ 

  Špacín beze slov odešel do stájí  a věnoval se své práci a Vítek se k  

němu přidal. Spolu nakrmili všechny  koně, vyměnili  jim podestýlku 

a ještě stačili pomáhat dívkám, aby nemusely dělat nic těžkého. 

 

Stázinka s Lídií se vrátily na zámek.  

  Špacín roztržitě  zavedl  koně  na  své  místo, vzal trakař a šel s ním  

ven k seníku. Vše bylo hotovo, proto si lehl do sena a zavřel oči. 

  Dívky hladily  koně a potají sledovaly vrata, kterými mladík odešel. 

Hlavně Lídie si přála, aby se vrátil. 

  Do stájí však vešel Ztázin. 

   ,,Hezký den, co říkáte?“ smál se princ, než mu Stázinka odsekla:  

   ,,Tobě se to mluví, tolik princezen, která bude tou vyvolenou?“ 

   ,,Mou  nevěstou  se  stane  ta, co  bude  jako   ty, sestřičko! Krásná, 

chytrá, ale chladná až ledová. Nestojím  o to, čemu se říká láska! Ne, 

opravdu ne!“ smát se bouřlivě Ztázin. 

  Vítek stojící poblíž přistoupil k princi a lehkým tónem pravil: 

   ,,Jednou si  na  má  slova  vzpomenete  výsosti, vy  všichni. Člověk  
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umí poroučet  komukoli, čemukoli, ale  na  světě  je i pár zvláštností, 
kterým  poručit nelze. Ani ten nejmocnější  vladař jim neporučí. A to 

je  na  tom  to nejvzácnější  bohatství. Mám tím na mysli paní Lásku, 

dříve, či  později…?“ Vítek chtěl  svou  myšlenku dokončit, ale princ 

za mohutného smíchu odešel ze stájí.  

   ,,Tak ona už to je paní Láska, to jsou mi věci?“ posmíval se princ. 

  Lídie si všimla, že se Špacín do stájí vrátil druhými vraty.  

Dával seno koni, co patří princezně a k tomu si potichu broukal.  

  Dívka došla k němu a líbezně naň mluvila. 

   ,,Jsi tu pár dní a už se o tobě  povídají  samé hezké  věty. Děvčata z  

prádelny, z kuchyně, ale  i  princezny a  hraběnky  o tobě mile mluví.  

Rád pomáháš lidem?“ 

  Špacín zapíchl vidle do sena na trakaři, pohladil koně a odpověděl: 

   ,,Vážím si dívek i žen mám k nim úctu,proto je nenechám dělat nic 

těžkého.“ 

Větu slyšela i Stázinka, která ironicky pronesla:     

   ,,Takový kavalír, hm, to se jen tak nevidí?“ 

Špacín ze slušnosti princezně odpověděl:   

   ,,Jsou i lepší muži, než jsem já!“  Při těch slovech se díval Lídii do 

očí a vlídně se na ní usmál. 

  Stázinka se mračila a chtěla cosi říct, ale mladík ji neposlouchal, šel  

naproti Vítkovi, který tu kráčel s  pytlem ovsa, ze kterého rozsypával  

koňům na přilepšenou, tiše špitl: 

   ,,Měls pravdu, Vítku, Lídie je ta pravá!“ 

   ,,Tak si jí hleď, ta dívka za to stojí, věř mi!“ odpověděl Vítek. 

   ,,Ale proč ty jsi tak smutný?“ zeptal se ho opatrně přítel. 

  Vítek hodil pytel na zem tak, aby to všichni slyšeli a pravil:  

   ,,Jsme  tu už  tolik  dní  a  já  pořád  nevím, kde  mám  hledat  svou  

milovanou. Měl jsem tady v tom království  najít radu, ale nic nevím.  

Nemůžu být zavřený na panském dvoře, tady Slavěnku nenajdu. Měj 

se, kamaráde, jdu, jdu a hned!“ 

Rozloučil se se Špacínem s princeznou i s Lídií. 

   ,,Vyřiďte prosím, na zámku moje poděkování a vzácné pozdravy,já  

už vážně musím jít!“ dodal mezi vraty a odešel. 

  

Stázinka se vrátila do zámku, hned ve  dveřích králi oznámila Vítkův 

vzkaz. 

  Všichni přítomní se smáli tomu, že je onen mládenec zamilovaný. 

Smáli se tak, že to slyšel i Špacín, který seděl v podloubí za stájemi. 
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   ,,Já také  zůstat  nemůžu, ale s Lídií  se musím rozloučit. To bych ji 

nemohl udělat! Také půjdu!“ rozhodl se  mladík, který  až teď  zjistil, 

že ve vratech stojí Lídie, která mu oznámila: 

    ,,Chci jít s tebou.“ 

  Mládenec se až lekl, přistoupil k dívce, pohladil jí a odpověděl:    

    ,,Budu velice rád, když půjdeš se mnou, alespoň se víc poznáme.“ 

   ,,Zabalím si pár věcí a hned můžeme jít,“ špitla vlídně Lídie. 

   ,,Ano, půjdeme hned, tady by se nám smáli!“ odpověděl Špacín. 

 

Lídie odešla do zámku.  

Nejprve si to  namířila  do  sálu, aby  řekla princezně a také ostatním, 

že odchází. Předstoupila před trůn, poklonila se a odhodlaně mluvila: 

   ,,Prosím  o   slyšení,  vaše   veličenstva,  odcházím   z  královských  

služeb a možná i z království. Děkuji vám za vše, ale musím jít.“ 

   ,,Chceš říct, že odcházíš s tím podkoním?“ zeptala se Stázinka. 

   ,,Ano, jdu se Špacínem  a  abyste  se  měli  čemu  smát, zamilovala 

jsem se!“ 

  Všichni ti lidé v sále se upřímně od srdce smáli.  

  Jen Stázinka se nesmála, seděla u stolku a pozorovala bavící se lidi. 

Lídie k  ní  vykročila, chtěla  se  s  přítelkyní   rozloučit, ale Stázinka 

mávla rukou, aby odešla. Chvilku  si  koukaly do očí, než Lídie vyšla 

ze sálu. Bylo jí těžko, za  zavřenými  dveřmi  poslouchala, jak se lidé 

uvnitř smějí, pak však zaslechla bolavý hlas Stázinky. 

  ,,Proč se vlastně smějete, vždyť mnozí z vás, mate své partnery! To 

znamená, že  své  manželky, přítelkyně,  manžele, přítele nemilujete, 

nemáte  je  rádi? Mýlím  se  snad, proč  se  smějete? Co  můj  otče, ty 

nemáš rád mou matku, a matka nemá ráda tebe?“ 

   ,,Co si to dovoluješ?“ okřikl svou dceru král. 

   ,,Co si dovoluji? Co  vy si to dovolujete? Ptám se tě, otče králi, kdo  

a proč vymyslel, že  se  budeme  lásce smát? Každý  človíček má své 

city a  my  se  jim  smějeme? Jakým  právem? Vždyť se vysmíváme i 

sami sobě!“  

Princezna si všimla, jak se pomalu otevřely dveře, v nich stála Lídie.  

Koukaly si do očí, a když Lídie začala tleskat, ostatní se brzy přidali.  

  Jen král s královnou podivně koukali.   

  Vladař zareagoval velmi zlostně.  

   ,,Tak dost! Pro lásku se lidé trápí, blouzní nespí, taky se zabíjejí! 

Proto zde nemá místo! Kdo toto nařízení poruší…!“ 

  Princezna klidným, vyrovnaným hlasem svého otce přerušila:  
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   ,,Bez lásky by nebylo krásných veršů písní, které nás těší.Bez lásky 

by bylo pusto v našich srdcích! Bez lásky, by bylo  málo  našich dětí. 

Bez té lásky jsme chodící prázdno!“  

Stázinka  sklidila  další  potlesk. Uspokojivě se otočila ke dveřím, ale 

Lídie už tam nebyla. 

  Vyběhla za ní na  nádvoří, avšak zbrojnoši jí  oznámili, že Lídie i se 

Špacínem opustili zámek. 

 

Špacín chtěl najít Vítka, ale neměl potuchu, kterým směrem odešel. 

   ,,Počkej, určitě se vrátil do chaloupky, na kterou spadl ten strom! 

Mluvil o tom, mrzelo ho, že se nepodíval  dovnitř.  Byl přesvědčený, 

že tam měl hledat to, co mu ukáže cestu k jeho milované Slavěnce. 

Půjdeme tam, prosím?“ žadonil Špacín. 

  Lídie se usmála a sladce odpověděla:  

   ,,Půjdu s tebou, kam jen budeš chtít.“ 

  Hoch cestou vyprávěl, jak je tam nebezpečná příroda a co tam zažil.  

 

Blížili se k  onomu  místu, když  si Špacín všiml Vítka.  

  Seděl v trávě kousek od chaloupky s hlavou schoulenou do kolen. 

  Špacín se k němu rozeběhl a hlasitě, bolestivě volal:   

   ,,Co je, Vítku, co se stalo?“  

  Jeho přítel se však ani nepohnul.  

Špacín s ním zatřásl a začal mu domlouvat: 

   ,,No tak, hrdino, ještě si  nenašel  svou dívku, vstaň nebo uvidíš, co 

s tebou udělám! Posloucháš mě, vstávej!“   

  Vítek nereagoval. 

   ,,Takhle ho nevzbudíš?“ řekla Lídie. 

  Namočila v jezírku  svůj kapesník a vyždímala ho Vítkovi na hlavu.  

  Hoch zatřásl hlavou a hned jí zvedl vzhůru, zajásal:  

   ,,Jé,  to  jste  vy? Na nic  se  neptejte,  nic  nevím. Přišel jsem k těm  

dveřím, zabušil na ně a pak jsem za zády uslyšel  divný hlas, podivná 

slova. To se ví, otočil jsem se. Stál tady skřet, asi půl  metru  vysoký, 

s vousy  skoro až na zem. Pak už jsem na  malinký  okamžik  zahlédl  

něco   jako   klacek, přistál  přímo   tady!“  ukazoval  prstem na čelo, 

kde měl pádný důkaz, pestrobarevnou bouli. 

  Lídie začala vřískat:  

   ,,Špacíne, Vítku?“   

  Bylo pozdě, všichni tři byli  uvězněni  na  malém  ostrůvku, který je 

unášel do středu jezírka. 
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   ,,Plavat se v jezeře  nedá, to  už jsme  se  Špacínem  vyzkoušeli. Co 

budeme dělat, to opravdu nevím?“ řekl Vítek a pokrčil rameny. 

   ,,Proč jsi se sem vrátil?“ zeptala se Lídie. 

   ,,Táhlo  mě to sem, věřil jsem, že v té chaloupce najdu něco, co mě 

přivede na stopu Slavěnky.“  

   ,,Tak jsi to říkal dobře, Špacíne,“ kývala hlavou dívka.   

   ,,Proč vy jste sem přišli, vždyť jsi tady málem zahynul?“  

Vítek příteli naznačil svůj hněv a přitom ukazoval směrem k zámku. 

  Špacín ponejprv nepochopil, co mu ukazuje a řekl:  

   ,,Taky mě to sem…?“ 

  Lídie, radostně zvolala:  

   ,,To je přece princezna, naše Stázinka?“ 

    Až teď si roztěkaný Špacín uvědomil, co mu Vítek ukazoval. 

    Lídie zvedla ruce a mávala na princeznu.  

 

Ostrůvek z hlíny, který je unesl, praskl a všichni tři spadli do vody. 

  Stázinka rychle doběhla na břeh a hlasitě křičela: 

   ,,Roro, roro! Rorur ryre ryč!“ (Vodo, vodo! Odstup rychle pryč!) 

  Lídie, Špacín i Vítek záhy ucítili  pod  nohama  cosi  pevného, co je 

vynášelo vzhůru. Přemohla je  zvědavost, proto  se  dívali, co že je to 

dopravilo na hladinu. Byl  to  opět  ten  stejný ostrůvek, na kterém se 

dostali až sem. Pořád  se  zvětšoval  a  pořád rostl. Před  jejich  zraky 

náhle zmizela všechna ta voda. Všude  kolem  teď byla louka, tráva a 

rozkvetlé, voňavé  květy.  

  Všichni  opatrně, nevěřícně   našlapovali. Pomalým krokem došli až 

k chaloupce, kde na ně čekala Stázinka. 

   ,,Co se stalo, proč jsi tady, Stázinko?“ zeptal se Špacín. 

   ,,Jdu vám  na  pomoc, ať byste se vydali  kamkoli, vždy byste došli 

sem. Tak je to v našem království zařízeno, je to má kletba. 

Před rokem jsem se zamilovala do vojáka z královské gardy. Ale zlý, 

velkopavoučí  muž, naší  lásce  nepřál. Chtěl  mě  mít  pro  sebe a tak 

mého vojáčka  zaklel. Udělal z  něho  skřeta, odsouzeného žít v malé 

chalupě.  

  Velkopavouk  má  děravou  paměť, zapomněl  v chalupě kouzelnou 

knihu a než si na ni vzpomněl  a  přišel  si  pro ni, skřet se  naučil pár 

kouzel a pomocí nich se teď všem se mstí, hlavně zamilovaným.“  

   ,,Proč se mstí nevinným lidem?“ opáčil Vítek. 

   ,,Nemstí se lidem, ale lásce samotné,“ vysvětlovala Stázinka. 

   ,,Ty jsi o tom věděla, Lídie?“ zeptal se zoufale Špacín. 
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   ,,Nevěděla, vážně ne!“ odpověděla dívka. 

  Stázinka její odpověď doplnila:  

   ,,Nikdo to nevěděl, jen já a samo sebou skřet.“ 

   ,,A kde teď je ten velkopavoučí muž?“ zajímal se Špacín. 

   ,,To nevím, od té doby se neukázal,“ vzdychla Stázinka. 

   ,,Jsem tu!“ ozval se rozčílený hlas. 

   ,,To bylo z té chalupy!“ ukazovala Lídie. 

 

Otevřely se dveře a velkopavouk se vykolébal ven. Pod svým tělem, 

dvěma nohama, svíral skřeta, který už sotva dýchal. 

Pavouk povýšeně hulákal:  

   ,,Jsem tady a všechno jsem slyšel. Už se lásce nebudete smát, láska 

zhyne. Láska  jako  taková  navždy zmizí ze  světa, jednou provždy a 

vám přímo před očima!“  

   ,,Nezmizí! Paní Lásku ty nepřemůžeš,“ řekl sebevědomě Vítek. 

   ,,Ale ano, pomocí kouzelných korálků, které ti dala. Tebe utopím a 

pak si je vezmu!“ smál se ošklivoun.  

  Zazněla rána, zelená louka se proměnila zpátky na jezero. 

  První se vzpamatovala princezna, která vykřikla:  

   ,,Propusť vojáčka a vezmi si mě!“                                                                                                                        

   ,,To se mi líbí, konečně? Věděl jsem, že jednou budeš má,“ smál se 

hlasitě pavouk a strašidelně hulákal:  

   ,,Pozor, žádný podraz, jinak zemřete  všichni! Tady na pevnině jste 

pro mě  nebezpeční, proto  běžte  támhle  k  tomu keříku, za chvíli se 

oddělí od pevniny. Až doplujete doprostřed  jezera,  připluji za vámi. 

Na ostrůvku  zůstane Stázinka, ostatní  naskáčou do vody, pak teprve 

pustím skřeta. To abyste mě nemohli  přelstít. Na jezeře vás budu mít 

hezky pod kontrolou!“ 

  Vítek pobídl  ostatní, aby  udělali  to, co  si ten lump přeje. Věřil, že  

něco vymyslí, než se zloduch zmocní Stázinky.  

 

Sedl si spolu se Špacínem hned vedle  keříku, princezna  s Lídií stály 

nad nimi a čekali, co se bude dít. 

  Netrvalo dlouho, když  malý  ostrůvek s keříkem a nedobrovolnými  

pasažéry vyplul po hladině jezírka. 

  Velkopavouk se náramně bavil. Popošel kousek  od  chaloupky a za 

okamžik i s ním pluje malinký ostrůvek přímo k našim hrdinům. 

  Vítek mezitím potichounku rozdával rady: 
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   ,,Se Stázinkou  skočím i já! Chytím velkopavouka za nohy a hodím 

do vody. Dobře to  dopadne, nebojte se, věřte mi,“ usmál se Vítek na 

Stázinku a pak i na Lídii se Špacínem. 

   ,,Jdu taky!“ prohlásil odhodlaně Špacín. 

   ,,Neumíš…“ 

   ,,Jdu taky a nikdo mi v tom nezabrání!“ přerušil Vítka přítel. 

   ,,Jak myslíš,“ zašklebil se Vítek   

,,Za nohy a do vody s ním!“ 

 

Když se příšera přiblížila, Vítek klidným hlasem řekl:  

  ,,Nejdříve pusť skřeta, nevěříme ti.Až se postaví a bude moci skočit 

k nám, skočí Stázinka k tobě!“ 

  Velkopavouk skřeta pustil. 

 

Vítek kývl na ostatní, a když  zakletý muž stál, pobídl princeznu, aby 

se nebála a skočila k velkopavoukovi.  

  S ní skočil i Vítek se Špacínem a vrhli se obludě pod nohy.  

 Vší silou se snažili  zlouna skolit  do  vody, také Stázinka přiskočila, 

aby pomohla a po chvilce váhání se odhodlal také skřet.  

  To už Vítek věděl, že s příšerou nepohnou.  

  Pavouk se připravil na všechno, přední nohy si uvázal kořínky trávy 

k ostrůvku. 

Vítek volal:  

   ,,Rychle všichni přeskočíme k Lídii, on je přivázaný kořínky!“ 

Během  okamžiku  všichni  čtyři  přeskočili  na  ostrůvek  s  keříkem, 

který se pod nimi začal potápět.  

   V tom čase hladinu jezírka pokryly vodní příšerky. 

Hlava   připomínající   kočku, porostlou  kraťoulinkou  srstí, v  tlamě 

velké špičaté tesáky, na zádech krunýře, co mají želvy. Z těchto však 

vyčuhovaly tenké, ostré bodlinky.   

  Jak jim pavoučí muž v záchvatu smíchu prozradil, byly jedovaté. 

 

Ostrůvek už byl pod hladinou a ze všech stran se blížili zlí tvorové. 

  Vítek nahlas přemýšlel, zda by jim nepomohl někdo z jeho přátel.  

   ,,Kdyby tu byla labuťa by pomohla?“  

Nic se nestalo, dál se potápěli a příšery se blížily. 

   ,,Růžičko princezničko, už se neuvidíme!“ řekl Vítek.  

  Kočkoželvy už kousaly botu Špacína a Vítkovi nohavice. 

   



104 

 

Voda náhle zčervenala a všichni ucítili, jak je cosi měkkého, přitom  

dost pevného vynáší nad hladinu    

   ,,To je růže nebo ne?“ divili se jeden přes druhého. 

   ,,Růži chová v klíně na svém obrázku Slavěnka,“ vzpomněl Vítek. 

  Skřet ledabyle dodal:  

   ,,Jasně že je to květ růže, to jste nepoznali?“ 

  Květ  rostl  a  rostl, kočkoželvy se  přes  okvětní  lístky  nedostaly a 

pavouk byl přivázán k ostrůvku. 

 

Když byl květ natolik veliký, že pokryl celé jezírko, všichni přítomní 

vyšli  na  břeh.  Ještě  stačili  podivuhodné  rostlině  poděkovat, když 

opět zazněla rána. Zem  se  otřásla  a  místo  jezera, byla  všude  opět 

zelenající se louka.  

 

Hrdinové popadali do trávy jako zralá jablka a oddychovali úlevou.  

  Stázinka se natočila k zakletému vojákovi a smutně řekla: 

   ,,Už nikdy nebudeš mládenec, ale já si tě vezmu i jako skřeta, mám 

tě ráda. Jsi hodný a mně nezáleží na tom, jak vypadáš!“ 

  Zelená  louka  se  začala  barvit  do  oranžova, do červena a zase do 

oranžova a tak pořád dokola. 

  Mezi stébélky trávy začaly vykvétat růžové kvítky. 

   ,,To je laskavec, to bude nějaké znamení?“ volal radostně Vítek. 

  Skřet se zvedl a  začal  běhat po louce, cpal se těmi kvítky laskavce, 

až k prasknutí.  

  Ostatní také s veselou běhali mezi krásotinkami, ale netrhali je.  

 

Když se skřet nasytil, upadl do trávy a Stázinka si lehla vedle něho.  

V zájemním objetí spolu usnuli.   

  Beztak už se stmívalo a po těch všech příhodách byli unavení.  

  Kousek od nich si ustlal i Vítek s Lídií a Špacínem.  

Pavoučí muž se celý  ten čas snažil rozvázat kořínky, kterými se sám 

přivázal, ale nedařilo se mu. 

  Kolem něho vyrostla  spousta kvítků, které ho držely v zajetí svými 

silnými stonkami. Nezbývalo mu nic jiného, než věřit na zázrak.  

Ráno se jako první  probudila Stázinka, posadila se  a vykulila oči na 

nečekané návštěvníky. Rukou nahmatala Lídii, která  spala vedle ní a 

zacloumala s ní, aby se probudila.  

  Lídie otevřela kukadla a když zjistila, co se děje, probudila ostatní.  

   ,,Všude jsou vojáci na koních nebo se mi to zdá?“ mžoural Špacín.  
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,,Nic jsme neprovedli, nechcete nás snad odvést?“  

  Než se dočkal odpovědi, byli už jeho kamarádi na nohou.   

   ,,Odvedeme si jen princeznu! Král jí dal hledat, musíme jí dovést v 

pořádku na zámek!“ odpověděl klidným hlasem jeden z důstojníků. 

  Stázinka utrhla květ laskavce a dala jej skřetovi, políbila ho a špitla:  

   ,,Brzy za tebou přijdu.“ 

  Skřet znovu padl na zem, jako kdyby omdlel. 

  Princezna se nad něho ještě jednou sklonila a znovu ho pohladila.  

  Skřet se posadil a smutně řekl:  

   ,,Než mě  pavouk  zaklel, brblal  něco  o  lásce  v mlze. Nebylo mu 

rozumět, jen ta dvě slova jsem slyšel. Co znamenají, nevím!“ 

   ,,Láska v mlze?“ opakovala princezna a hned po ní i Vítek. 

   ,,To je výstižné, když je mládenec zakletý,“ řekl smutně Špacín. 

   ,,Vždyť se velkopavouka můžeme zeptat,“ řekla důležitě Lídie. 

   ,,To můžeme, ale beztak nám nic neřekne“ odpověděl jí Špacín. 

   ,,Třeba když slíbíme vysvobození?“ pronesl Vítek.  

   ,,Musíme to zkusit a hned!“ řekla  důrazně  Stázinka  a  chystala  se 

vykročit k obludnému pavoukovi. 

   ,,Jak  jste  to  říkali, láska  v mlze?“ zeptal  se  jeden ze zbrojnošů a 

aniž by čekal na odpověď, dodal:  

,,To je květina, krásnější snad není. Jen nevím, kde jí hledat?“   

  Vítek si prsty mnul bradu a polohlasně říkal:      

   ,,To by věděla stařenka Láskonka, ta se v kytičkách vyzná. Třeba jí 

má ve své zahradě, ale to bych musel plout za ní.“  

Mládenec  ještě  jednou  zopakoval  stařenčino  jméno, které  zaniklo 

pod hlasem nejvyššího důstojníka. 

   ,,Princezno, měli bychom se vrátit na zámek.“ 

   ,,Vojáčkové, nikomu to vážně  neublíží, když  ještě  malou  chvilku 

posečkáte?“ ozval se hlas stařenky Láskonky, která stála vedle Vítka.  

V ruce držela  nádherný  květ, a  když viděla, jak  jsou  všichni  z její 

přítomnosti oněmělí, znovu se ujala slova: 

   ,,Hezký den vinšuji  vám  všem, jsem  ráda, že sis na mě vzpomněl, 

Vítku. Toto je ona láska v mlze,“ podala květ  princezně a vysvětlila, 

co a jak s ní mají dělat.  

   ,,Stázinka sama musí květinu podat skřetovi. Pokud se stále milují, 

stane se to, co  se  má  stát. Pokud  jeden z nich  za  ten čas pár svých 

citů  poztrácel , přišla  jsem   zbytečně,  nestane  se  nic! Ale  když to  

nezkusíme, tak to nezjistíme.“ 

  Stázinka ani  okamžik neváhala, podala květ milému a zeptala se:  
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   ,,Pořád mě miluješ?“ 

   ,, Miluji tě, moc tě miluji,“ odpověděl skřet, přitom lehounce hladil 

okvětní lístečky vzácné rostliny. 

  Stařenka, která teď stála u zakletého vojáka, jala se dalších slov: 

   ,,Opravdová  láska  umí  zázraky, můžete  být  bez  obav, vše dobře 

dopadne. Vojáček si lehne a květinku si položí na hruď!“ 

  Skřet udělal to, co mu Láskonka poradila.  

   

Listeny, připomínající  vzácnou  kapradinu, začaly se  vinout  okolo  

nehezkého těla.  

  Když byl celý obalený, jen v jeho nejbližším okolí, utvořila se očím 

lahodící duhová mlha.  

  Stařenka pobídla princeznu.  

   ,,Teď musíš za ním do té mlhy, najdi květinu, vezmi jí do levé ruky 

a druhou pohlaď její okvětní lístečky!“ 

  Stázinka na nic nečekala a vešla do barevného oparu. 

  Za krátký okamžik  začaly z mlhy  vycházet  líbezné zvuky zvonků, 

jako kdyby jich tam bylo na tisíce.  

  Mlha se rozplynula.  

  V trávě  ležel  sympatický  voják  v objetí  své princezny, která se k 

němu tak krásně tulila, že i muži v uniformách  měli na svých tvářích 

líbezný úsměv a raději se otočili. 

  ,,Františku,  ty  můj   Františku?“  volala princezna pištivým  tónem    

v hlase a přitom hocha líbala po tvářích. 

 František se posadil, pohladil Stázinku  po vlasech a něžně jí políbil. 

   ,,Děkuju ti, má lásko,“  řekl něžně, zvedl  se a podal Stázince ruku, 

aby jí pomohl na nohy. 

  Princezna rozhodla:    

   ,,František jede s námi!“    

  Vojáci neprotestovali, avšak Láskonka je pozdržela svou radou: 

  ,,Měli byste potrestat pavouka, žádné zlo nemá zůstat bez trestu. Ta 

vzácná rostlinka, které se tak krásně říká láska v mlze má ještě druhé 

jméno, ďábel v křoví. Také tento název má  svůj důvod. Položte květ 

před pavoučího muže a sami uvidíte?“  

  Princeznu ani Františka už dál nemusela přemlouvat.  

 

Velkopavouk  byl  sice  proti, ale nebylo mu to ni platné. Nepomohlo 

žádné ječení, kvičení, pískání, ba ani sliby, že už nikomu neublíží.  
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  Milence nic  z  toho  neodradilo od jejich úmyslu. Společně položili 

květ k jeho předním nohám a sledovali, jak se zlo poroučí ze světa.  

 

Opět se ukázala mlha, tentokráte však byla ošklivě šedivá.  

Zakryla jen pavouka, proto se všichni mohli dívat, jak se v nehezkém 

oparu vznáší do mraků.  

Nebylo ho slyšet, ale  když se i s mlhou rozplynul znovu zazněly ony 

líbezné zvonečky. 

    

   ,,Tak a teď můžeme domů!“ řekla vesele Stázinka. 

    Jeden z vojáků seskočil z koně, aby do sedla pomohl princezně. 

   ,,Jsi hodný, vojáčku, ale půjdu s Františkem,“ usmívala se dívka. 

,,A co vy, jdete také s námi?“ zeptala se Vítka, Špacína a Lídie. 

  Lídie se na Špacína podívala tak vinným pohledem, že pochopil. 

   ,,Chceš se vrátit na zámek, viď?“ zeptal se tajemně. 

  Lídie přikývla a čekala, co milý odpoví. 

   ,,Tak jdeme, snad pro nás bude mít pan král nějakou tu službičku?“ 

  Lídie Špacínovi skočila do náruče a dala mu hubičku. 

  ,,Loučím se s vámi,“ mávl Vítek a vykročil za láskou s novou písní.  

 

DAR       (Píseň) 

Dar mám, slova téhle písničky, jsou jak vzácné korálky. 

Na linkách, noty si tancujou, houslový klíč odemkne tajemné trylky. 

Ná nánáná ná nánám… 

Sám dám, všechnu lásku jediné, jdu vstříc naší pohádce, 

šlapu sám, po cestách kamenných, pravzácný květ podám jen krásné  

princezničce, krásné princezničce zašeptám, zašeptám. 

Sedmikrásko sedmikrásná měj se sedmikrásně, 

vždyť tvé štěstí hvězdy hlídají. 

Sedmikrásko sedmikrásná měj se sedmikrásně, 

všechny květy světa, jen pro tebe voní. 

Jsem tvůj věrný poslíček, mám na tisíc otázek. 

Chtěl bych znát, jedinou odpověď, proč každý den maluji tvůj 

obrázek. 

Ná nánáná ná nánám… 

Sám dám, všechnu lásku jediné, jdu vstříc naší pohádce. 

Šlapu sám, po cestách kamenných, pravzácný květ podám jen krásné  

princezničce, krásné princezničce zašeptám, zašeptám. 
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PŘIZNÁNÍ 

   ,,Tak, teď  už  se  lásce  posmívá  jenom zástupkyně šéfredaktorky, 

přesněji, mé lásce se posmívá, skutečná Slavěnka!“ řekl jsem tvrdě. 

   Anička se na mě otočila a špitla:   

   ,,Stejně si myslím, že byste si spolu měli promluvit.“ 

   ,,Víš, něco jsem ti neřekl, asi tak před dvěma měsíci, se mě zeptala, 

proč se jí vyhýbám,  nemluvím  s ní. Myslel  jsem si, že si ze mě dělá 

opět legraci  a  tak  jsem  odpověděl, že tomu nerozumím, vždyť si to 

přála a  řekla, to co řekla. Navíc mám  dojem, že ona se vyhýbá mně. 

Přísahala, že to není pravda a já hlupák ji naznačil, že jí stále miluju. 

Jsem pořádný hlupák! “ dodal jsem se skloněnou hlavou k zemi. 

   ,,Nejsi hlupák!“ přerušila mě Anička. 

   ,,Jsem!“ pokračoval jsem rozhořčeně. 

,,Jestli předtím nebyla  arogantní, tak teď je! Ten tón, jakým se mnou 

mluví, to je ošklivý. Kdo  jí  dává  právo se mnou takhle mluvit. Já si 

myslel, že spolu budeme vycházet  jako  dospělí inteligentní lidé, nic 

víc!“ Na chvilku jsem se odmlčel a podíval se na Aničku. Plakala.  

Došel jsem k ní, objal ji, pohladil po tváři a klidným hlasem mluvil: 

   ,,Za tyhle  poslední  týdny   jsem  často  přemýšlel, jaký by to bylo,  

kdyby  čistě   hypoteticky, všechno   dopadlo   podle   zákonů   lásky.  

Nevím, na kolik  tě to  potěší, ale  i  když  city  přetrvávají, ani za nic  

bych si s  ní   nic  nezačal. Nepatříme k sobě, byl  by  to  románek na 

pár dní a o to nestojím. Přeju si, aby byla  šťastná, ale též, abych jí už 

nikdy nepotkal. Chci se vrátit do Tendru, snad tam zapomenu?“ 

   ,,Proč?“ špitla Anička. 

   ,,To raději neřeknu, vím, že by tě to mohlo bolet?“odpověděl jsem. 

   ,,Přesto to chci vědět!“ prosila dívka. 

Přemýšlel jsem, mám-li to říct.  

  Když Anička zopakovala větu po druhé, váhavě jsem odpověděl:  

   ,,Vím, že  mě  máš  ráda, cítím  to  každým okamžikem. Proto  ti to 

nechci říct. Ale protože  tě mám taky rád, asi bys to měla vědět. Mrzí 

mě to, ale mou životní láskou je  ona, a já bych si chtěl  svou  životní  

lásku zachovat  jako heboučkou, křišťálovou dívku.“    

  Anička mě přerušila tenkým hláskem: 

   ,,Tam v rohu je kytara, zazpíváš mi tu píseň, cos pro ni složil?“ 

  Po chvíli váhání jsem nástroj doladil a spustil. 

 



109 

 

KŘIŠŤÁLOVÁ       (Píseň)                                                                         

Potkal jsem dívku, je tak křišťálová. 

Tam uprostřed rozkvetlých skal, na palouku sedávám,                          

u křišťálové studánky, zas a znovu o tobě povídám hauvalajů.                                                     

Ozvěna se učí tvůj hlas, vítr celý ten čas, zkouší lehkost tvých kroků. 

Déšť na hladinu kreslí tvojí tvář, sám kolem ní ukládám spousty  

nádherných květů,  hauvalajů.                                                

Jak je čistá, průzračná křišťálová studánka, stejně jako ty. 

Listuju v pohádkách, komu dáš své srdce, lásku princezny  

hauvalajů  hauvalajů.  Potkal jsem dívku, je tak křišťálová.               

Sám uprostřed rozkvetlých skal, na palouku věrně sním, 

u křišťálové studánky, zas a znova o tobě vyprávím - hauvalajů. 

Meluzína tvůj zpěv přidá, po vůni připlouvá, hedvábnost tvých 

úsměvů, dlaň na hladinu opatrně dám, pohladím potají nespočet 

tvých půvabů - hauvalajů.                                                                   

Jak je čistá, průzračná křišťálová studánka, stejně jako ty. 

Listuju v pohádkách, komu dáš své srdce, lásku princezny- hauvalajů   

hauvalajů.  Potkal jsem dívku, je tak křišťálová. 

* 

   ,,Pojď,dopíšeme ten příběh největší lásky, největší l-á-s-k-y Modré  

planety!“ snažila se mě rozptýlit Anička. 

  Odložil jsem kytaru, sedl jsem si do křesla a díval se na uplakanou   

dívku, která se náhle rozesmála, když jsem řekl název nové kapitoly. 

 

 
LÁSKOVNÍK 

Loď  Modrá  hvězda i  s  princeznou Slavěnkou   zakotvila u ostrova, 

který kdysi, kdosi  překrásně  pojmenoval, ostrov  Rozkvetlých  skal.    

  Zatím , co všichni lidé vystupovali z lodě, kapitán  jim  vyprávěl, že  

se nikdo nikdy nedostal dál, než za první rozkvetlou skálu.Jednoduše  

tam  nebyla  žádná  cesta  ani skulinka,  kudy by se mohlo  projít dál. 

Jedním dechem však dodal, že krása zdejší přírody stojí za zhlédnutí. 

 

Vykročili  do  krásna,  zdálo  se, že to opravdu   stálo  za  podívanou. 

Všude kolem vysoké skály a  na  každé  rozkvétaly  nádherné keře či 

květy jedna vedle  druhé. Na této  skále  se pyšnily  voskově  červené  

keře  kdoulovce, na  protější  straně  pěšiny  zlatožluté  listy anbroně. 

   ,,Tohle se jmenuje   bělostník a  ty červenofialové  kvítečky, těm se 

říká dabécie,“ poučil neznalé Radůz. 
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  Procházeli    mezi  kvetoucím  kamením  a  vesele  si  povídali  o  té 

přenádherné nádheře.  

Radůz s Vojtínem a  Matísem  šli kousek před princeznou a s údivem  

pozorovali, jak si pěšina sama razí  cestu  mezi skalami. Divili se, jak  

balvany před nimi ustupují, ale  též  se  s  každým  krokem zmenšují.  

Také rostlinky, které je  pokrývaly  svými květy, byly menší a menší.  

  Když  před   nimi  uvolnily  cestu už   jen   větší  kameny,  na  jedné   

straně cestičky porostlé drobnými,  žlutými  květy  hlodáše a  z druhé  

strany keříčky s  malými červenými kvítečky blýskalky, Slavěnka  se  

ohlédla za sebe. S pocitem úzkosti zjistila,že za nimi nikdo jiný není. 

Co bylo ještě horší, to studené kamení jim uzavřelo cestu zpátky.   

  Před nimi byla nekonečná písečná poušť a za nimi neschůdné skály.   

  Všichni čtyři po sobě pokukovali a nikomu z nich nebylo do řeči.  

   Slavěnka se odhodlala pokračovat v cestě a tak jí muži následovali, 

šli za princeznou velmi opatrně, v uctivé vzdálenosti. 

   ,,Kluci,  támhle  stojí  dívka, třeba nám poradí?“ volala princezna a 

přidala do kroku. 

  Konečně se  vzpamatoval  Radůz  a rázně řekl svým kamarádům, že 

by oni měli jít jako první a tak chránit princeznu.  

  Bylo však pozdě.  

  Jen z povzdálí pozorovali, jak  se  před  i za  Slavěnkou  zvedly dvě  

masivní  vlny  červeně  hořící  lávy. Jejich  proud  padal  do  hluboké  

jámy mezi nimi, kam s sebou strhl i bezbrannou dívku. 

  Hoši se rozběhli k propasti a jeden přes druhého pokřikovali:   

   ,,Tak honem, musíme princezničku zachránit!“  

   ,,Rychle pospíchejte!“  

   ,,Kam zmizela ta holka, co tam stála? “ 

  Matís ani Radůz   na  Vojtína v běhu nestačili, když to  hoch  zjistil, 

ještě víc se snažil přidat, aby stihl vlézt do uzavírající se jámy. 

Už to vypadalo, že se  do  otvoru  nevejde, ale jeho skok mu pomohl, 

dostat se mezi ohnivé stěny.  

  Zem se za ním zavřela. 

Všude opět jen písečná poušť a dva zbloudilí, smutní muži, se slzami 

v očích truchlili nad princeznou a také nad Vojtínem.  

  Ten prožíval  zcela  jiné pocity. Od strachu  počínaje,  přes úzkost z 

hořící lávy a konče myšlenkou, jaké bude přistání v podzemí. 

Padal hlavou dolů úzkou štěrbinou, širokou taktak, že se do ní vešel. 

Často se dotkl  rozpálených  stěn, a proto vykřikoval bolestí. Hned za 
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ním se  děsivý  otvor   uzavíral. Často se zdálo, že už zůstane v zajetí 

ohnivého pekla, to když se vlny spojily  rychleji a sevřely jeho nohy.  

Zbrzdilo ho to, ale nezastavilo.  

 

Předlouhý let skončil ve vodě, která měla stejnou barvu jako láva.  

Rozdíl byl v tom, že nepálila, naopak příjemně chladila. 

   ,,Co je to za jezírko?“ špitl Vojtín hned jak se vynořil nad hladinu. 

Jeho příští myšlenka zabránila dalšímu zkoumání, hlasitě volal: 

   ,,Slavěnko? Princezno, kde jsi? Slavěnko prosím, ozvi se?“  

  Ke břehu to nebylo daleko, proto Vojtín  nemusel dlouho plavat.    

Vylezl z vody a podupáváním zjišťoval, na čem to vlastně stojí.    

Jasně hnědá jílovitá  hlína  hocha  uváděla do dalších rozpaků a to už 

proto, že stopy které zanechával, během krátkého okamžiku mizely. 

Ani památka, že tudy někdo šel.     

Matoucí na tom  všem bylo, že  díky  té  hlíně Vojtín  sice špatně, ale 

přece něco viděl a tak se zvědavě rozhlížel kolem sebe.  

Podzemní  chodba, byla o  málo vyšší, než on sám. Ani kořeny, které 

mu pořád cuchaly vlasy, nevypadaly až tak strašidelně.  

Hrůzu však měl z toho, jestli najde princeznu.  

   ,,Snad se neutopila?“ opakoval si mládenec pořád dokola. 

  Rozhodl se, že zkusí štěstí a opatrně kráčel podzemním tunelem.    

,,Kde máš Radůze s Matísem?“ ozval se odkudsi hlas Slavěnky. 

   ,,Kde jsi, princezničko?“ zvolal Vojtín místo odpovědi. 

   ,,Přímo před tebou,“ řekla tenounce Slavěnka.  

  Muž se rozhlížel, ale dívku nikde neviděl. Než se stihl znovu zeptat, 

do podzemí se vkradlo trochu světla.  

  Ze tmy vyšla škaredá postava.  

  Vojtín se tak lekl, že z toho vyděšení spadl na zem.  

   ,,Co je Vojtíne,to jsem já Slavěnka!“ řekla dívka rozpačitě a začala 

chlapci pomáhat na nohy.  

  Ten jak jí opět uviděl, zablábolil:  

   ,,Máš hlas Slavěnky, ale…? Kdo jsi, strašidlo, bubák, duch?“ 

   ,,Princezna Slavěnka, co  ses  nadobro zbláznil?“ ptala se dívka, ale 

Vojtínovo chování ji rmoutilo.  

  Začala si prohlížet své části těla, na které viděla. Rudé opuchlé ruce 

a na nich ošklivé černé strupy  a  boláky. Ten  stejný obrázek viděla i 

na nohou, když si povytáhla  šaty. Sáhla  si  na  obličej a hned jí bylo 

jasné, že její půvab spálila ohnivá láva. 

   ,,Jak moc jsem škaredá?“ zeptala se vzlykajícím hlasem. 
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   ,,Promiň  Slavěnko, ale  to  se  slovy  nedá  popsat. Hlavu  máš  tak 

opuchlou, že je dvakrát  větší,  podivně  kulatá, jako  kdybys  neměla 

tváře  ani  bradu.  Malinký, zapadlý nos, malá podivně  fialová ústa a 

oči máš  bez  řas, bez  víček, dvě  velká , tmavá, vypoulená  kukadla. 

Promiň, ale vypadáš ošklivě, škaredě, strašidelně!“ 

  Slavěnce  se  z oněch  nehezkých  očí   spustily slzy. Jak  stékaly po 

znetvořeném  obličeji, měnily se v červené uhlíky, které zanechávaly 

hluboké jizvy. Při dopadu na zem podivně prskaly a jiskřily.       

     ,,Nesmíš plakat, Slavěnko, přestaň!“radil vyděšený  Vojtín a chtěl 

princeznu uhlíků zbavit, ale jak se jich dotkl, měl popálené prsty. 

Až teď ho napadlo, zdali také on není znetvořený.  

Začal se prohmatávat  a  prohlížel své tělo. Když mu princezna řekla,  

že se na něm nic nezměnilo, začal se jí opět věnovat. 

   ,,Měli bychom se odtud dostat,“ řekl a chtěl vzít dívku za ruku. 

Jakmile se jí dotkl, opět se popálil, až výskl bolestí.  

  Dál už na nic nečekal a opatrně se vydal na cestu, Slavěnka s ním.  

 

Často se praštili do hlavy o kořeny, které byly všude nad nimi, kolem 

nich, než si mladík všiml, že se podzemní chodba nepatrně zmenšuje 

jak do šířky, tak i do výšky. Chtěl to sdělit princezně, a proto se na ní 

otočil, opět se lekl, až vykřikl.  

  Nic netušící Slavěnka na něho koukala a krčila rameny.  

  Až když Vojtín ukázal prstem, všimla si postavy stojící za ní. 

   ,,To jsem já!“ zvolala zohavená dívka. 

   ,,Nebojte se, jmenuji se Drahuška. Mou podobu si vzal čározloun a 

mně dal tu svou. Ta  dívka, kterou  jste  viděli na  písečné  poušti, tak 

to byl on, v mém těle. Žiji tady v podzemí už dlouho.Protože tu  není  

ani den ani noc tak nevím, jak dlouho? Zloduch  do své  kletby vložil 

zlo  pro  všechna  děvčata, která   jsou  zamilovaná. Postupně je chce 

přilákat  na  písečnou   poušť, odtamtud  už  je lehce  dostane sem do  

podzemí. Tady každá ta nešťastnice  zdědí  tohle jeho zrůdné tělo.Ty  

pak budeš  mít tělo dívky, která přijde po tobě. Tvůj milý tě nepozná, 

proto se vaše láska nenaplní. Stejně tak i ty další!“ 

  Vojtín poznal podle hlasu, že princezna opravdu není princezna. 

Zeptal se, jestli je naděje na  zrušení  kletby, ale dívenka jen pokrčila 

rameny, proto si hlasitě povzdechl a beze slova pokračoval v cestě.  

  Obě dívky šly za ním.  

  Chodba se stále zmenšovala, ale kořeny byly větší a silnější.  
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  Už šli shrbení, aby  za  chvíli  neměli  kudy  projít. Všude byly silné 

kořeny až k zemi.  

  Vojtín dívky zastavil slovy:                                                          

   ,,Počkejte tady, zkusím projít mezi kořeny, snad něco zjistím?“ 

 

Zakrátko se mladík vrátil.  

   ,,Dá se projít skrz a je to jenom kousek,“ řekl nadšeně. 

  Dívky se na sebe podívaly a vydaly se za ním.  

  Slavěnka však měla problémy,aby své opuchlé tělo protáhla úzkými 

mezírkami mezi kořeny.  

   ,,Pomozte mi, prosím,“ žadonila, když  zůstala  uvězněná  mezi tím 

neřádem, co se tu tak roztahoval.  

  Vojtín pomáhal z jedné strany,Drahuška z druhé, ale Slavěnku ještě 

více zaklínili. Všechna další snaha o vysvobození byla marná.  

  Slavěnka  sténala  bolestí. Snažila  se  neplakat, ale přeci jen uronila 

pár slziček, které jí opět udělaly další ošklivé  jizvy v obličeji. Bolest 

však  zahnaly  pocity  úlevy, když  ji  přátelé  konečně  vysvobodili z 

objetí kořenů.  

  Princezniny slzy v podobě pálivých uhlíků bez  žáru a kouře spálily 

kořeny na troud.  

  To se všem třem ulevilo.  

 Slavěnka sice naříkala, skrze svou ošklivost, ale Drahuška i Vojtín jí  

utěšili, že se určitě opět promění v krasavici.  

 

Za krátko došli do rozlehlé zahrady, podobné těm nahoře, na zemi.   

Louku, pokrývala nizoučká travička a v dálce bylo vidět jezírko. 

Hladinu   zdobily  zvláštní  pestrobarevné  lekníny, ten  pohled  očím 

lahodil. Jinak tu žádné květiny nebyly.  

Také strop, se zdál  být tak vysoko, jako je nebe v opravdovém světě.  

Tady bylo hnědé a vysely z něj různě propletené tenké i silné kořeny. 

Některé z nich dosahovaly skoro až do trávy.   

 

Na hladině jezírka Slavěnka  poprvé spatřila svou podobu. Ponejprve 

se polekala, pak však smířlivým, stéle vyděšeným hlasem řekla:  

   ,,Tak Vítku, teď se uvidí, jak moc mě miluješ?“  

 

Nastal další děsivý okamžik, po kořenech  se  na princeznu Slavěnku  

vrhla podivná zvířátka. Byla malá,  jako  jsou  veverky, ale hlavička i  
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tělíčko  připomínalo  spíše  kočičku. Tak   zvláštně, přitom  příjemně 

mumlala, jako kdyby tiše zpívala. Slavěnku však bolestivě škrábala.  

  Když dívku povalila na zem, konečně se vzpamatoval Vojtín. 

Chytil do každé ruky visící kořeny a začal jimi potvůrky odhánět. 

  Také Drahuška se přidala, chytala je a odhazovala do jezírka. 

Zpočátku byla ráda, že zvířátka umí plavat, vždyť byla tak roztomilá, 

ale když se ty mršky znovu a znovu vracely, byla dosti nešťastná.  

   ,,Kdo jste vy dva, a co tu chcete?“ ozval se hlas z výšin.  

  Vojtín i Drahuška se ohlédli. 

   Na kořenech se  houpali dva  maličcí  mužíci. Oba  měli na hlavách 

stejně tvarované, placaté klobouky,  připomínající  talíř  na  polévku.  

Na těle zvláštní oděv, jako kdyby sešili dohromady  tuniku a kamaše.  

Lišili  se  od  sebe  pouze  barvou. Jeden byl celý v bílém a ten druhý 

měl oděv v barvě duhy. 

   ,,Prosím, ať jí neubližují, je to zakletá princezna,“ žadonil Vojtín. 

  Duhový mužíček zakroužil rozevřenou dlaní před svým obličejem.  

  V mžiku tvorečkové vyseli na koncích kořínků a čekali na povely. 

   ,,Jsem Bělostník, ochránce kořenů i kořínků,“ řekl bílý mužík. 

   ,,Já se jmenuji Duhovník,starám se květinám, které kvetou na zemi 

o jejich pestrou paletu barev,“ prozradil o  sobě  druhý  mužíček, pak 

oba společně jedním dechem dodali: 

   ,,Říkáte-li, že tohle není onen čározloun, věříme vám! Víme, že se 

umí skrývat v cizím těle! Prozraď nám, mládenče, kdo to tedy je?“ 

   ,,Princezna Slavěnka, která hledá svého milého,“ přeříkal Vojtín. 

Mezi tím si Slavěnka stoupla a smutně řekla: 

   ,,Všemu je konec, i kdybych ho přece našla, takhle znetvořenou mě 

Vítek chtít nebude.“  

  Malá roztomilá  zvířátka  znovu  skákala  z konců kořenů rovnou na 

začarovanou dívku. Tentokrát jí začala vlídně olizovat a hladit svými 

tlapičkami.  

  Duhový mužík opět zakroužil rozevřenou dlaní před obličejem, aby  

se roztomilníci poslušně zavěsili na dřevnaté provázky. 

   ,,Je jedna  možnost, láskovník, najít  láskovník! To  však  může jen 

muž!“ prozradil Bělostník. 

   ,,Láskovník, ty víš, jak vypadá?“ zeptala se skromně Slavěnka.  

   ,,Na stonku  silném  jako  tvá  ruka, vysokém  asi  tak  do  pasu vás  

lidí,  pyšní  se  koule  o   velikosti   vaší   hlavy, připomínající  špatně   

namotané  zlatavé  klubíčko  vlny. Místo  kvítků  se  na  něm  třpytící   
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červenostříbrná srdíčka, velká  jako  palec mládencovi  ruky. Vyroste  

vždy  tam, kde dívku  pohltila zem. Kvete jen jeden den a jednu noc! 

Musí se z něj vzít dvě ta srdce, jedno  není nic platné!“ doplňovali se 

mužíci. 

   ,,Takže vlastně není vůbec žádná naděje?  I kdybychom  se  dostali 

na zem, nestihneme to!“ vzdychla Drahuška a hned po ní Slavěnka. 

   ,,Zbývá  pár  chvil  než  láskovník  odkvete, pomůžeme vám!“ řekli 

opět  společně  Bělostník  s  Duhovníkem.  

  Oba začali před svými obličeji kroužit oběma rukama současně.  

  Rostlinky na hladině jezírka, připomínající lekníny, se začaly měnit 

v maličké antilopky. Poskakovaly  na  vlnkách  a  když byla proměna 

dokonalá, vyskákaly na břeh.  

  Tři z nich stále rostly, rostly až do velikosti antilop, které znají lidé. 

  Mužíci ačkoli neměli křídla, létali nad nimi a společně mluvili:  

   ,,Na co čekáte,okapi vás zavezou na místo,kde rozkvetl láskovník.“ 

Pak antilopám cosi pošeptali a už jen mávali rukou, aby se všichni tři 

posadili na jejich hřbet.  

 Vojtín pomohl Slavěnce  a potom také Drahušce, nakonec sám hbitě   

vyskočil na hřbet překrásnému zvířeti, aby se mohli vydat na cestu.  

  Okapi utíkaly rychle, přesto všichni tři vnímali, krásné okolí.  

  Z trávy občas vykoukl maličký fialový  kvítek dračíka. Také kořeny 

přecházely do krásy, začaly se na nich objevovat zelené lístečky. 

   ,,Tady kvete také dryádka,“ ukazovala Slavěnka, když  mezi  lístky 

spatřila  běloučký  kvítek. Další a další, najednou jich  bylo nespočet. 

   ,,Je krásná, podobná sedmikrásce,“ řekla okouzlená Drahuška. 

   ,,Koukejte tam?“ jásal Vojtín  nad obalenými kořeny bělozářkou. 

 

Antilopy roztáhly mohutná křídla, přestože před tím žádná neměla.  

   Vznesly se do výšin a netrvalo dlouho, výletníci spatřili sluníčko.  

Okapi nic takového nemohlo  zaskočit, neletěly z podzemí na povrch 

poprvé, proto nerušeně, kousek nad zemí pokračovaly k láskovníku. 

Všude jen písečná poušť a na nebi samotné slunce.  

  Slavěnka chtěla něco říct, ale nečekané přistání jí v tom zabránilo. 

Smutné pohledy naznačovaly zklamání, láskovník tu nebyl.  

Princezna se teď musela hodně přemáhat, aby se nerozplakala.    

  Drahuška, však své slzy neudržela,  

  Vojtín pláč zahnal výkřikem: 

   ,,Háááááá!“ 

  Okapi se náhle opět vznesly a letěly neznámo kam.  
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Když se  písečná  poušť  změnila  na zelené louky, brzo spatřili hrad,  

tam s nimi okapi přistály.  

  Na velkém  nádvoří  stály  čtyři postavy. Štíhlá dívčí těla i nohy, ale 

místo dívčí  hlavy, měli  přepůvabnou hlavu  ptačí. Kočičí tlapky bez 

drápků a na zádech malinká křidélka, připomínající brk z ocasu páva. 

Také jejich oči byly zvláštní, žádná  z nich neměla řasy. Okolo svých 

kukadel měly okvětní lístečky, každá jiné. Jedna sedmikrásky, druhá 

pomněnkové, třetí bledule a tak bychom vyjmenovali všechny květy, 

co jich je. Byly stejné, přesto každá jiná.  

   ,,My jsme Štěbetalky,“ řekla  jedna  z  nich, když se výletníci ocitli 

na zemi.  

  Okapi se hned poté vznesly a odletěly.  

   ,,Ty jsi začarovaná  princezna  Slavěnka, ty jsi moc hodná  dívenka 

Drahuška a ty vskutku dobrý hoch Vojtín. Máme  pro vás připravené  

komnaty, tady se nemusíte ničeho bát,“ řekla jiná Štěbetalka a rukou 

naznačila, aby šli za ní. 

   Drahuška  i  Vojtín  usnuli  brzo, pouze  smutná  Slavěnka nemohla 

spát. Přemýšlela, kde najít  vzácný láskovník a  koho  pro  něj poslat. 

Nechtěla, aby jí Vítek spatřil takhle ošklivou.  

 

 
PŘÍBĚH   OBYČEJNÝCH    PRSTÝNKŮ  -  CESTA 

Starý kovář vážně věřil, že jeho syn Janík jednou dojde k pokladu. 

Odmala ho  učil  kovářskému  řemeslu, ovšem jak hoch vyrůstal, čím 

dál tím víc mluvil o tom,  že  půjde  do světa. Otec nebyl rád, ale kde 

jinde by přišel k bohatství, když v jejich městečku vládne chudoba. 

 

Přišel den, kdy se Janík začal loučit. V dlaních kaluž máminých slz a 
v očích jako v zrcadle odrážel se vyčítavý pohled otce. 

   ,,Přeskočíme to smutné  loučení!“ řekl Janík  a chtěl odejít,  když v  

tom někdo zaťukal na dveře. Chlapec  otevřel, a  aniž se podíval, kdo 

to přišel, proklouzl ven. Slova návštěvníka ho však pozdržela. 

   ,,Dobrý den, jmenuji se Vítek a jsem už dlouho na  cestách, hledám 

svou milovanou  dívku. Jestli je to  jen trochu možné, chtěl bych se u 

vás prospat a  pak  moc  rád  s  ledasčím  pomůžu. Kovářské řemeslo 

vůbec neznám, ale žádná  práce  mi  nevadí a rád se učím. Nezůstanu 

vám nic dlužen!“  

  Otec bez váhání k němu přikročil a podal mu ruku. 

   ,,Jsi vítán, náš  syn  jde  zrovna  do  světa  a já sám to tu nezvládnu. 
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Usteleme ti v podkroví a až se prospíš, budeš mít práce, no jéjé.“ 

  Janík, který stál vedle Vítka, rázem ožil.  

   ,,Otče dovol, abych Vítka všemu naučil, řemeslo ovládám dobře!“ 

  Otci se rozzářily oči, skromně přesto důrazně řekl:  

   ,,Když tě to nebude zdržovat od poznání, které tě čeká ve světě?“ 

  Janík Vítka přátelsky poplácal po rameni a ukázal na schodiště.  

 

Když otvíral dveře malé komůrky, tiše říkal: 

   ,,Jsem moc rád, že jsi přišel. Naučím tě všechno, co budeš chtít a ty 

mě za to vezmeš do světa. Můžu ti být užitečný, uvidíš sám, až se víc 

poznáme.“ 

  Vítek kývl hlavou a jen taktak, že došel do postele dřív, než usnul.  

    

Když se ráno probudil, všude bylo ticho.  

  Oblékl se a opatrně sešel do světnice.  

  Za stolem seděl otec s Janíkem. 

   ,,Stalo se něco? “zeptal se tiše Vítek.  

  Otec se na něj s úsměvem otočil a vlídně odpověděl:  

   ,,Nic se nestalo, pojď, posaď se, čekáme na matku, šla pro chléb.  

Nasnídáme se a pustíme se do díla, co ty na to? Už jsi odpočatý?“ 

   ,,Jsem, moc děkuji,“ odpověděl Vítek a přisedl ke stolu. 

   ,,Zatím nám vyprávěj něco z cest?“ žadonil Janík. 

  Vítek  se  nenechal  pobízet a začal  od začátku. Možná si sám chtěl 

připomenout krásné chvíle, kdy ještě potkával Slavěnku.  

  Netrvalo dlouho a paní  domu se vrátila i s čerstvým pečivem, proto 

z vyprávění sešlo.   

 

Když se najedli, šli do kovářské dílny, kde Janík začal Vítka učit. 

  Nejprve mu vysvětlil, k čemu se používá to různé náčiní a nářadí.   

  Pak rozdělali oheň a začali vyrábět podkovu.  

   

Vítek se za pár dní dělal sám nejen podkovy, ale i složitější věci. 

 

Po měsíc se hoch rozhodl pokračovat v cestě.  

  Kovář byl z toho  smutný, ale  protože  za  tu dobu znal celý Vítkův 

příběh, uznal, že Slavěnku musí najít. Věděl i to, že s Vítkem  odejde  

také  jeho syn Janík, proto si je  naposledy zavolal do kovářské dílny.  

   ,,Nevím, jestli se sem,Vítku někdy vrátíš, tuším však, že až se vrátí  

můj syn,budeme už s maminkou odpočívat.Proto vám teď svěřím své  
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malé tajemství. Bude to takový dáreček, řekněme talisman.“ 

  Zatím, co  otec mluvil, rozdělal oheň a hodil do něj rezavé kroužky.  

  Pochvíli je vyndal na kovadlinu, vzal jakousi divnou tyčku, do které 

praštil a  hned kroužek vhodil do vědra s vodou. To samé udělal ještě 

jednou.  

  Když uznal, že už vychladly, dal každému z chlapců jeden. K tomu 

jim přidal každému kousek kůže a tajemně řekl: 

   ,,Prstýnky, to jsou prstýnky, kterým vděčím za to, co mám. Tenkrát 

když jsme  s maminkou  začínali, bylo  to, to jediné, co si lidé od nás 

kupovali. Kůží si  je  vyleštěte  tak, aby  byly  podle  vašich představ. 

Hlavně  nikdy  nezapomeňte, že   to  jsou  pouze  obyčejné  prstýnky, 

tretky!“  vysvětlil otec se slzami v očích a odešel do chalupy.  

 

Mládenci vyleštili své poklady a šli za ním.  

  S oběma rodiči se rozloučili se a dali se na cestu.  

  Kráčeli jen pár hodin, když tu je u lesíka přepadli lupiči.  

  Janík jim dal vše, co měl a Vítek přidal i pár veselých slov.  

  Lupiči ukořistili z uzlíčku chléb a hrudku másla. Hlavně dychtili po 

kovových obroučkách, co měl Vítek s Janíkem na prstech.  

Když viděli,že mládenci neprotestují a s humorem si s nimi povídají, 

pozvali oba do své chýše přenocovat.   

  Hoši už  neměli o co  přijít, navíc banditi  nevypadali až tak strašně, 

proto souhlasili. 

  Loupežníci se pustili do jídla, dokonce i Janíkovi a Vítkovi nabídli. 

Povídali si o všem možném,jakmile však Janík prozradil, že je kovář, 

jeden z chlapů vyndal oba kroužky, o které je oloupil a chtěl, aby mu 

je mladík zmenšil na jeho prst. 

  Janík hodil prstýnky do ohně a vysvětlil, že se železo musí nahřát.  

  Nechal je tam  dlouho, když  pak  oba  klacíky  vyndal, položil je na 

kámen a druhým  šutrem  do  kroužků  bacil. Měly sice podivný tvar, 

ale krádežníkovi už nepadaly z prstu, proto byl spokojen. 

  Ještě dlouho do noci si povídali. 

 

Ráno se mladíci rozloučili a  dobře naladěni  vykročili, pravou nohou 

do světa, Janík za poznáním a Vítek za Slavěnkou. 

 

Tu pomohli mlynáři spravit  mlýnské  kolo, támhle zase rozbitý pluh.  

  Také koně kovali i stáda pásli.  
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Dostali se daleko, daleko, do hodně vzdálených krajů.  

  Den za  dnem  potkávali  míň a  míň  lidí, až se stalo, že  už  pár dní 

nepotkali nikoho.    

Přemýšleli, že se dají na cestu zpět, ale něco je stále táhlo dál a dál.  

  Šli ještě dlouho, pili z potoků a tůní, jedli ryby a lesní drobotinu.  

Povídali si se sluníčkem, se stíny i s měsícem a hvězdami.  

 

Za čas věřili, že  nikam  nedojdou. Ani  zpátky  se  vydat nemohli, už 

nevěděli kudy. Kraj kolem byl na všechny strany úplně stejný. Nikde 

jediný kvítek, jen stromy a tráva,ve které teď spí vyčerpaní, bezradní 

chlapci, Vítek s Janíkem. 




OKAMŽIK   ŠTĚSTÍ 

   ,,Vítku, chtěla  bych  být  tou  dívkou, závidím jí,“ otočila se na mě 

Anička. 

  Měl jsem zvláštní pocit z toho, jak se na mě dívala.  

   ,,Vždyť ty jsi tou nejvzácnější dívkou!“ řekl jsem bez okolků. 

   ,,Já vím, ale…,“mávla rukou. 

 

Po chvilce došla až  ke mně, vzala  mi  papír, na  který  jsem kreslil a  

odhodila ho.  

I s křeslem mě povalila na zem a vášnivě mě líbala. 

  Náhle zpozorněla a jásavě mě upozornila: 

   ,,Slyšíš Vítku, v rádiu hrají tvou písničku, smím tě poprosit o tanec  

kavalíre,“ zvedla se a dala rádio hlasitěji.  

  Pomohla mi vstát, abychom v něžném objetí se spoustou sladkých 

polibků protančili celou písničku. 

ČESKÉ   HOLKY       (Píseň) 

Danky, Janky, Hanky, Alžběty, okouzlí nás svými půvaby. 

Valentýnky, Leontýny, Kristýny, zdobí krásné vlasy, dlouhé 

copánky. 

Brunetky, blondýny, zrzavky, každá z nich je jak princezna 

z pohádky.  

České holky, ty jsou vážně nejkrásnější, české holky, všude úsměv 

rozdávají. 

České holky, s těmi není nikdy nuda, české holky, každá z nich je 

vážně krásná. 

České holky, jsou tou pravou inspirací, české holky, svojí šanci  
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nepromarní. České holky, české holky, české holky. 

Marty Lindy Vandy, Aleny, mají vážně príma nápady. 

Dominiky, Veroniky, Adélky, stále leží v knihách, čtou si romány. 

Brunetky, blondýny, zrzavky, každá z nich je jak princezna 

z pohádky.  

Petry, Pavly, Evy, Heleny, nemaj vůbec  žádné rozmary. 

Drahomíry, Bohumíry, Terezky, sbíraj dečky, šálky také obrázky. 

Brunetky, blondýny, zrzavky, každá z nich je jak princezna 

z pohádky.  

Lady, Gerty, Magdy, Libuše, každá se vším ráda pomůže. 

Emanuely, Filomény, Štěpánky, kráčí s módou, nosí nobl klobouky. 

Brunetky, blondýny, zrzavky, každá z nich je jak princezna 

z pohádky.  

* 

Letmo mě políbila a odešla do kuchyně, odkud na mě volala, jestli si  

dám kávu. 

  Odpověděl jsem, že rád, upravil křeslo a znovu se posadil.  

Prsty jsem  si  lehce  hladil rty a v mysli jsem měl na chvilku někoho 

jiného, než Slavěnku.  

  Anička s hrnky zůstala stát ve dveřích a sledovala, jak se tvářím.    

   ,,Sedni si na sedačku,“ řekla vlídně a postavila kávu na stolek. 

  Poslechl jsem a dychtivě čekal, co bude Anička tvořit.  

  Klekla si  na  zem  z druhé  strany  stolku a  položila na něj papírek, 

který vyndala z kapsy. Byla na něm opsaná  ta podivná slova z mého 

lístku, který tenkrát Slavěnka ztratila v kanceláři naší redakce.  

   ,,Povedlo se mi to přeložit,“ řekla důležitě. 

  Četl jsem ta slova se zatajeným dechem. 

 

NE LIBORE! JÁ OPRAVDU MILUJU VÍTKA. I SLEPEJ BY SI 

VŠIML, ŽE HO MÁM RÁDA. PLAKALA JSEM, KDYŽ JSEM SE  

DOZVĚDĚLA, ŽE MÁ JINOU DÍVKU. TAK RÁDA BYCH TO 

VRÁTILA! 

 

Vyskočil jsem jako blesk, běhal po pokoji a stále do kola opakoval:   

   ,,Tak ona mě měla ráda?“ 

   ,,Jestli skutečně tu větu neřekla,tak za nic nemůže. Netušila, proč jí 

nechceš být na obtíž. Takhle tomu říkáš, že?“ poučovala Anička.  

   ,,Vždyť  přes  rok  ví, co  k  ní cítím, to jí to nebylo divný? Nebylo! 

Protože mě nemá ráda!“ bručel jsem. 
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   ,,Podle  toho, cos mi  vyprávěl, nebavili jste se spolu, tak jak mohla 

vědět, že jí pořád miluješ, ha?“ řekla důrazně Anička. 

   ,,Přeci jsem  jí  to  řekl  znovu před  dvěma  měsíci, kdyby mě měla 

ráda, tak by  jí  to nebylo  lhostejný. No, co bys  dělala ty?  Víš, že tě 

někdo miluje a není ti lhostejný, co bys dělala?“  

   ,,Nevím, nezažila jsem to!“ špitla Anička a jedním dechem dodala:  

,,Za sebe však můžu říct, že od  první  chvíle, co  tě  znám, vím, že ty 

umíš kouzlo všemu dát, já nebudu si na nic hrát, chci být s tebou!“ 

   ,,Už je to tak dávno, a navíc ten  dopis  nemusí  být její. To, že jí to 

vypadlo z kapsy kabátku, neznamená, že to napsala!“ mumlal jsem. 

   ,,Něco ti řeknu po tom  všem  mi  připadá, že si hledáš omluvu pro 

svou  neschopnost. Falešný  alibismus je  také zlo, ale láska odpouští 

všechno. Nebo máš nějaký komplex?“ mračila se Anička. 

   ,,Ko-ko-ko mplex?“ odmlčel jsem se, sedl si k Aničce na koberec a 

pohladil ji. Došlo mi, jaký jsem hlupák. Zase mluvím o té…, jiné. 

   ,,Zlobíš se na mě, Vítku?“ zeptala se bojácně dívka.  

Netušila, jak mi tou otázkou  pomohla, využil jsem té  situace a začal 

napravovat svou chybu. 

   ,,Blázínku, co to říkáš, jsem rád, že tě  mám. To já jsem vinen, už o 

ní nechci mluvit“ odpověděl jsem bez váhání.  

,,Je mi s tebou krásně, odpusť mi.“  

 Mlčky jsme si koukali do očí, než se mě zeptala:  

   ,,Nechceš u mě bydlet?“ 

Byl to zvláštní pocit, povznášející. Hlavou mi proběhla myšlenka, co 
tomu řekne Slavěnka, až se to dozví, ale hned jsem souhlasil. 

  ,,Zítra řeknu taťkovi, přijede velkým autem a převeze  tvé  věci sem 

ke mně,“ jásala dívka.  

Ještě chvilku mi koukala do očí, než si zase sedla k počítači a hlavou 

naznačila, abych pokračoval. 

  Byl jsem v rozpacích. Mám  Aničku dál trápit příběhem lásky k jiné 

dívce? Opět jako kdyby mi četla myšlenky, promluvila: 

   ,,Tak  pokračuj, neboj  se, netrápí mě ten příběh, ani ta dívka. Jsem 

šťastná, že jsi tu se mnou a že  jsi  odpověděl  kladně bez přemýšlení. 

Jen   jí  trochu, teda  hodně  závidím,  zrovna  tvou  lásku. Kdyby mě 

někdo miloval,  chovala  bych  se  k  němu  úplně jinač! A kdybys  to  

byl ty, vím, že  bych  prožila  nejromantičtější, nejsladší, nejkrásnější  

příběh lásky. Máš spoustu  úžasných  nápadů  jak zpříjemnit, zkrášlit 

každou chvilku, každý okamžik,“Anička se rozplakala.  

  Vstal jsem a šel k ní. Stál jsem jí za zády a  hladil její krásné dlouhé  
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černé vlasy. Nevěděl jsem, co mám říct, proto jsem jí chtěl políbit. 

  Otočila hlavu jinam a nervózně řekla: 

   ,,Tak dokončíme ty prstýnky, co říkáš?“ 

  Políbil jsem jí tedy alespoň na vlasy a zašeptal: 

   ,,Ty jsi nejlepšejší, víš to?“ 

  Koukla se na mě očima plnýma slz, ale s krásným úsměvem řekla: 

,,Ano, jasně že to vím!“ 

 

 
PŘÍBĚH  OBYČEJNÝCH  PRSTÝNKŮ -  SETKÁNÍ 

    ,,To by  stačilo, jak  dlouho  chcete spát?“ probudil  Vítka a Janíka 

burácející hlas.  

  Pomalu otvírali oči.  

Leželi na zvláštních  slaměných  postelích ve skromně, přesto krásně 

vyzdobeném pokoji. Nad nimi stála přísně vyhlížející stařenka,oděná 

do šatů, které nosí dvorní dámy. 

   ,,Mě se bát nemusíte, jsem  matka vládce  tohoto království a tomu  

jste prý k moci, pomohli právě vy dva. Tak se oblečte, všichni na vás 

čekají,“  přehodila přes pelest každé postele oblečení a odešla. 

   ,,Kde to jsme, co to  ta  stařena  povídala? Komu jsme pomohli, nic 

takového si nepamatuji?“ řinčel zmatený Janík a vyskočil z postele.  

 Bezradně pobíhal po pokoji a pořád dokola se ptal na to samé. 

  Vítek  pomalu s rozvahou  také vyklouzl z peřiny, seděl na posteli a 

mlčky si prohlížel pokoj. Když se pak začal oblékat, klidně pravil:  

  ,,Vše se jistě dozvíme!“ 

 

Hned jak hoši vyšli z  pokoje, lekli se stařenky, která stála za dveřmi.  

S podivným úsměvem prohodila:  

   ,,Tak pojďte, hošánci, zavedu vás k našemu vládci!“ 

 

Šli chodbou, až ke dveřím do sálu, byly  otevřené  a tak vešli dovnitř. 

  Na druhé straně honosně vyzdobeného sálu, seděl kdosi na trůnu.    

Kolem něho trio spoře oděných dam, které z muže nespustily oči.  

 

Podivně vyhlížející pán mávl rukou, aby přišli blíž.  

  Když chlapci došli k trůnu, zjistili, že  toho  muže odněkud znají, už 

ho potkali, nemohli si však vzpomenout, kdy a kde. 

  Muž řekl cosi podivného a pak se sám představil:  

   ,,To koukáte, jak mě ty ženy obdivují? Nespustí ze mě svá kukadla.  



123 

 

Co to vidím, snad  jste na mě nezapomněli. To jsem přece já, největší 

z lupičů, kterému  jste  dali  prsteny. Říkali  jste, že jsou obyčejný? A 

hele k čemu  mi pomohly! Už jsem vám dal zařídit  kovárnu. Uděláte 

mi hodně takových prstýnků! Dám vám jeden prsten, abyste to dělali 

přesně!Ten druhý si samo sebou nechám!“ hodil kroužek na zem pod 

nohy překvapených mládencům. 

  Janík prsten zvedl, nasadil si ho na prst a už se divit, co se to děje. 

  Celá  ta  velká  místnost  se  dvakrát  protočila  kolem  dokola,  jako 

kdyby někdo točil talíř na stole.  

  Lidé z toho byli tak vyděšený, že nikdo z nich nevydal ani hlásku.  

  Vše se uklidnilo a zdálo se, že se nic nezměnilo.  

  A přeci, z vládce se stal opět loupežník, který klečel u Vítka, Janík 

v překrásných šatech seděl na trůnu.  

  Všichni přítomní, se mu začali klanět. 

  Janíkovi chvilku  trvalo, než se vzpamatoval, ale pak vzal okamžiky 

pevně do svých rukou, začal poroučet:  

   ,,Loupežníka do žaláře a Vítka vyhnat ze země!“ 

 

Už oba muže odváděli ze dveří, když Janík znovu zvolal:  

   ,,Počkat, to jsem ale popleta,Vítka  nevyhánět, musí  jít  na hrad do 

sousedního království.“ 

  Bez dalšího vysvětlení Janík doběhl k loupežníkovi a tvrdě řekl: 

    ,,Vrať druhý prstýnek!“  

  Muž  moc neprotestoval, za to jeho matka se vztekala, poskakovala, 

pištěla a lomila rukama.  

  Lidé v sále z toho měli legraci.  

  Jenom Janík  byl  zcela  vážný, došel k Vítkovi, chvilku si prohlížel 

prstýnek na rozevřené dlani, než jej navlékl svému příteli na prst. 

   ,,Prsten mi prozradil, že  na  sousedním  panství  hraběte Štěbetálka 

najdeš Slavěnku. Neboj se, Štěbetalky jsou hodné, pomůžou vám.“ 

  Vítek nic nechápal, přesto vzal prsten a dle rady, se vydal na cestu. 

 

K večeru došel k podivnému, ale moc krásnému hradu. Když zabušil 

na bránu, a ta se sama otevřela, mládenec pomalu vešel dovnitř.  

  Na velikém nádvoří stály pouze čtyři postavy.  

   ,,My jsme Štěbetalky, a ty jsi Vítek“ řekla s jistotou jedna z nich. 

  Druhá hned dodala:  

 ,,Slavěnka na tebe čeká, tam v té komnatě. Pojď, zavedu tě za ní.“  

  Vítek Štěbetalku následoval.  
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Vyšli schody, prošli  chodbou a už  stojí u dveří, za kterými na Vítka 

čeká jeho nekonečná láska, Slavěnka.  

  Zaklepal, dveře se otevřely a v nich stála…?  




ZLOBIDLO                          

   ,,Aničko, můžu poprosit o  trochu  vody, nějak mi z toho vyprávění 

vyprahlo v krku,“ žadonil jsem. 

  Podívala se na mě rozzlobeným pohledem a zklamaně pronesla: 

   ,,Tak  já  se   těším  na  to, jak  si  skočí  do  náruče  a  ty  to  takhle 

pokazíš? Vodovod znáš,  jak  vypadá  sklenička, víš?  Zkrátka jenom 

vodu! Za to, co jsi mi provedl, nic víc nezasloužíš!“ 

 

Došel jsem do kuchyně.  

  Přestože na  kuchyňské lince stála dvoulitrová láhev limonády, já si 

poslušně natočil vodu. 

   ,,Ty jsi prostě úžasný, vážně,“ smála  se Anička, když mě viděla ve 

dveřích se sklenicí vody. 

  Posadil jsem se k ní na židli a objal jí okolo ramen.  

  Položila  si  hlavu  na  mé  rameno, sevřela mou ruku, kterou jsem jí 

objímal, a špitla: 

   ,,Chceš odtajnit tajemství, tajemně tajný?“ 

  Nestačil jsem reagovat. 

  Anička tenkým, líbezným hláskem věrohodně řekla:  

   ,,Miluji tě, moc a ještě víc a nejvíc.“ 

  V tu chvíli jsem si opravdu přál, aby ta pohádka patřila Aničce. 

  Políbila mě na tvář, cítil jsem její zrychlený dech, proto jsem se k ní  

natočil čelem, abychom si mohli koukat do očí. 

   ,,Zlobidlo zlobivý!“ řekla blaženě, když se zvedla ze židle.  

   ,,Nic nebude! V tom  nejlepším  jsi  to překazil a proto, nic nebude!  

Jsi zlobidlo, zlobítko, zlobítkový,  zlobínkuješ mě, víš?“ ozývalo se z 

kuchyně, kam Anička odešla nalít limonádu.  

  Donesla sklenku i mně.  

   ,,Moc děkuji, myslel jsem, že zlobím?“ řekl jsem škádlivě. 

   ,,Zlobíš, zlobidlo! Ale teď to napravíš a honem!“ poručila Anička a 

přitom se smála.  

  Postavila  skleničky  na  stolek  s počítačem  a  s  velikou radostí do 

mě strčila a já spadl ze židle na zem. 

Anička se škodolibě, přesto tak líbezně smála. 
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  Uvelebil jsem se na  koberci, ležel jsem  na zádech  a s důležitostí v 

hlase jsem vzácnou dívku upozornil, že hodlám  pokračovat ve svém 

vyprávění.  

   ,,Piš, poupátko! Dveře se otevřely a v nich stála  krásná  princezna, 

snad ještě krásnější, než dřív...?  

To jsi chtěla slyšet, že mám pravdu? Tak to má být?“ smál jsem se. 

  Anička neodpovídala, proto jsem se mlčky zvedl a šel k ní. Koukali  

jsme na písmenka v počítači, než si Anička povzdychla. 

   ,,Tys jí dal, tebe to hodně bolí, že?“ 

Místo odpovědi jsem se zeptal:  

   ,,Jak to tam máme napsané?“ 

 

 
SOUHVĚZDÍ  LÁSKY 

Vítek Štěbetalku následoval.  

  Vyšli schody, prošli chodbou a už stojí u dveří, za kterými na Vítka 

čeká jeho nekonečná láska, Slavěnka.  

  Zaklepal, dveře se otevřely a v nich stála strašidelná postava.  

  Podezřívavě se podíval na Štěbetalku, aby s nevolí opět obrátil zrak 

na ošklivku. 

   ,,Jsem to já, Vítku, Slavěnka,“ řekla postava stojící ve dveřích. 

Vítek poznal  vzácný hlas princezny. Cítil po celém těle, to nádherné 

souznění, ty krásné pocity, co umí vykouzlit  jen  láska. Opět jich byl 

úplně plný.  

  Neváhal ani chvilku, přistoupil k zakleté dívce a políbil jí ruku. 

   ,,Jak se ti to přihodilo? Můžu ti nějak pomoct? Udělám cokoli, 

řekni prosím, co mám udělat?“ ptal se odhodlaný Vítek. 

   ,,Jestli chceš, pojď dál, já ti všechno povím,“ odpověděla Slavěnka. 

  Vítek se ještě jednou  ohlédl  na  Štěbetalku, která souhlasně kývala 

hlavou, otočila se a odešla dlouhou chodbou ke schodišti. 

   

Slavěnka gestem naznačila, zda hoch vstoupí do její komnaty.  

   Vítek za sebou zavřel dveře a posadil se na postel.  

  Princezna si sedla k němu a tichým hlasem řekla:  

   ,,Hledala  jsem  tě, chtěla  jsem  ti  toho  tolik  říct, ale teď?“ začala 

plakat. Po tvářích se jí začaly koulet  ony  ohnivé uhlíky, které dělaly 

nové bolavé jizvy.  

  Vítek se snažil uhlíky z tváří shodit, ale sám se popálil.  

  Jeden, dva páliví neřádi spadly do peřiny a ta začala hořet.  
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  Jen taktak, že se mladíkovi povedlo oheň včas zneškodnit. 

   ,,Prosím, už neplač,“ říkal princezně pořád dokola. 

   

Když se vše uklidnilo, vyprávěla Slavěnka  jak přišla ke své nynější 

podobě i to, že už není naděje na lepší časy. 

  Vítek vzal princezninu ruku a sevřel jí ve svých dlaních. 

  ,,Cítím to krásno v celém  těle, jestli mě máš i ty ráda, já se tě nikdy  

nevzdám! Miluji tě, zbožňuji tě a chci být s tebou.“ 

   ,,Mám tě moc ráda,“ odpověděla  Slavěnka a chtěla znovu plakat. 

   ,,Ne prosím, neplač?“ žadonil Vítek. 

   ,,Tiše!“ zvolala náhle princezna, jen malý okamžik poslouchala, co 

se to děje na chodbě a hned utíkala ke dveřím.  

  jakmile je otevřela, viděla, jak kolem její komnaty prošla Štěbetalka 

v doprovodu dvou mužů. 

   ,,Radůz a Matís,“ zvolala radostí, jen málo stačilo k dalším slzám.   

  Chlapci se otočili, když spatřili ošklivku, až leknutím poskočili. 

   ,,Slavěnka, jsem zakletá Slavěnka, pamatujete si mě? Je tu se mnou 

i Vojtín, ten vám to všechno může potvrdit.“  

  Hoši se oklepali a bez jediného slova šli dál.  

  Princezna se vrátila k Vítkovi, celá se třásla, jak byla nešťastná. 

  Hoch jí hladil ruku, ale neměl nic moudrého, co by řekl a tak mlčel.  

  Slavěnka si lehla na postel a na okamžik usnula. 

   ,,Slavěnko, někdo klepe,“ budil  dívku Vítek  a  hned  se  ptal, jestli 

může otevřít. Dostal svolení, proto šel ke dveřím a otevřel je. 

   ,,Já jsem Vojtín a kdo si ty?“ díval se podezřívavě mládenec. 

   ,,To je Vítek,“ odpověděla místo něho Slavěnka. 

   ,,Moc mě těší, můžeme dál, máme dobrou zprávu,“ jásal Vojtín. 

   ,,Jenom pojďte,“ pozval Vítek také Radůze a Matíse. 

  Slavěnka  neměla ani sílu se posadit, natož se postavit, proto zůstala 

ležet.  

  Radůz  s Matísem se  s princeznou  přivítali  pohlazením  ruky a ten 

větší začal vyprávět. 

   ,,Když  se  za  vámi  zavřela  zem, mysleli   jsme, že  už  vás  nikdy 

neuvidíme a tak jsme  tom  místě  chtěli  udělat  nějakou vzpomínku, 

památku, ale příroda  byla  rychlejší z ničeho nic, tam cosi vyrostlo. 

Od  Vojtína už víme, že to byl láskovník.  

  Dívka byla tak rychle na nohou, že to snad ani ona sama nečekala. 

   ,,Aáá?“ zněla princeznina skromná otázka. 

  Hoši krčili rameny a s kamennou tváří, koukali na trápící se dívku. 
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   ,,Čistě náhodou mě napadlo utrhnout si z láskovníku jedno srdíčko, 

abych na tebe nikdy nezapomněl,“ začal se usmívat Radůz. 

   ,,A ty bys mi jej dal?“ zeptala se princezna a hned k tomu dodala: 

,,My vlastně stejnak potřebujeme dvě ty srdéčka?“ 

  Matís se přitočil k Vítkovi. 

   ,,Náhodou jsem si i já jedno utrhl, to abych nikdy nezapomněl.“ 

  Slavěnka radostí poskočila, proto ji Radůz víc netrápil a dal jí srdce 

z láskovníku. 

   ,,Ale co teď?“ ptali se Slavěnka s Vítkem.  

  Snad ta jejich zvědavost otevřela dveře a  z nich se ozval tenký hlas 

Štěbetalky, která přivedla Vítka.   

   ,,Přišla jsem, abych  vám  poradila. Položíte si srdéčka na dlaň levé 

ruky a  přiložíte  je  k sobě. Pozor, teď se ukáže pravda. Pokud  jeden  

z vás nemiluje tak doopravdy z lásky, oba zemřete.  Jestliže to chcete 

udělat prosím, je čas.“ 

  Vítek ani Slavěnka  neváhali, položili si  srdéčka na dlaň a spojili je 

k sobě.  

   

Láska učinila své tajemné kouzlo. 

  Princezna teď byla krásná, snad ještě krásnější než předtím.   

  Milenci se objali tak vroucně, že se všichni přítomní taktně otočili.  

  Ani na ně dívka  nezapomněla  a  všechny tři s poděkováním objala.   

 

Mladíci spolu se Štěbetalkou opustili komnatu.  

  Slavěnka s Vítkem se poprvé políbili a říkali si komplimenty písní 

 

SOUHVĚZDÍ   LÁSKY       (Píseň)  

Nad hlavou září, poutavý nápis,  

souhvězdí lásky patří jenom nám. 

Spolu otevřeme všechny dveře, okna dokořán, 

ať k nám může vplout červánkový proud. 

Spojili jsme srdečníky v soukvětí, 

láska má, láska tvá, je ta nejkrásnější. 

Písmenka srovnej, vyznání vyslov,  

souhvězdí lásky mluví pouze k nám. 

Spolu otevřeme všechny dveře, okna dokořán, 

ať k nám může vplout červánkový proud. 

Spojili jsme srdečníky v soukvětí. 

Láska má, láska tvá, je to nejkrásnější.                      
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                                                                * 

  Ještě dlouho si vyprávěli, kdo co na svých cestách prožil.  

Přišlo také na další políbení a další něhu, usnuli až k ránu. 

 

Bylo skoro poledne, když Štěbetalky  ťukaly na dveře, aby milencům 

oznámily, že jejich cesta zdaleka nekončí. 

  Zavedly  Slavěnku s Vítkem  do  salonku, kde  jim hrabě Štěbetálek   

prozradil, že pouze oni dva mohou zachránit samotnou paní Lásku.  

  Bez dlouhého  váhání oba slíbili, že  lásku  vysvobodí,  jen  se musí 

dozvědět, co mají udělat.   

  Hrabě Štěbetálek se opět ujal slova: 

   ,,Kdesi existuje  Kamenné   město. Místo  náměstí tam  stojí  skála, 

která připomíná obrovský  krunýř  želvy. Pod půvabným  podloubím 

se ze  šesti  stran  ukrývají  klenby. Každému   kdo  do nich nahlédne 

zvenčí, naskytne  se  vzácný  pohled  na  krásnou krajinu. Za  každou  

tou  klenbou se skrývá jiná  zahrada. Zahrada  štěstí, zahrada  radosti, 

zahrada snů, též  splněná přání a přátelství mají svou zahradu. Někde 

mezi  nimi  je  zahrada  lásky, tu  musíte  najít! Pozor, nesmíte  se ani 

jednou splést. Smíte  vejít  pouze  do  zahrady  lásky. Tam  se  ukrytá  

jeskyně, uvnitř  té  jeskyně je do kamenné truhly vytesán  nápis.  Ten 

musíte  rozluštit. Truhlu  neotvírejte, jinak  bude zle! Čas máte pouze 

do zítřejšího večera!“ 

Štěbetálek otevřel dveře a rukou naznačil, aby se dali hned na cestu.  

 

Na nádvoří na ně čekali bongové, avšak kromě nich tu nikdo nebyl.  

  Slavěnka i Vítek cítili pohledy skrývající se v oknech za závěsy, ale  

nijak jim to nevadilo.  

  Mladík pomohl princezně nasednout a pak sám vyskočil na druhého 

bonga. 

  Brána byla otevřená, proto hned vyrazili do Kamenného města. 

 

K večeru se zastavili u  lesa a  rozhodli se, že zde přenocují. Byli oba 

šťastní, že  jsou spolu, ale obavy, jestli se jim  povede  zachránit paní 

Lásku, nebylo možné přehlédnout.  

  Ve vzájemném objetí se jim krásně usínalo.  

 

Blížila se půlnoc, když se Vítek probudil.  

Místo své Slavěnky objímal ošklivou babiznu.  

  Polekal se a tím probudil také onu obludku. 



129 

 

   ,,Co se děje Vítku, stalo se snad něco?“ 

  Vítek ani na okamžik nezapochyboval, hlas jeho milé ho uklidnil. 

    ,,To se mi jen zdá!“ a opět usnul. Také dívka s úsměvem usnula. 

   

Za krátko se vzbudila princezna Slavěnka. Když zjistila, že vedle ní 

leží šeredný vlkodlak, zaječela.  

  Příšeru to probudilo, a proto se zeptala:   

   ,,Co se děje má milovaná?“ 

  Když Slavěnka uslyšela Vítkův hlas a slovíčko  milovaná, schoulila 

se do klubíčka a jen tiše řekla:  

   ,,To se mi jenom zdá.“   

  Pak už oba spali klidně až do rána.   

 

Vzbudili se s jitřenkou, vyndali z uzlíčku skromné sousto k snídani a 

přitom si povídali o svých podivných snech. 

To jak se každý  z  nich  zachoval, dokazovalo,  jak moc si vzájemně  

věří a jak se milují. Zářili štěstím a  snad  i  na chvilku  zapomněli na 

nebezpečí, ve kterém se ocitla sama láska.  

  To když se honili po louce a smáli se a smáli se a smáli se. 

  Jejich  radovánky  překazili  bongové, kteří zmateně pobíhali kolem  

Nich, tím je vyzývali na další cestu.  

  Vítek opět  pomohl  Slavěnce  nasednout a když se sám také usadil, 

bongové vyrazili vpřed. 

 

Kamenné město poznali z velké dálky. Bylo tak specifické, že mýlka 

byla vyloučena.  

Jakmile dojeli  až do města, zjistili, že příbytky vytesané do kamenů,  

okupuje prázdnota.   

  Pomalu  projížděli  úzkou  ulicí, až se dostali ke skále připomínající 

onen veliký želví krunýř.  

  Skrze klenbovité  podloubí  spatřili  nádhernou krajinu. Vodopád se 

snášel do průzračné  tůňky a všude  kolem  rozkvétalo  spousta druhů  

květin, které se hřály na slunci. Ta nádhera oběma brala dech.  

  Vítek seskočil z na zem a pomohl své milované Slavěnce. 

   ,,Budeme se držet u sebe!“ navrhla Slavěnka a Vítek souhlasil.  

Ani on nechtěl, aby se rozdělili. 

  Když  nahlédli  do  druhého  podloubí, spatřili  opět  samou  krásu a 

nádheru. Kolem potůčku plného  malých  lesklých kamínků, pnuly se 

zvláštní rostlinky. I tady bydlelo sluníčko.  
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  Třetí  klenba  nabídla pohled na  rozkvetlé skalky. Také  tady kvetly 

neznámé hezoučké květiny a celá ta krajina byla v jakési bíle peřině. 

   ,,To je zahrada splněních přání, nedá se poplést!“ špitla Slavěnka. 

  Vítek políbil její ruku a pohladil jí po tváři, pak i po vlasech. 

   

Prohlédli si čtvrtou klenbu a pokračovali dál.  

  Za pátou a šestou nebylo vidět vůbec nic. 

   ,,Řekl bych, že je to jedna z těch slunečních zahrad, ale která?“  

   ,,Láska sice září jako slunce avšak pokud zaniká,moc zářit nebude? 

Pojď, dívneme se ještě jednou!“ navrhla tiše Slavěnka,vzala Vítka za 

ruku a šli znovu k první klenbě.   

  Prohlíželi si všechno, každý sebemenší detail jim mohl pomoci.        

  Také v druhé  klenbě  vše  pečlivě zkoumali. Kvítky, stonky, lístky, 

potůček. Nic nenaznačovalo tomu, že láska bydlí zrovna tady. 

  Kráčeli opět dokola. 

  U čtvrté  klenby si Vítek vzpomněl, že v té druhé  rozkvétaly krásné  

rozmarýny a rozmarýna je přece symbol věčné lásky.   

  Slavěnka velmi váhavě kývala hlavou, když říkala:  

   ,,Něco na tom je, ale…? Musíme dát pozor, kam vstoupíme!“ 

  Vítek na nic nečekal, otočil se a vyrazil zpět k druhé klenbě. 

   ,,Vítku, počkej, podíváme se pořádně!“ volala zděšená princezna. 

  Mladík stroze odpověděl:  

   ,,Není čas, do večera se musíme vrátit i s vyluštěnou hádankou!“ 

   ,,Máme jen jeden pokus, nezapomeň! Zbrklostí nic  nezískáme, tak 

stůj přece!“ odvětila Slavěnka. 

 

Vítek na okamžik zůstal stát před vchodem  do druhé klenby, ale pak 

se zdálo, že vůbec nepřemýšlí, to když vyrazil rovnou dovnitř. 

 ,,Stůj, vím, která to je, prosím!“ zvolala v poslední chvíli Slavěnka. 

  Vítek se  zastavil  těsně  před   prahem  podloubí, otočil  se  na svou 

milovanou a s úsměvem pravil:  

   ,,Jak víš, že ta tvá je ta pravá?“ 

    ,,Nevím, ale pojď se tam se mnou  ještě  podívat. Řekla bych, že to  

bude jedna z těch tmavých zahrad! Když láska zaniká, nezáří.“ 

   ,,Něco na tom je?“ odpověděl Vítek.   

Vrátil se k  dívce, vzal jí za  ruku a šli se opět  podívat do páté a šesté 

klenby. 

   ,,Jestli je to tady, tak stejně v té tmě nic nepoznáme,“ řekl Vítek. 

   ,,Na něco přijdeme,“ nedala si vzít naději Slavěnka. 
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  Koukali do obou zahrad a hledali třeba jenom maličkost, která by je 

přivedla na stopu mizející lásky. 

   ,,Vidělas to taky? Tam se něco zablesklo a  tam  taky. To by mohly 

být hvězdy. Řekl bych, že klenba lásky je šestá. Tam je tma,“ mluvil 

tiše Vítek sedící v podřepu a ukazoval do páté klenby. 

   ,,A když se spleteme?“ zeptala se Slavěnka, ještě tenčím hláskem a 

přisedla si k Vítkovi. Zvědavě s ním nahlížela do páté klenby. 

,,V zahradě snů, by měl být měsíc a hvězdy, tady nic nevidím!“  

  Ještě chvilku pozorovali  otvor do zahrady, než se Slavěnka  zvedla, 

vzala Vítka za ruku a rázně řekla: 

   ,,No tak jdeme, dám na tvůj instinkt.“ 

 

Společně vykročili  ke  vchodu  šesté  klenby. Už chtěli vejít dovnitř, 

když Slavěnka zaslechla tiché volání:  

   ,,Stůjte, ani krok, prosím, prosím?“ 

  Zastavila se a  mávnutím   ruky  Vítkovi  naznačila, aby  také zůstal  

stát. Přiložila si ukazováček před ústa a tiše se rozhlížela.  

  Vítek zůstal stát a  ukázal na vystouplý kámen přímo nad vchodem, 

kde spatřil zvláštního mužíčka. 

    ,,Podobá se  těm dvěma, co mi pomohli v podzemí, Bělostníkovi a 

Duhovníkovi. Ti však neměli, ta červánková křídla,“ líčila dívka.                                                        

   ,,Koukni, kolik  jich  má, to  jsem  ještě  neviděl? Tolik křidélek na 

jedné straně  poskládané   pod  sebou,  připomínají  listy  z  knihy, do 

kterých fouká vítr.“   

  Malý panáček mával ručičkami a cosi povídal, ale nebylo nic slyšet.  

  Slavěnka došla až k němu, natáhla ruku a čekala, co se bude dít.  

  Panáček vstoupil na její  dlaň  a  cosi  ukazoval. Zase něco říkal, ale 

opět mu bylo jen stěží rozumět.  

  Zčista jasna se  vznesl k nebi, ve vzduchu  se  rychle protáčet, aby s 

každým tím protočením byl větší a větší. 

  Za pár okamžiků, vyrostl do velikosti našich hrdinů. 

Bylo dobře vidět jeho krásný dozlatova zbarvený smoking, posázený 

malými perličkami a na hlavě cylindr.  

Teď už mu bylo rozumět.  

   ,,Stop, stůjte, už ani krok!“ slétl přímo k očím Slavěnky. 

 ,,Ustupte dál od této klenby!“ odháněl rukama oba dva pryč. 

  Slavěnka  s Vítkem ustoupili, proto  se panáček  usadil  na kameni a 

začal vysvětlovat:  
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   ,,Jmenuji se  Lapotýrek  a  jsem  posel  lásky.To já dávám lidských 

srdcí povahu mé matky paní Lásky. Avšak lidská srdce se teď mění 

v kámen a jak je známo,v kamení nic nerozkvete. Proto lásky ubývá, 

a jestli jí nepomůžete vy dva, zahyne úplně. Správně Vítek viděl cosi 

poletovat v  páté klenbě. Nebyly to hvězdy, ale střípky zbylé lásky. 

Pátá klenba je ta správná, dál si už musíte poradit sami. Víc prozradit 

nemohu. Snad jen to, že musíte vyluštit nápisy, které tam najdete. Až  

si  je  budete  pamatovat, vraťte se na   panství  hraběte  Štěbetálka  a 

necháte svolat všechny  Štěbetalky, žádná z nich  nesmí chybět. Těm 

řeknete vše, co zde  vyluštíte. Štěbetalky se rozlétnou po celém světě 

a vyštěbetají  poselství  lásky  všem   lidem. Nesmíte   poplést  jediné 

slovo, nesmíte  zapomenout  jediné  písmenko. A teď už rychle jděte, 

večer se blíží. Než vyjde měsíc, musí Štěbetalky znát vyluštěný nápis 

nebo se láska ztratí nadobro.“ 

 

Slavěnka s Vítkem velmi opatrně vkročili do páté klenby.  

   ,,V té tmě přeci nic nenajdeme?“ špitla Slavěnka.  

  Jen to  dořekla, tma  se  začala barvit  na růžovou, jako  kdyby se tu 

rozsvítilo růžové světlo.  Nikde nic, jen kameny, malé jako dlaň.  

  Jak postupovali dál do zahrady,bylo jim víc a víc chladněji.    

  Slavěnka se třásla zimou, ale chtěla být statečná, proto nic neříkala.  

 

Udělali ještě hodně kroků, než se ocitli před vchodem do jeskyně. 

   ,,Půjdu první!“ řekl Vítek kavalírsky, Slavěnka přikývla. 

  Vešel do vchodu jeskyně, ale neviditelného jej vystrčilo zpátky ven.  

Slavěnka rukou naznačila, že ona půjde první, avšak dopadla stejně. 

  Vítek  se  rozeběhl  a  vrhl  se  do vchodu jeskyně. Stejně rychle byl 

vyhozen, spadl na zem a tak divně koukal, snad se chtěl i rozplakat.  

  Konečně se zvedl a šel  znovu  zkusit prorazit to neviditelné, co jim 

bránilo ve vstupu do jeskyně.  

  Slavěnka ho zastavila.  

   ,,V zahradě lásky pomůže láska?“   

   ,,Co to říkáš, nechápu?“ mračil se Vítek.  

   ,,Dej mi ruku a pojď, zkusíme projít spolu,“ usmála se Slavěnka. 

 

   ,,Jsi vážně úžasná,“ chválil jí hoch, když se ocitli v jeskyni.  

Byla malá, nízká, uprostřed stála dosti zaprášená kamenná truhla.  

Na petlici chyběl zámek a víko špatně dovíralo. 
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   Hoch přistoupil k truhle, trochu  jí  oprášil a mávl rukou, aby dívka 

přišla k němu.  

  Princezna přišla blíž a přečetla nápis  vyrytý  na boční straně truhly.  

  Vítek se sehnul a opatrně jej očistil.  

 Oba na ta slova mlčky koukali, než si princezna povzdychla:     

   ,,Tohle je konec, nás, všech lásky, lidí…, zkrátka konec!“ 

Na truhle bylo napsáno.                   

 Oísmrnkl sapv jspu kloičkt vpd,kyreŕ aĺsku zlaŕvljí. 

 Jrn pnl s crapu svpu kelspu všrchnt nlšr chvíar oepvpní. 

 

   ,,Nesmíme to vzdát, budou to jen přesmyčky?“ pronesl Vítek. 

Prohlížel si nápis a pak ukázal na slůvko aĺsku, špitnul: 

 ,,Tohle slovo určitě znamená lásku?“ 

  Slavěnka zajásala:  

   ,,Tak to zkusíme, přepíšeme všude A na L a obráceně!“ Vzala malý 

kamínek a do prachu na podlaze napsala. 

      Oísmrnka, kaoičkt, lásku, zalŕvají, pna,keaspu, našr, chvílr 

 

   ,,Mám  další , tohle  slovo  bude  chvíle  a tohle  zalévají,“ smála se 

Slavěnka a psala dál. 

  ,,Koukni  se  na  tohle, P vyměníme za O…,“ řekl Vítek a Slavěnka  

zkoušela slova napsaná na truhle srovnat, tak jak šla za sebou. 

   Písmenka slov jsou kapičk...? 

   ,,Tohle budou  kapičky,  L  jsme vyměnili za A,  P za O,  T za Y.“   

Slavěnka radostí vyskočila a zvolala: 

   ,,Lapotýrek, to je  přece  Lapotýrek.  Když  vyměníme dvě po sobě 

jdoucí písmenka ve  jménu  Lapotýrek  dostaneme  správné znění, že 

ano? Řekni, že ano, že je to jak říkám?“ 

   ,,Máš pravdu, otočíme-li písmena ve jméně posla lásky, vyluštíme 

tenhle nápis?“ řekl vesele Vítek a hned se do toho pustil. 

   ,,Tak piš, milá má!“ nadechl se hoch. 

 Písmenka slov jsou kapičky vod, které lásku zalévají.  

 Jen ona s celou svou krásou všechny naše chvíle provoní. 

 

   ,,Máme to, máme to, hurá,“ volali oba najednou. 

   ,,Jako kdyby tam něco chybělo, nezdá se ti, Vítku?“ 

  Vítek pokrčil rameny, opět došel k truhlici a začal jí celou čistit. 

   ,,Jiný nápis tu nikde není, musíme doufat, že je to celé?“ 
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   ,,Svým způsobem to smysl dává, ale…,“ krčila rameny Slavěnka. 

,,Musíme jít, ať to stihneme včas předat Štěbetalkám?“ 

  ,,Jo, jo máš pravdu, jdeme!“ kývl Vítek. 

   Společně se rozeběhli k východu. 

    

   ,,Co to zase je?“ mračil se Vítek, když  ho  neznámá  síla  u vchodu  

povalila na zem. 

   ,,Dej mi ruku, jenom  naše společná láska nám dovolí projít!“ řekla 

Slavěnka a sevřela mu něžně prsty ve své dlani. 

 

Spolu se dostali z jeskyně, aby rychlým krokem prošli zahradou.  

  Když vyšli z podloubí, čekal na ně Lapotýrek. 

   ,,Pamatujete si vše, co tam bylo napsáno?“ 

   ,,Ano, pamatujeme,“ zazněla dvojhlasná odpověď. 

   ,,Tak rychle za hrabětem Štěbetálkem, rychle dokud není pozdě!“ 

    Milenci nasedli na bonga a zamířili na hrad. 

 

Hrabě Štěbetálek je vyhlížel z balkonu své komnaty.  

Hned jak je spatřil, radostně mával. 

  ,,Pojďte honem, všechny Štěbetalky na vás netrpělivě čekají támhle 

na nádvoří,“ ukazoval hrabě, když snoubenci dorazili až k hradu. 

 

Slavěnka s Vítkem pospíchali za Štěbetálkem. 

  ,,Tak jsme tady, pane!“ oznámili oba, když vešli na balkón. 

  Dobře viděli na všechny ty nedočkavé parádnice, proto Slavěnka na 

nic nečekala a odříkala nápis, co spolu s Vítkem  našli  napsaný na té  

podivné, zaprášené truhle. 

   ,,Vidíš, Štěbetalky kamení, řekneme to spolu, třeba to funguje jako 

v té jeskyni?“pravil Vítek a vzal Slavěnku za ruku. 

Nádvořím se dvojhlasně rozléhají slova z nápisu na truhle. 

 Písmenka slov jsou kapičky vod, které lásku zalévají.  

Jen ona s celou svou krásou všechny naše chvíle provoní. 

    

Ticho, ubíjející ticho.  

  Štěbetalky se nepohnuly, nemluvily, jen smutně koukaly.  

  Hoch s dívkou na sebe hlédli a nechápavě kroutili hlavami.    

   ,,To není celé, není to celé! “ozvalo se za nimi.  

Když se otočili,uviděli na rameni hraběte sedět smutného Lapotýrka, 

který stále opakoval:  
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   ,,To není celé, není to celé!“ 

    ,,Musíme se vrátit!“ rozhodla Slavěnka. 

   ,,Je pozdě!“ odpověděl se slzami v očích hrabě i s Lapotýrkem. 

   ,,Zkusme to!“ zvolal Vítek, vzal Slavěnku  za  ruku  a spolu utíkali 

před bránu hradu, kde předtím zůstali, stál bongové.  

  Teď už tu nebyli. 

  Slavěnka s Vítkem se vydali do Kamenného města pěšky.  

   

Doběhli jen  kousek  za  panství  hraběte, když se Slavěnka zastavila, 

sedla si do trávy a vzdychala:  

   ,,To je  konec, to se  nedá stihnout. Podívej, Vítku i ta tráva  šedne, 

brzy zkamení. Všechno šedne a měsíc už připluje na oblohu.“  

   ,,Letí za námi Lapotýrek!“ oznámil Vítek.  

 

Lásky posel se posadil mládenci na rameno a radil:  

  ,,Vzpomeňte si na svou píseň, píseň, píseň, rychle vzpomínejte!“ 

  Vítek zamrkal očima, podíval se na Slavěnku a nesměle pronesl:   

   ,,Labutí?“ Když Lapotýrek nic neříkal, zopakoval název písně. 

   ,,Jasně labutí, píseň labutí!“ rozléhal se krajem mládencův hlas.  

  Slavěnka se ohlédla a se slzami v očích poznamenala:  

   ,,Labuť, letí k nám veliká labuť.“ 

  Lapotýrek se pustit Vítkova límce  a chtěl  letět ke Slavěnce.  

  Avšak vítr z labutích křídel ho srazil k zemi a proto skončil v trávě.  

  

Hned jak se vzpamatoval, oklepal se  a chtěl znovu vzlétnout, ale vítr 

opět vyhrál, tentokrát jej odnesl Slavěnce přímo do náruče.  

 

Labuť přistála na louce a rozvážným tónem v hlase pravila:  

  ,,Musíte honem do Kamenného města, má křídla vás tam odnesou!“ 

Lásky posel rychle mrkal očima a vrávoral: 

    ,,Nasedat, honem, rychle, pospěšte!“ 

  Vítek pomohl Slavěnce a pak si sám sedl mezi křídla labutě.  

  Vznesli se vysoko nad zem, kde viděli jen velké šedočerné mraky.   

 

Když konečně spatřili Kamenné město, největší  mrak se začal měnit 

v nestvůru.  

  Hlava, kterou zakrýval šedý mlhový závoj, přes který byly vidět jen 

zarudlé oči. Vlčímu tělu v jediný okamžik narostlo podivné obrovské 

křídlo.  
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  Nestvůra začala útočit na labuť nesoucí naše hrdiny. Přiblížila se až 

k nim a svým křídlem silně praštila labuť do krku. 

Ta ztratila rovnováhu, naštěstí jenom na chvilku. 

  Když  se  zrůda  chystala  zaútočit  podruhé,  Lapotýrek  labuti  cosi 

pošeptal, otočil se na Slavěnku s Vítkem a volal:  

   ,,Nadechněte se!“ 

  V tvářích milenců  byl znát údiv  nad  tím, proč se mají nadechnout, 

ale poslechli.  

  Bílá labuť se změnila v čirou labuť, v okamžiku byla celá z vody.    

  Příšera neměla čas si toho všimnout, proto útok dokončila. 

Promáchla letící vodou, která jí celou zmáčela, proto její velké křídlo 

ztěžklo a potvora bezvládně padla k  zemi.  

Opět je z ní mrak, který se rozbil o strom na malé kapičky.  

  Čirá labuť se proměnila zpět v bílou labuť.  

  Vítek visel na křídle a už se málem neudržel,ale s pomocí Slavěnky 

Lapotýrka i samotné labutě se dostal zpět do pohodlí mezi křídla.  

 

  Přistáli přímo u páté klenby.  

  Vítek vzal Slavěnku za ruku a utíkali zahradou až k jeskyni.  

 

Jen co do ní vešli, opět se rozsvítilo ono růžové světýlko. 

   ,,Už tolik nesvítí, snad to není spojené s naší láskou?“ řekla smutně 

Slavěnka, ale Vítek ta slova nevnímal.  

  Doběhli až k truhle, okamžik se  rozhlíželi a hned se každý vydal na 

jinou stranu hledat nápis na zdech jeskyně. 

    ,,Tady je něco napsáno!“ volala Slavěnka.  

,,Tady na té zdi!“ 

Alskl jr nrjvzľcnřjší bphlysyví., epzkvŕyr jlk oelvzlcnŕ spukvřtí. 

  Vítek sebral ze země kamínek a špitl:  

  ,,Říkej budu psát!“ 

Napsal na zem jméno posla lásky, aby to měla Slavěnka jednodušší a  

ta hned začala diktovat:  

   ,,Láska je nejvzácnější bohatství, rozkvete jak pravzácné soukvětí. 

To je všechno, myslíš, Vítku, že už je to celé?“ 

  Z kapsy Vítkovi tuniky vystrčil hlavu nezbedný Lapotýrek.  

   ,,Teď už je to všechno, jisto jistě všechno, pospíchejte za labutí!“ 

  Slavěnka dala Vítkovi ruku a utíkali pryč. 
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Labuť pomohla  svým dlouhým  krkem a zobákem, rychle nasednout 

a už se vznáší do výšin. 

   ,,Zase ta nenávist!“mračil se Lapotýrek, když  Slavěnka upozornila 

prstem na příšeru, která je už jednou napadla.  

  Tentokráte labuť svá  bílá  křídla  zbarvila  do  zlatova. Zář, která se 

z nich linula, byla tak velká, že  nestvůra  vůbec  nic  neviděla. Navíc 

při  každém  mávnutí  vyšlehly  z   křídel  plameny, proto se útočnice 

raději schovala za černé mraky, kde chtěla počkat, až bude vhodnější 

příležitost k útoku.  

  Její  plány  překazil  modrý  motýl.  

Zaútočil na zrůdu, aby nemohla napadnout labuť a její pasažéry.  

Při souboji se zlo dostalo do plamenů z křídel labuti, které jej spálily.  

 

Konečně přistáli u hradu hraběte Štěbetálka,  

  Slavěnka s Vítkem utíkali na nádvoří, kde stály Štěbetalky. 

Už chtěl Vítek prozradit vyluštěný nápis, když se z davu ozvalo: 

   ,,Schází Štěbetalka, jedna Štěbetalka schází!“ 

   ,,Honem, najděte ji, honem!“ volal nervózně podupávající hrabě. 

  Zem se  chvěla  víc  a  víc, černočerná  tma začala rychle houstnout. 

Vše se měnilo v  kámen  a  k  tomu  se  spustil déšť. Z nebe nepadaly 

kapky, ale drobné kamínky. Štěbetalky  si  chránily  hlavy a nezřídka 

nějaká z nich zasténala bolestí.  

  Na obloze se  objevili  tři obrovští ptáci, všichni hned poznali, že se 

k nim blíží labuť se svými přáteli, čápem i pávem. 

  Okřídlení  zachránci  roztáhli svá mohutná křídla nad zahradou, aby 

na Štěbetalky nepadalo kamení. 

  Když se k nim přidal i modrý motýl, Lapotýrek to nevydržel. Přistál 

Vítkovi na hlavě, začal před sebou divně  máchat  rukama sevřenýma 

v pěst a volal:  

   ,,Tak pojď, nenávist, pojď se prát, já ti ukážu!“  

  Bum - spadl na zem. 

  Oklepal se a znovu vzlétl na Vítkovu hlavu a burácel:  

,,Já ti ukážu, já se tě nebojí!“   

  Ale to už byl znovu na zemi.      

  Někdo z davu zvolal:  

   ,,Jsme všichni, rychle Vítku, Slavěnko! Jak zní poselství lásky?“ 

  Mládenec vzal dívku za ruku a společně volali:  

   ,,Písmenka slov  jsou  kapičky  vod, které  lásku zalévají. Jen  ona s 

celou svou krásou všechny naše chvíle provoní.  
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Láska je nejvzácnější bohatství, rozkvete jako pravzácné soukvětí.“     

   ,,Nic, zase nic!“ volal Vítek a Štěbetalky to po něm opakovaly. 

  Vichřice i zemětřesení jsou čím dál silnější. 

Ubíjející okamžiky  přerušil Lapotýrek, který stál Vítkovi na rameni. 

Rázně gestikuloval a volal:  

   ,,Tak šup, šup Štěbetalky, šup do světa, hlásat poselství lásky!“  

  Štěbetalky jen upřeně koukaly  na Slavěnku s Vítkem, dál se měnily 

v kámen, proto Vítka napadlo. 

   ,,Obrátíme to, řekneme první nápis ze zdi, až po něm ten z truhly?“ 

  Slavěnka spolu se svým milým opakuje slůvka z jeskyně. 

,,Láska  je  nejvzácnější  bohatství, rozkvete  jak  pravzácné soukvětí. 

Písmenka slov jsou kapičky vod, které lásku zalévají. Jen ona s celou 

svou krásou všechny naše chvíle provoní.“ 

 

Mezi křídly  ptáků  a  motýla se  rozzářil  vzácný  třpyt měsíce, vláda 

kamene začala ustupovat.   

  Štěbetalky vzlétly, protáhly se mezi křídly ochránců a rozlétly se po 

celém světě, našeptával poselství Láskonky, paní Lásky a Lapotýrka. 

  

Labuť, čáp, páv i modrý motýl  se také vznesli, současně se Slavěnce 

a Vítkovi poklonili, aby odlétali za radostného mávání a děkování. 

 

Lapotýrek radostí poskakoval Vítkovi po  hlavě i  na rameni. Bylo to 

tak legrační, že se všichni, kteří zůstali na nádvoří, náramně smáli. 

  Sám Štěbetálek se  rozplakal  dojetím. Podal  oběma  ruku a nešetřil 

poděkováním ani pochvalami. 

  Vítek si sundal Lapotýrka z hlavy,choval ho v náručí, ale když chtěl 

cosi říct, posel lásky jej zaskočil svými slovy: 

   ,,To, že  se  podruhé  v  jeskyni  nerozsvítilo  tolik růžového světla, 

není tím, že byste se již nemilovali, jen jste v tu chvíli mysleli spíš na 

druhé a ne na  sebe, to je  moc krásné! Štěbetalky  se  teď  postarají o 

zkamenělá srdce lidí. Některá však stejně zůstanou kamenná. Já sám, 

jako lásky posel, se budu snažit, aby jich bylo co nejméně. Vy dva se 

mějte láskyplně, přiletím se na vás někdy podívat.“  

Lapotýrek  se třikrát prolétl okolo Slavěnky s Vítkem a odletěl. 

 

Všude  svítilo  sluníčko. Do té vší krásy se začaly ozývat dívčí hlasy. 

Stále se blížily, až je přerušil Vítek svým radostným zvoláním:  

   ,,To je přece Leonínka, Berinka a také Amilka?“ 
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   ,,Ty je znáš?“ zeptala se podezřívavě  Slavěnka.  

  Vítek nestačil odpovědět, děvčata jej začala objímat, hladit a přitom 

všechny tři jásaly:  

   ,,Vítečku, Vítku, Vítečku!“ 

   ,,Jak jste se zachránily a jak jste nás našly?“ vyptával se hoch. 

   ,,Před utonutím nás zachránila loď, která  plula  za námi. Skalám se 

na naše rady vyhnula a tak jsme tu zkázu  přežily. Sem nás dopravily 

okapi,“ mluvila jedna dívka přes druhou.  

   ,,To je Slavěnka, mám pravdu?“přistoupila k princezně Berinka. 

   ,,Moc mě těší, Vítek  nemluvil o  ničem  jiném než o své milované, 

Slavěnce. Přeji vám zdraví, pevné zdravíčko,“ uklonila se dívenka. 

   ,,Já přeji štěstí, to nejvzácnější štěstí,“ přidala se Amilka, poklonila 

se a chtěla cosi dodat, ale Leonínka jí vzala slovo.  

   ,,Tak máte štěstí, zdraví a  já  vám přeji, aby  ta vaše  láska  byla na 

věky největší na téhle planetě. Já vám to rozkazuji!“ smálo se děvče. 

   Slavěnku to rozesmálo, ale s vážným tónem v hlase řekla:  

   ,,Tak to musíme poslechnout, slyšíš  Vítku můj, ne že mě přestaneš 

mít rád, ba přímo milovat!“     

   ,,Nikdy tě nepřestanu milovat a ty to víš. Ale tak mě napadá, kde ty 

máš svého milého, Leonínko?“ 

,,Láskonka mi slíbila, že ho brzy uvidím, už zítra. Poslala pro něj na  

poloostrov ty nejrychlejší okapi,“ zářila dívenka. 

  K Vítkovi se přitočila Amilka s oznámením: 

   ,,My teď musíme za hrabětem, ale určitě bude ještě dost času na to, 

abychom  si  popovídali,“rozloučila  se a s ní i Berynka s Leonínkou, 

aby odešly do hradu za Štěbetálkem. 

 

Vítek vzal  svou  Slavěnku za ruku, aby se společně vydali pěšinkou, 

hledat skromné zákoutí.  

  Lehli si do voňavé trávy v rozkvetlé zámecké zahradě a zpívali si. 

 

ŠTĚBETALKY       (Píseň) 

Slavěnka:      ,,Co pro mě máš?“ 

Vítek:            ,,Vždyť víš, spoustu romantických vět.“ 

Slavěnka:     ,,Znáš, tolik krás?“   

Vítek:            ,,Vkládám je do veršů, teď jsem to splet!“ 

Slavěnka:      ,,Tak mi je dej?“   

Vítek:            ,,První je o tvém překrásném já.“ 

Slavěnka:       ,,Ty jsi milej.“    
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Vítek:             ,,Druhý zní, jak jsi půvabná.“ 

Spolu:            ,,Slyšíš i Štěbetalky, povídají si o nás dvou. 

                         Štěbetalky, zajímají se, kam chceme s láskou plout.“ 

Slavěnka:      ,,Rozcuchaná ležím na louce.“ 

Vítek:            ,,Kopretinou hladím tvé tváře.“  

Spolu:             ,,To ať nám všechny ty Štěbetalky, naší lásku závidí.“ 

Vítek:              ,,Ruku mi dej!“ 

Slavěnka:       ,,Proč navlíkáš mi prstýnek z trávy?“ 

Vítek:             ,,Už se neptej!“  

Slavěnka:       ,,Chci znát, kdy mi daruješ ten pravý?“ 

Vítek:             ,,Dobře to víš!“  

Slavěnka:       ,,Vím, ale ráda to poslouchám.“ 

Vítek:            ,,Pojď ke mně blíž?“ 

Slavěnka:      ,,Jsem vážně šťastná, že tě mám.“ 

                                                                 * 

Ve společném objetí, usnuli tvrdým spánkem.  

  Neprobudila je ani velká bílá labuť s modrým motýlem, kteří je oba 

odnesli do království Červené lilie. 

 

Krásné sny Slavěnky a Vítka, ukončila až služebná svým voláním:  

   ,,Veličenstvo králi, v zahradě spí princezna s nějakým hochem?“  

  Slavěnka  otevřela  oči a když poznala, že je ve své zahradě ukázala 

na komořího, který k nim doběhl jako první.  

   ,,Stráže, do žaláře s ním! Ne, počkejte, vyžeňte ho z království!“      

   ,,Slavěnko, co se děje?“ volal král, který k ní cupital v noční košili.  

  Za ním utíkala královna, která si stačila obléci župan. 

   ,,Milý tatínku, milá  maminko, to je můj Vítek, miluje  mě a já moc 

miluju jeho. Jestli mě máte  rádi, dáte  nám  svolení ke svatbě. Pokud 

ne, nic se neděje, odejdeme a vezmeme se v jiném království!“ 

  Královna však měla jiné starosti.  

,,Proč jsi vyhnala komořího?“ ptala se přísně. 

   ,,Zfalšoval Vítkův obrázek, podstrčil místo něj tu svou mazanici!“ 

  Král si přísným pohledem změřil Vítka.  

   ,,To je...?“ 

  ,,To je štěstí pro  tvou  dceru, že  našla  opravdovou lásku?“ přerušil 

kdosi krále.  

  Z davu přihlížejících vystoupil muž. 

   ,,Jmenuji se hrabě  Štěbetálek,“ představil se, políbil královně ruku 

a poklonil se králi. Vlídně se usmál na princeznu i Vítka a dodal: 
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    ,,Našeptáváme pravé  lásce, našeptáváme  srdcím, kdo je pro koho 

ten pravý. Abych  to  zjednodušil, pomáháme  samotné paní Lásce. S 

některými však nesvedu nic ani já, ani Štěbetalky, ani Lapotýrek syn 

oné vzácné vzácnosti paní Lásky, ani její maminka Láskonka.“ 

  Jakmile Štěbetálek  vyslovil paní Láska, půvabka stála vedle něho. 

   ,,Králi a královno, vy srdce máte, ano máte!Tak přejte této lásce, je  

vážně opravdová.Vaše dcera bude šťastná, hodnější hoch není a vaše 

Slavěnka je také moc hodná a to je to jejich pravé bohatství!“ 

   ,,Ještě mám od vás korálky, vzácná paní,“ rozběhl se k paní Lásce 

Vítek.  

Cestou se  však  zastavil, vrátil se pro  princeznu, vzal jí za ruku, aby 

spolu došli k malému potůčku, který si tu proudil mezi stromy.  

  Nabral vodu do dlaní a dívka mu do nich vložila dva bílé oblázky. 

V ten okamžik se Vítkovi na krku zatřpytily darované korálky.  

  Mládenec je sundal, došel k paní Lásce a chtěl je vrátit. 

  Paní Láska s pravou rukou na srdci sladce řekla:      

   ,,Ty si nechte, láska je láska a štěstí je štěstí, toho je také zapotřebí. 

Korálky vás ochrání, před zlem, je to můj svatební dar.“ 

  Vítek se paní Lásce poklonil a poděkoval.  

  Také Slavěnka přišla poděkovat, její tvář však byla neveselá. 

   ,,Vítku, musím ti něco  říct, dala jsem slib Láskonce, že jí pozvu na 

svou svatbu. Stařenka  přijde pouze na tu pravou svatbu, z opravdové 

lásky. Teď poznáme, jestli jsme si souzeni?“ oznámila bojácně dívka   

a vyslovila přivolávadlo. 

,,Ze srdce ráda bych na své svatbě uvítala Láskonku.“ 

   ,,Ráda pozvání přijímám,“ řekla stařenka stojící vedle paní Lásky. 

  Slavěnka  zářila  jako sluníčko, objala Vítka, políbila ho a vykročila 

k Láskonce, aby jí poděkovala. 

   ,,Daruji vám  kořínek  vzácné rostlinky, která vám bude hlídat vaše 

zdraví, vás i vašich dětí. 

 Snoubenci přistoupili k Láskonce, poklonili se a poděkovali. 

  

Z davu lidí vyšla Márynka, úsměv jí tančil po tvářích a v ruce nesla 

Vítkův obraz, na který tenkrát pod hvězdami namaloval Slavěnku.  

  Princezna si jej vzala a přitiskla k hrudi, Vítek opět dostal hubičku. 

 

Sám hrabě Štěbetálek přistoupil ke králi a cosi mu pošeptal.   

  Otec princezny kývl hlavou a vykročil za Slavěnkou a Vítkem.  

Než k nim došel, zahradou se začaly ozývat veselé hlasy.  
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   ,,To je krása.“   

  Vladař se  ohlédl a  spolu  s  ostatními sledoval, jak se nad zahradou 

radostně vznášejí všechny Štěbetalky, smály  se a mávaly. Mezi nimi 

tančil čáp, páv i modrý motýl. 

   ,,To je nádhera, obloha kvete, podívej Vítku,“ žasla Slavěnka.  

   ,,To ano, ale chybí tu Lapotýrek.“ 

   ,,Děkuji Vítku, že  sis  vzpomněl. Já  mám  pro  vás  také  dar,  sám 

hrabě Štěbetálek a s ním všechny Štěbetalky jsou  vám od této chvíle 

naprosto oddáni. Budou po světě našeptávat  vaší  nekonečnou lásku. 

Největší lásku Modré planety.“ 

  Milenci uctivě poděkovali a Slavěnka přidala svou myšlenku. 

   ,,Tak teď už tu schází jenom ti dva mužíci z podzemí?“ 

 

Záhy se na její dlani zjevil Bělostník, Duhovník stál na dlani Vítka.  

  Všichni, jenž se tu sešli, zpívali pro Slavěnku a Vítka píseň. 

 

NEJVĚTŠÍ  LÁSKA  MODRÉ  PLANETY       (Píseň) 

Jedna dívka a jeden mládenec kráčí si pohádkou, 

dvě srdce spolu proplouvají řekou kouzelnou.       

Je to největší láska Modré planety, největší láska Modré planety, 

největší láska Modré planety, též hvězdy těm dvou zpívají. 

Je to největší láska Modré planety, největší láska Modré planety, 

největší láska Modré planety, co hvězdy i ve dne rozzáří. 

Je to největší láska Modré planety, nevětší láska Modré planety, 

největší láska Modré planety ta, kterou hvězdy hlídají. 

Jedna dívka a jeden mládenec našli řeč společnou, 

dvě srdce k sobě promlouvají větou tajemnou. 

 Je to největší láska Modré planety, největší láska Modré planety, 

největší láska Modré planety, též hvězdy těm dvou zpívají. 

Je to největší láska Modré planety, největší láska Modré planety, 

největší láska Modré planety, co hvězdy i ve dne rozzáří. 

Je to největší láska Modré planety, nevětší láska Modré planety, 

největší láska Modré planety ta, kterou hvězdy hlídají. 

                                                                 *                                            

   ,,Tahle láska nesmí poznat trápení!“ volal sám král.  

  Slavěnka si otřela z očí slzy dojetí a svého otce srdečně objala, pak 

také královnu. 

  Král tleskl do dlaní a zvolal:  

   ,,Chystejte veselku!“ 
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Celou noc služebnictvo chystalo slavnostní hostinu tak aby na druhý 

den dopoledne mohla být svatba. 

 

   ,,Chtěl bych poděkovat všem, za jejich píli, se kterou dokázali 

nemožné. Totiž ze dne na den připravil veselku pro náš 

nejzamilovanější pár. Srdečně děkuji všem těm lidičkám, kteří se na 

tom podíleli,“ pronesl král a dál hovořil k novomanželům. 

 

Nevěsta z ženichem si slíbili věrnou lásku na celý život, kterou 

s moci jemu svěřené potvrdil sám vládce království Červené lilie a 

začala velká oslava. 

 

   ,,Slavěnko má milovaná, pojď, něco ti ukážu?“ mluvil opatrně 

Vítek. 

 

Když spolu odcházeli ze sálu, Vítek cosi pošeptal lokajovi u dveří a 

odvedl svou nevěstu ven ze zámku. 

 

Ještě pár chvil trvalo, než si král všiml, že novomanželé na oslavě 

chybí. 

   ,,Kde je Slavěnka a Vítek?“ 

  Lokaj předstoupil a vyřídil ženichův vzkaz. 

   ,,Vítek si sám unesl svou nevěstu, prý mám vzkázat, že je najdete v 

dolní zámecké zahradě, tam na váš čekají.“ 

 

   ,,Podívejte se, tady jsou, to je nádhera,“ vyslovila jedním dechem 

královna, když spolu s ostatními došli za novomanželi. 

  Všude kam se podívali, byly nádherné květy slunečnic.  

Na stromech, na pergolách v trávě na stolech zkrátka všude. 

  Sloužící usadili přišlivší k bohaté tabuli a důkladně se jim věnovali. 

   ,,Tatínku králi, maminko královno teď jste právě poznali, proč 

Vítka tolik miluji,“ pronesla Slavěnka se slzami v očích. 

Král se postavil a hovořil: 

   ,,Tak teď už  vím, dcerunku  má, že budeš  mít  svůj  budoucí život 

přenádherně překrásný. Kdo  dokáže  vymyslet  takovou nádheru je i 

pro krále důvodem k obdivu. To se ti Vítku vážně povedlo, sám jsem 

šťasten, že si Slavěnka vybrala právě tebe!“ 

  Vítek se poklonil, vzal Slavěnku za ruku a chtěl něco říct.  
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  Princezna mu položila svůj ukazováček na jeho rty, objala ho, 

políbila a cosi mu pošeptala: 




CO  SE  MÁ  STÁT  STANE   SE 

   ,,Tak to je konce,“ prohlásil jsem  směle, ale Aničku zajímalo něco 

jiného.    

   ,,Co mu pošeptala, co Slavěnka pošeptala Vítkovi?“ žadonila. 

   ,,To nechám na fantasii  čtenáře, aťsi tam každý dosadí, co chce, co 

se mu líbí,“ odpověděl jsem tajemně. 

   ,,Tak můžeme začít  psát ten  tvůj  druhý příběh, chceš?“ zeptala se  

trochu nesměle Anička. 

   ,,No vidíš, musíme to teď trošku odložit,“ zašeptal jsem do prázdně 

skleničky od kávy, kterou jsem svíral oběma rukama. 

   ,,A o čem vlastně bude?“ nešetřila zvědavostí Anička. 

   ,,Nech se překvapit! Bude tam láska v jiné podobě.Teď musíme jít, 

za chvíli máme vystoupení v kultůráku,“ zavedl jsem řeč jinam. 

  Anička se podívala tak zvláštně, že jsem hned věděl, co jí trápí.  

  Došel jsem k ní objal jí a pohladil po vlasech. 

   ,,Neboj se, ona slečna  tam nepřijde! I kdyby  tak  co  na  tom, já už 

budu jenom s tebou. A jestli tě to uklidní, tu píseň hrát nebudeme.“ 

  

Aničku to vůbec neuklidnilo, uměle se usmála a řekla:  

   ,,Oba dobře víme, že nejde o tu písničku. Miluješ tu dívku! Člověk 

se může rozkrájet a stejně se nedočká? Je to nefér! Pořád věříš, že se 

to vysvětlí!“ 

   ,,Nevysvětlí, já už za ní nepůjdu a ona za mou taky nepřijde.“  

  ,,Lžeš, přeješ si a doufáš, že tě má taky ráda a že se něco stane. Proč 

to alespoň nepřiznáš?“ kroutila hlavou Anička.  

  Pomalu se zvedla a chodila po pokoji čím dál tím rychleji.  

  Po chvilce mi klidným hlasem sdělila:  

   ,,Nevím, jestli z toho  vystoupení  něco  stihnu, ale  budu  se snažit. 

Musím ještě za dětmi do domova mládeže.“  

  Letmo mě políbila na tvář a během okamžiku byla pryč.  

 

Hudební vystoupení se blížilo ke konci, když se Anička objevila ve 

dveřích.  

Zamávala mi a rozhlížela se po sále, brzy její pohled našel Slavěnku. 
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  Stál jsem na pódiu  s kytarou  na krku  a  koukal na Aničku, která si 

stoupla jen kousek od Slavěnky. 

    ,,Ještě jednu a jdeme dom!“ oznámila zpěvačka divákům. 

   ,,Říká se, to  nejlepší  na  konec, proto  se  rozloučíme písní, kterou  

Vítek složil pro svou lásku, také ji sám zpívá, jmenuje se…?“ 

   ,,Tu ne!“ přerušil jsem zpěvačku hlasitým výkřikem. 

  Lidé pod pódiem se na mě divně zahleděli. 

   ,,Tu hrát nebudu, dáme jinou!“ přistoupil jsem k mikrofonu.    

,,Rýma mi dnes  nedovolí   zpívat, proto se s vámi  rozloučíme  písní, 

kterou opět zazpívá klenot naší kapely,“ ukazoval  jsem na zpěvačku 

a přitom  koukal  na  Aničku. Chtěl jsem  jí  zatím alespoň pohledem 

naznačit, že za to nemůžu. 

 Ta  udělala  cosi  nečekaného, pro mě nepochopitelného. Ušklíbla se 

na mě a přistoupila ke Slavěnce,které vnutila papír s tajným písmem, 

který šéfredaktorka tenkrát  ztratila. Přiložila  také ten, na kterém byl 

text přeložen.  

  Muž,  který Slavěnku doprovázel  si oba  vypůjčil a přečetl. Hned je 

zmuchlal a chtěl je vrátit Aničce, ale ta už byla na cestě k východu.  

   ,,Anička odešla, jdu za ní!“oznámil jsem kapele a pospíchal ven. 

 

Vyběhl jsem na ulici, na okamžik mě omámila obloha plná hvězd. 

   ,,Dnes se vám daří?“ řekl jsem k nebi ironicky.  

Rozhlížel jsem se na všechny strany, ale Anička nikde. 

 

První lidé začali opouštět kulturní dům. 

  Vyšla také Slavěnka v doprovodu mně neznámého mladíka.  

Koukali jsme si do očí, dívala se tak povýšeně. 

Když procházeli okolo, řekl muž tak hlasitě, abych to opravdu slyšel.  

   ,,On tě miluje!“  

   ,,Já vím, už mě  to  nezajímá!“ odpověděla  dívka a dala  si záležet, 

abych poznal výsměch  v jejím  hlase. K tomu krátkými pohyby, zato 

neustále, kroutila hlavou do stran.  

Při pohledu na ní mě napadla jediná myšlenka. 

   ,,Jen si posluž, dámo spanilá!“  

Pohnout jsem  se  nemohl, srdce  mi chtělo  vyskočit z těla, celý jsem 

se třásl. Byla krásná, ostatně jako vždycky, moc jí to slušelo. Výraz v 

jejím obličeji, ten však mluvil za vše. Nic jsem  nevnímal, jen ten její 

arogantní pohled a k tomu slova, která vyslovila. 

   ,,Už mě to nezajímá?“   
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,,Už mě to nezajímá?“ ptal jsem se polohlasně nevím koho. 

,,To by znamenalo, že jí to kdysi zajímalo?“  

   ,,O téhle jsi napsal tu krásnou knížku?“ozvalo se za mými zády. 

  Otočil jsem se, stála tam Anička, která si  dala  záležet, aby ta slova 

slyšela Slavěnka. Po tvářích jí stékaly slzy jako fazole a dál mluvila: 

   ,,Pohádkovou knížku.Víš, ty city, ty city, jsou opravdové upřímné. 

Moc tě miluje a ty si to ani nezasloužíš, přečti si to!“ vnutila dívence 

rukopis knihy. 

   ,,Vždyť je to blázen, všechno je úplně jinak,“ prohlásila Slavěnka 

a rychlým krokem odešla. 

  Mladík, který jí doprovázel, běžel za ní.  

   Stál jsem tam a nevěděl, co mám dělat, co mám říct.  

 

Po chvíli jsem přistoupil k Aničce a ukazováčkem setřel slzy z tváří.  

Podivně se usmála, sklopila hlavu a špitla: 

    ,,Nech mě, prosím odjeď do Tendru.“ 

 

Bez jediného slova rozloučení  jsem  odcházel  dlouhou ulicí a čekal, 

že mě zavolá zpět. Cítil jsem, jak se za mnou dívá, ale nic neřekla. 

   ,,Tak sakra zavolej  mě   zpátky,  znám tu bolest, takové  trápení  si 

nezasloužíš. Aničko, zavolej mě zpátky,“ opakoval  jsem  polohlasně  

jak ten blázen. Dál už jsem vyčítal paní Lásce její chyby. 

   ,,Proč nemůžu milovat Aničku? Opravdová  láska  přijde jednou za 

život a mě, hlavně Aničce takhle rozškrábala srdéčko. Co s tím?“  

   Došel jsem k bytu Aničky z kapsy kalhot vyndal papír a napsal na 

něj vzkaz. Hodil jsem jej do schránky a vydal  se do svého pokojíku 

zabalit si věci, abych mohl hned ráno odjet. 

 

Budík oznámil, že je čas na změny a tak jsem začal konat.  

  Šel jsem do redakce, kde jsem ve dveřích bez jediného slova předal  

Slavěnce jakožto zástupkyní šéfredaktorky výpověď a rychle spěchal 

na nádraží.  

  

Koupil jsem si jízdenku do Tendru a sedl si do vlaku, který měl odjet 

za patnáct minut. Koukal jsem z okna, v hlavě úplné prázdno.  

  Nevím, jestli jsem  vůbec postřehl, že se vlak rozjel, ale průvodčího 

jsem vnímal.  

 

Probral jsem se z euforie a zjistil, že mě cosi nutí vrátit se zpět. 
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   ,,Stojíme?“ rychle jsem utíkal ke dveřím a vyskočil z vlaku. 

 

Až když se vlak opět rozjel zjistil jsem, že stojím uprostřed pole.  

   ,,Není tu zastávka, vystoupil jsem na semaforu?“ řekl jsem nahlas a 

sám sobě se od srdce vysmál. 

   ,,Musím se  dostat  na  silnici  a  vrátit  se do Labrony!“ sdělil jsem 

košatému stromu, kterého to zjevně vůbec nezajímalo.  

  Silniční ukazatel mi oznámil, že půjdu jen tři kilometry.  

   

Procházel jsem vestibulem přeplněným lidmi.  

Světelná  tabule  oznamovala  další vlak  do  Tendru, ale mě to vůbec 

nezajímalo.  

   ,,Je tu!“ zašeptal jsem, když jsem ji spatřil. 

 ,,Miluje mě.“ 

   Směle  jsem  vykročil  za  dívkou, které  měla  skloněnou  hlavou a 

vlasy spadlé do obličeje. 

 

Přistoupil jsem k ní zezadu a přemýšlel, co udělám.  

  Štěstí mi přálo, stařenka, která seděla vedle ní, se zvedla a odešla.  

 

Nezaváhal  jsem  ani  vteřinu, přisedl  jsem  a  na  rukopis  mé knihy, 

který měla na klíně, jsem položil orazítkovanou jízdenku do Tendru.  

  Ta hned v zápětí zvlhla od slziček. 

   ,,Vrátil jsem se, abych se tě zeptal, jestli nechceš odjet se mnou. Jsi 

opravdu úžasná a chvíle bez tebe jsou pro mě hodně prázdné. Moc se 

omlouvám,že jsem tě tak dlouho trápil. Pojeď se mnou, já tady vážně 

nemůžu zůstat, ale jestli nepojedeš?“ 

   ,,Pojedu moc  ráda,“ odpověděla  dívka a přitom se na mě podívala 

zářícíma očima plnýma slz.  

  Pohladil jsem ji a ukazováčkem setřel slzičku z tváře. 

  Dívala se na mě tak líbezně, že ten pohled nikdy nezapomenu.  

   ,,Vítku, ty víš, že tě miluji, moc tě miluji a  nikdy si  nebudu na nic 

hrát, chci být s tebou,“ řekla tak slaďoučce. 

 

 

 

 


