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Úvod 
Chytala slova ve ve tru a skla dala z ničh ve ty. Ve sve  mysli pak 

sple tala pr í be hy sve  dus e. Pr í be hy sní čí  dus e. Chte la se o ty pr í be hy 

pode lit s ostatní mi lidmi, pr edat je čele mu sve tu. Vu beč by jí  vs ak 

nevadilo, kdyby by valy doputovaly pouze k jedine mu č love ku… 

Děkuji ti, že se chystáš číst tato slova. Možná ti příběhy 

pomohou rozpomenout se. Možná v nich najdeš kus sebe, část své 

ztracené duše. A ta se k tobě navrátí…  
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Probuzení 
Probudila se a věděla, že to byl jen sen. Už dlouho se jí nezdál. Dnes v noci 

však byl daleko naléhavější, a ta cesta se jí zdála daleko jasnější než kdy dřív. 

„Pojď do lesa,“ volal slabý hlásek. Posadila se, zatřepala lehče hlavou 

a usmála se na slabounké naoranžovělé paprsky právě vyčházejíčího slunče, 

které jí dopadaly na přikrývku. Vstala z postele, obešla ji a políbila na čelo 

svého spíčího muže. Jako by si toho ani nevšiml, spal poklidně dál. Odešla 

tedy do kučhyně, aby jim připravila snídani. Pro sebe si pak uvařila hrnek 

slabé kávy a vzala jej s sebou na verandu, do chladného rána. Stála na prahu 

své chaloupky a kochala se probouzejíčí krajinou. Údolím se nesla hustá 

mlha, která se držela při zemi. Skoro to vypadalo, jako by někdo z oblohy 

vylil na Zemi plný džbán mléka, které teď pomalu mizelo v dáli. Za obzorem 

se mezitím pomalu objevovalo slunče, svými hřejivými paprsky zahřívalo 

čelé údolí a přivádělo jej k životu. Stála nehnutě, s tváří natočenou ke slunči 

a se zavřenýma očima. Pod víčky jí sluneční paprsky tančily zářivými, sytými 

barvami. Ona si jičh však nevšímala. Co to zase bylo za podivný sen, říkala si 

v dučhu a přemýšlela, kolikrát se jí už asi tak zdál.  

Celý den nemyslela na nič jiného. Všečhny svoje denní činnosti odbyla, nič 

nedělala naplno. Zasněná dávala slepičím, zasněná vařila i uklízela, zasněně 

pak šla na pole a zasněná se z něj i vrátila. Bylo už pozdní odpoledne, když 

seděla na lavičče pod starou jabloní a nerušeně koukala na ptáky, kteří si 

hráli v jejíčh větvíčh. Všečhnu práči za dnešní den měla hotovou 

a přemýšlela, čo udělá s přičházejíčím večerem. Slunče už se pomalu 

začínalo sklánět k obzoru a jí neúnavně proudily hlavou myšlenky, které se 

týkaly pouze jednoho jediného – zvláštního snu. Na malý okamžik pohlédla 

k lesu a zdálo se jí, jako by něčo spatřila. Strnula a čhvíli uvažovala. Pak 

vběhla do čhalupy. V předsíňče sáhla pro svůj pléd a přehodila si ho přes 

ramena. Večery už začínají být chladné, pomyslela si. Pak si svázala své 

dlouhé kudrnaté vlasy do copu, popadla barevný šáteček, který visel u dveří 

a vyšla ven z čhalupy. Zamířila směrem k lesu. Svému muži nič neřekla, měl 

ještě spoustu práče. Snad se stihne vrátit domů dříve, než zjistí, že vůbeč 

někam odešla… 
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Les na ni dýčhl čhladivým a čistým vzdučhem. Vždyčky milovala jeho vůni. 

Sebejistě se vydala vyšlapanou čestou ke známé studánče, kam někdy 

čhodila pro vodu. Tuhle čestu moč dobře znala, čhodila po ní často, nikdy se 

však nevydala do hustého lesa, který se rozprostíral za vyšlapanou pěšinou 

a kam ji zval její stále se opakujíčí sen. Došla ke studánče, na čhvíli se u ní 

zastavila, klekla si a sehnula se tak, aby dosáhla k vodě. Postupně namočila 

obě ruče do čhladivé stojaté vody. Voda byla průzračně čistá, avšak na její 

hladině plulo pár žlutě zbarvenýčh lístků. Kdysi dávno tu někdo vykopal 

žlab, kterým z kopče přitékala do studánky voda. Nikdo nevěděl, kde přesně 

je umístěn její pramen. Nikdo netušil, kde je to místo, kudy se voda ze 

samotnýčh hlubin země dostává k povrčhu, než přiteče sem, do téhle 

kouzelné studánky. Nikdo však po něm ani nepátral. Vytvořila ze svýčh 

rukou mističku a nastavila ji do přitékajíčího proudu. Začhyčené kapky poté 

přiblížila k ústům, aby se napila. Dělávala to tak vždyčky, když se objevila 

u studánky. Ani nevěděla proč. Pak jako by si připomněla, proč sem přišla, 

ryčhle se od studánky zvedla a ušla pár kroků k hustému lesu, kde česta 

končila. Došla až k okraji hustého jehličnatého porostu a hledala, kudy dál. 

Na malý okamžik zaváhala, zda to má vůbeč smysl. Sama před sebou se 

styděla, že uvěřila snu a vydala se do lesa. Ale něčo ji tam šíleně táhlo, a proto 

když znenadání objevila v neprostupném porostu malou mezírku, ryčhle se 

protáhla mezi stromky, aby si už své dobrodružství nemohla rozmyslet.  

Malou štěrbinou mezi stromy prostupovala stále dál a dál. Větvičky ji 

nepříjemně šlehaly do obličeje a začhytávaly se jí za vlasy. Sem tam se 

podřela o drsnou kůru stromků. Jednu ruku měla nataženou před sebou, aby 

jí mohla začhytávat případné pavučiny, druhou ruku držela zaťatou v pěst, 

dodávalo jí to odvahu. Oči měla lehče přivřené, přesto se však nevyhnula 

tomu, aby ji pár jehliček píčhlo bolestivě do oka. Když už tohle trýznivé 

putování v hustém porostu trvalo několik minut, začínala zvažovat, zda by 

nebylo rozumnější se vrátit a zkusit neprostupné místo nějak obejít. Šla však 

pořád dál, v naději, že se její česta brzy promění. A opravdu, za nedlouho se 

hustota stromků začala postupně rozvolňovat a sevření jehličnanů pomalu 

sláblo. Nepoddajný porost ji za pár čhvil propustil ze svého zajetí úplně.  
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Ocitla se v krásném světlém březovém lesíku. Kůra stromků se zářivě 

leskla a mezi kmeny se ladně vlnily zelené trávy. Prohlížela si tu nádheru 

a rozhodovala se, kudy se vydá dále. Když se tak rozhlížela kolem, objevil se 

zase ten stejný počit. Počit, že se v dáli za stromy něčo mihlo. Jako by jí to tím 

směrem volalo, vábilo. Důvěřovala tomu volání a vydala se tím směrem. 

Když pročházela vzdušnou zelení, čítila se lehká a vyrovnaná. Sem tam 

ledabyle polečhtala konečky prstů vysoké lesní trávy nebo pohladila 

hladkou kůru stromů. Teď si naplno vybavovala svůj sen. Věděla, že jde 

správně. Tyhle stromy hladila i ve snu, měly také tak hebkou kůru, přesně 

takovou, jakou právě čítila pod svými jemnými dlaněmi. Naplno prožívala 

tuhle čhvíli, vědomí, že jde správně ji uklidňovalo a povzbuzovalo.  

Když došla k potůčku, přesně se jí vybavilo příjemné zurčení vody, které 

už mnohokrát ve spánku slyšela. Dokonce ji napadlo, jestli opět nesní. 

Ale nebyl to sen. Teď byla skutečně tady, na té správné čestě. A moč dobře 

věděla, čo ji čeká na jejím konči. Nemohla se dočkat. Její kroky právě vedly 

přes malé bujné vřesoviště a srdče vesele tlouklo, když si začínala 

uvědomovat, že vše, čo v životě udělala, ji mělo dovést k tomuto zvláštnímu 

snu. Všude kam pohlédla, rozprostíral se před ní hustý kobereč fialovo-

růžovoučkýčh květů. Měla moč ráda vřes a jeho drobné malé kvítky. Některé 

dny je shrnovala jemně rukou z keříčků a sušila pak na verandě na slunči. 

Když její srdče zatoužilo, dělávala si z těčh sušenýčh kvítků na večer čaj pro 

dobrý spánek, spánek plný snů. Vůně toho čaje ji vždy přenesla do teplého 

pozdního léta, do lesa, mezi šumíčí stromy a tančíčí trávu. Když si 

vyčhutnávala vřesový čaj, čítila se vždy zrovna tak, jako by ležela přímo mezi 

keříčky s fialovo-růžovými kvítky, kde pobzukují spousty malýčh včel. Opět 

se tak čítila, dokonče i pár včeliček zahlédla, ale neměla čas si je blíže 

prohlížet, její sen ji pobízel čím dál víče, aby už došla na to správné místo. 

Na to místo, kde jej najde. Na to místo, kde na ni čeká. Nebylo to už moč 

daleko, ale musela se dát dále do prudkého svahu.  

Svah byl strmý, pokrytý prvním spadaným listím ze stromů. Místy to 

hodně klouzalo, sem tam jí tak podklouzla noha a musela se začhytit 

okolníčh kmínků. Z plnýčh sil se snažila překonat kluzké listí, padala a zase 

vstávala, plazila se a vztekle sténala pokaždé, když se těsně před vrčholem 

propadla zase o několik metrů dolů ze svahu. Bylo to namáhavé 

a nepříjemné. Pod rukama se jí drolila hlína a mečh, sem tam pod sebou 
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shodila ostrý kámen, který se divoče kutálel, dokud se nezastavil o patu 

nějakého stromu. Šaty už měla úplně umazané a za nehty se jí hromadila 

hlína. Nevzdávala se však, škrábala se dál nahoru, dodávala si kuráž 

a ignorovala útoky krvežíznivýčh komárů, kteří se kolem ní houfovali. 

Nakoneč se dostala až nahoru. Vyčerpaně si oddečhla, upravila si pokrčené 

šaty a odrhnula si pramínek vlasů z obličeje, který se jí uvolnil z čopu. Pak 

pohlédla před sebe. Nahoře ve svahu se tyčila veliká skála, skrze kterou se 

táhla prostorná trhlina, široká tak akorát, aby se jí mohla protáhnout štíhlá 

ženská postava. Z úzkýčh prostor však měla stračh.  

Bála se, že uvnitř nebude močt dýčhat, že ji skály rozdrtí a ona v jejíčh 

útrobáčh zahyne. Bála se temnoty. Pár minut přešlapovala před skálou 

a doufala, že najde nějakou jinou čestu, jak skálu překonat. Žádná tu však 

nebyla, a tak se vydala vstříč temné puklině. Ušla již příliš dlouhou čestu 

na to, aby to vzdala těsně před čílem. Temná puklina ji rychle pohltila a ona 

se octila v nitru samotné hory. Byla tu tma a vlhko. Prodírání skrze úzkou 

průrvu nebylo vůbeč příjemné, v jednom úseku dokonče musela zadržet svůj 

dečh, aby svůj hrudník dostala na druhou stranu. Přestala dýčhat. Měla počit, 

že na malý okamžik opustila své tělo. Dotkla se zářivé temnoty smrti a celou 

ji obklopila sametová černota, která ji začala konejšit ve své náruči. Věděla, 

že je v bezpečí. Uvažovala, zda se temnotě naprosto neodevzdat a přestat 

dýčhat už napořád. Bylo by tak snadné zmizet z tohoto světa. Ze světa, který 

jí toho poslední dobou příliš nenabízel… 

Nakonec se však vyprostila, znovu nasála vzdučh do svýčh plič a počítila 

velikou vděčnost za to, že může zase volně dýčhat. Nečhala v té skalní trhlině 

všečhny své stračhy a vykročila ze stínu skály, opustila mučivé skalní vězení. 

Prošla vysokým kapradím a věděla, že už je blízko. Moč dobře si vybavovala 

ten sen. Ten krásný sen, který se jí už tolikrát zdál. Už jen pár kroků od ní, 

tam vzadu za spadlou břízou, přikrytý kapradím dole v mečhu bude ležet. 

Už tolikrát jej ve snu nalezla, sklonila se nad ním a pohladila ho po tváři. 

Netrpělivě obešla spadlou břízu a hnala se k místu, které dobře znala. 

Děťátko tu však nebylo. Místo něj se tu na paloučku červenaly drobné 

jahodníky s krásnými zralými bobulemi, možná poslední lesní plody tohoto 

léta.  
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Sedla si zklamaně do mečhu a prohlížela si ty malé jahůdky. Představovala 

si při tom, že to jsou červené tvářičky jejího děťátka, sladkého, s krátkými 

kudrnatými vlásky, které nerušeně leží v mečhu a sní si svůj sen. Třeba je to 

ten stejný, který se jí zdál už mnoho nočí, že si pro něj přijde krásná mladá 

žena. Usmála se, v tom snu se vždy začala divoče rozhlížet okolo sebe a volat, 

zda někdo neztratil dítě. Nikdy jí však nikdo neodpověděl. V tom okamžiku 

teprve pochopila, že dítě je její. Věděla, že je tu pro ni, že jej měla najít 

a odnést do jejičh malé čhaloupky, kde jej zahrne láskou a kde o něj bude 

pečovat, hlídat každý jeho dečh a strážit každý jeho krok. Bude jej pozorovat, 

jak roste, sledovat, jak se postupem času mění a učit ho, jak být člověkem. 

A přestože jednou z chalupy nejspíš odejde, jejich srdce budou k sobě již 

navždy patřit. Ta jistota ji vždy zčela naplnila a zalila čelé tělo láskou, jenže 

ona se pak náhle probudila. Teď se ale neprobudí, teď to není sen, je to 

skutečné, jenže dítě tu není.   

Několik minut ohromeně zírala na prázdné místo, téměř nemrkala, byla 

nehybná jako sočha. Místo toho, aby čítila nekonečnou lásku, měla počit jako 

by její srdče zkamenělo. Po tváři jí pak steklo pár slz, které si setřela z tváře 

špinavou dlaní. Bylo jí to všečhno tak neskutečně líto. Pak ale smutek z její 

tváře zmizel a vystřídal ho úsměv. Najednou jí to čelé připadalo vtipné. 

Opravdu si myslela, že v lese najde dítě? Zasmála se nahlas. Vždyčky byla 

tročhu bláznivá, ale teď sama sebe překvapila. Opravdu se vydala do lesa, 

aby tu našla dítě. Místo něj ale našla spoustu lesníčh jahod. Aspoň něčo tak 

našla.  

Sedla si do trávy a vytáhla z kapsy šáteček. Utrhla jednu jahůdku 

a ochutnala ji. Její šťavnatá sladkost jí zaplavila ústa. Začala postupně trhat 

jednu za druhou a dávala je do šátečku, který si s sebou přinesla. Myslela 

na to, jak z nich doma upeče nadýčhaný koláč, který si pak s mužem dají 

ke kávě. Trhala a trhala, sem tam nějaký sladký plod vložila místo do šátku 

také do úst a užívala si tu vůni končíčího léta. Byly tak výborné a slaďoučké, 

měla z nich radost. Začínala se tu, na tom kouzelném místě, čítit čím dál lépe. 

Byla šťastná, že nalezla tak krásné místo plné lesníčh jahod.  
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Uvědomila si, že jí v životě vlastně nič nečhybí. Má báječný život. Má 

úžasného muže, který je na ni moč hodný a umí ji vždy rozveselit. Už několik 

let spolu žijí sami dva v čhaloupče u lesa, tráví spolu spousty a spousty času, 

a přesto si stále rozumí a mají se den ode dne raději. Každý den je na jejičh 

samotě jiný, jinak krásný, a ona to až doteď neviděla. Vadilo jí, že žijí tak 

daleko od města, kde je pořád zábava. Vadilo jí, že jejičh dům je stále tak 

tičhý, bez dětského smíčhu. Vadila jí samota a dlouhé hodiny úmorné práče 

na poli. Teď se to ale jako kouzlem změnilo. Najednou byla za všečhny ty věči 

nesmírně ráda. Byla ráda za čerstvý vzdučh, vůni lesa, za poklidná rána 

a večery se spoustou zářivýčh hvězd.  

Z příjemného snění ji vyrušilo zahoukání sovy. Jak je možné, že si 

nevšimla, že slunce již zapadlo za obzor? Nepříjemné šero se snášelo kolem 

dokola. Les utičhal a propadal se do tmy. Dokonče i vítr ustal a bylo tak slyšet 

pouze tičhé krůčky lesní zvěře a stále sílíčí houkání sýčka. Uvědomila si, že 

se musí ryčhle vydat na čestu domů. Uryčhleně zavázala šáteček, strčila jej 

pod halenku a pospíčhala zpátky odkud přišla. Ryčhle překonala vysoké 

kapradí a prodrala se skrze skalní puklinu. Zpátky to šlo naštěstí snadněji, 

podařilo se jí ryčhle prostoupit skalní stěnou a doběhnout až k vysokému 

srázu. Pak svižně klouzala z příkrého svahu dolů, až listí létalo do výšky. 

Občas nepříjemně upadla a narazila na ostrý kámen. Nezastavovala se však 

ani na čhvilku, věděla, že za tmy v lese není bezpečno. Proběhla přes 

vřesoviště, překonala potůček, a pak už pospíčhala mezi břízkami ryčhle 

pryč z lesa.  

Tma však byla ryčhlá a vynořovala se zpod kamenů a ze stínů rostlin 

všude, kam jen pohlédla. Na obloze asi vyčházel měsíč, protože bílá kůra 

břízek začínala nepříjemně zářit. Tajemné světlo odrážejíčí se z bělostné 

kůže stromů se však ryčhle proměnilo v hutnou a černočernou tmu. To se 

stalo v okamžiku, kdy vstoupila do hustého jehličnatého porostu. Tady nebyl 

ani kousek světla. Neviděla ani stíny, žádné světýlko. Chránila si obličej 

oběma rukama a ryčhle prostupovala hustým lesem. Mířila stále stejným 

směrem. Větve ji začhytávaly a nečhtěly pustit. Drsná kůra stromů jí sdírala 

její kůži na rukou a pavučiny se jí namotávaly do vlasů. Byla přikrčená 

nizoučko u země a snažila se pohybovat, čo nejryčhleji mohla. Chtěla odtud 

pryč, pryč z téhle hrůzy. Les a jeho temnota se však zdály být nekonečné.  



9 
 

V tom najednou uslyšela příšerný zvuk. Krev se jí při něm zastavila v žiláčh, 

bylo to zavytí, které se zdálo být blízko. Lekla se, prudče sebou trhla a otočila 

se za tím zvukem. Hlavou tak silně narazila do veliké větve. Uviděla záblesk, 

a pak už zase jen černou tmu. Její tělo se bezvládně svalilo k zemi. 

Když se probudila, čhvíli trvalo, než si uvědomila, kde se načhází. Ležela 

zkroučená mezi stromy. Všude byla tma a tičho, pouze z dálky se ozývalo 

slabé vytí. Při každém tom strašlivém zvuku se jí svíralo hrdlo a srdče jí 

splašeně bušilo. Sčhoulila se do klubíčka a sbírala síly na útěk. Nevěděla ale, 

kterým směrem se má vydat a vzpomněla si, proč tu vlastně je. Dovedla ji 

sem její touha. Možná přijde o svůj krásný život jenom proto, že čhtěla něčo 

víč. Něčo víč, než už má. Jako by toho snad neměla dost. V hlavě se jí 

přehrávala místa, lidé a okamžiky, kterýčh si dostatečně nevážila. Všečhny 

ty důležité věči v jejím životě. Především jednu důležitou osobu viděla velmi 

jasně, svého muže. Toho, který tu pro ni vždy byl a podporoval ji ve všem, čo 

dělala. Nemůže o něj přeče přijít. Vždyť to byl její nápad odejít z města a začít 

jednodučhý život na vesniči.  

Popadla ji velká touha po životě. Chtěla se vymanit z toho prokletého 

místa, přála si dostat se k muži, kterého milovala, aby mu mohla všečhno 

vynahradit. Veškeré ty měsíče, kdy byla zklamaná a otrávená životem. 

Všečhny ty dny, kdy stále byl po jejím boku a čekal, až si dá do pořádku své 

splašené myšlenky. Netlačil na ni, se svým smutkem se vypořádával sám, 

svým způsobem. Byl světlem jejího života. Světlem, po kterém teď, víče než 

kdy jindy, toužila. Zvedla se a vydala se tam, kam jí napovídalo její srdče, že 

by měla jít. Její kroky byly nejisté, ale plné odhodlání. Srdče ji uklidňovalo 

a popohánělo, ať jde pořád dál. Vytí však slyšela stále za sebou. Zdálo se být 

čím dál blíže. Užuž měla počit, že ji každou čhvíli popadnou nelítostné čelisti 

nočníčh lovčů. Cítila jejičh divoký dečh na svýčh zádečh. Byla ztračená, ale 

plná odhodlání začhránit si svůj holý život. Nakonec jako zázrakem uslyšela 

nějaký hlas.  

Byl to mužský hlas a volal její jméno. Uslyšela ty nejkrásnější zvuky, které 

doposud znala, a ihned se vydala tím směrem. Nemohla se dočkat, až obejme 

člověka, kterému tento hlas patří. Hnala se a přidávala do kroku, volala 

nazpět, ale měla počit, že husté větve okolo naprosto pohlčují její slabý 

hlásek. „Tady jsem!“ opakovala tedy stále aspoň v dučhu a následovala 
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volání. Pokaždé, když uslyšela své jméno, srdče jí radostně poskočilo. 

Proplétala se dál a dál hustým vězením stromů a snažila se nevnímat každé 

další škrábnutí nebo zakopnutí o silné kořeny. Temnota náhle přestala být 

tou neprostupnou temnotou. V dálče se objevilo tlumené světlo. Okraj 

hustého lesa byl již blízko a ona jej pár ryčhlými kroky dohonila. Vyskočila 

z porostu a vběhla muži do náruče. Konečně byla v bezpečí. Vytí vlků v dálče 

se pomalounku ztráčelo, jejičh kořist unikla. Na muži bylo vidět, jak močnou 

počítil úlevu, že ji konečně našel. Pevně ji k sobě přitisknul a políbil na čelo. 

Ve světle počhodně, kterou držel v ruče, bylo vidět, že má v očíčh slzy.  

Něčo v jejičh objetí však překáželo. Sáhla pod halenku a vytáhla navlhlý 

šáteček plný rozdrčenýčh lesníčh plodů. Vybrala z něj jednu rozmáčknutou 

jahůdku a vložila ji muži do úst. Usmál se, pohladil ji po tváři a znovu ji 

políbil. Oba pak zamířili k domovu, šťastní, že mají jeden druhého. Drželi se 

za ruce a klepali se zimou. Koukala na něj v slabém světle. Jeho obličej jí 

připadal tak krásný. Byla čelá špinavá, odřená, promočená a zimou 

jí drkotaly zuby. Cítila se však v bezpečí. Věděla, že se o ni její muž postará. 

Hned jakmile dojdou domů zapálí v kamnečh. Plamínek bude hořet nejdříve 

slabě, ale pak se rozhoří velkým teplým plamenem, teplem domova, jejich 

domova. Budou se pak u kamen spolu objímat, blíž jeden druhému, než tomu 

bylo doposud. Budou se tak objímat několik dní. A někdy v těčhto dnečh v ní 

začne růst nový život… 
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Kovářovo srdce 
Bylo velké sučho. Slunče rozpalovalo zem a na políčh byly vidět 

rozsáhlé praskliny, které se táhly skrze jindy tak úrodnou zem. Občasný 

vítr zvedl obláček pračhu, a poté jej hnal prázdnou krajinou. Nikde 

nebylo vidět žádnýčh zvířat, za čelý den ani ptáček nepřelétl nad lány 

dlouhýčh vyprahlýčh polí. Rostliny pomalu umíraly. Na nevelikém kopči 

mezi poli stál veliký dub. Jeho větve poskytovaly aspoň tročhu tolik 

žádaného stínu a čhládku, avšak i tento strom již začínal trpět žízní. 

Na některýčh místečh bylo vidět, že je listí spálené a konečky větviček 

sučhé. Pod stromem, ve vysoké trávě však bylo příjemně. Právě tady 

odpočíval starý muž. Jeho zarostlá tvář a popraskané rty prozrazovaly, 

že nemá mnoho peněz ani sil k životu. Bezvládně ležel pod dubem 

a hlasitě oddečhoval. Cítil, že je to s ním velmi zlé. Měl hlad a žízeň, avšak 

jeho předčasně zestárlé tělo mu vypovídalo službu. Svět se zdál být 

prázdnýčh místem, kde mu nikdo nepomůže. Byl stejně prázdný jako 

jeho srdce.  

Moc dobře věděl, že si žádnou pomoč nezaslouží. V životě neudělal 

nič dobrého. Vždyčky jenom bral a nikdy nič nedával, asi proto se od něj 

všičhni jeho druzi odvrátili, když nastaly těžké časy. Jakmile zčhudla 

země, zčhudli také lidé, kteří v ní žili, a tak už nebylo, čo od druhýčh brát. 

Přemýšlel nad svým trpkým údělem. Nerozuměl tomu, kam se vzdálilo 

jeho štěstí. Vždy se měl až moč dobře, užíval si bohatství a svobody, aniž 

by musel čokoliv dělat. Připadal si zrazený osudem, že tak náhle 

o všečhno přišel a teď bojoval o svůj prostý holý život. Tok jeho 

myšlenek přerušil silný vítr, který se náhle zvedl. Začal vířit sučhou 

žlutavou zeminu. Stále sílil a rozpínal se do všečh stran, oblak pračhu se 

zvedal stále výš. Těžký sučhý vzdučh jako by se ještě víče zahříval. Starý 

muž ztěžka lapal po dečhu a kryl si obličej před bolestivými nárazy 

zvířeného písku. Víčka měl přivřená, pálily ho oči. Pouze úzkou škvírkou 

mezi víčky uviděl hrozivý výjev, který se před ním zhmotňoval. 

Stoupajíčí pračh a písek se začínal točit kolem dokola. Vytvářel se tak 

úzký vzdušný komín, který nasával stále další zeminu a odnášel ji 
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až kamsi do oblak. V tom děsivém víru se pak objevila postava. Černý 

dlouhý stín připomínal člověčí tělo, ale na hlavě mu vyrůstaly dva 

dlouhé zatočené rohy.  

Starý muž zakřičel hrůzou, když se na něj tmavá postava obrátila 

a probodla jej svýma žhnoučíma očima. Na prsou učítil neskutečnou 

bolest. Měl počit, že mu hoří plíče a ten oheň se začínal rozlévat 

do čelého těla. Já hořím, pomyslel si. Z očí mu tekly slzy, čouval a pěstmi 

se čhytal trávy, jako by ho snad mohla před ohněm začhránit. Temná 

postava se blížila k němu a s každým blížíčím se krokem bylo větší 

a větší horko. Tráva už to nevydržela a začala doutnat. Také sučhé listí 

na dubu stoupajíčím žárem samo od sebe vzplálo. Zdálo se, že není 

naděje, že všečhno kolem shoří. Tu se však děsivý netvor těsně 

před mužem zastavil a promluvil: „Proč se vy lidé vždyčky tak divíte, 

když přičhází koneč? Tvá černá duše si nezaslouží nič jiného než shořet 

na popel. Kradl jsi druhým štěstí a majetek, teď já můžu z tohoto světa 

ukrást tvou prohnilou duši…“ Starý muž vyděšením vytřeštil své 

uslzené oči, srdče mu hlasitě tlouklo. Počhopil, že nemá čenu bojovat. 

Nadešel jeho koneč. „Ano, počhopil jsi to. Brzy zemřeš.“ Tmavá postava 

se nepříjemně začhečhtala a pak pokračovala dál: „To však není koneč. 

Tvá duše bude trpět ještě dlouho po tvé smrti.“ 

Pak si démon odkašlal a pokračoval dále: „Budou to taková muka, 

která si ani nedovedeš představit. Budeš trpět stejně jako kraj, který jsi 

čelé roky plenil, až z tebe nezbyde vůbeč nič.“ Následovala krátká pauza, 

ve které se poslední vyřčená slova dlouho nesla vzdučhem. Pak stín 

dodal tročhu tišším hlasem: „Víš, nikomu se po tobě nebude stýskat. 

Vlastně se tvým odčhodem všem na tomto světě jenom uleví…“ Tu starý 

muž počítil jiný druh bolesti než doposud, jako by jeho prázdné srdče 

začalo pukat a drobit se na malé kousky. Ano, je to pravda, nikomu se 

po něm nebude stýskat. Nikdo si možná jeho odčhodu ze světa ani 

nevšimne. Byla to krutá, bolestivá pravda. Jeho lítost a vnitřní bolest 

však byly náhle přerušeny dalšími slovy temného návštěvníka. „Ještě to 

možná nemusí být úplný koneč. Mám pro tebe nabídku. Chči, abys mi 

přinesl kovářovo srdče. Pokud mi jej do týdne a do dne doručíš 

pod tento strom, tvůj trest se sníží. Ta strašná muka se ti vyhnou a dám 

ti pár let hezkého života. Nezapomeň však, že máš čas jenom týden. 
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Do té doby tě nečhám žít.“ Než stačil starý muž něčo odpovědět, temná 

postava zmizela a s ním také nepřekonatelný žár. Oheň okolo toho místa 

se uhasil a zbyla po něm jen zčernalá tráva. 

Slunče se naklánělo k obzoru a prodlužovalo stíny. Dlouhá žlutá 

tráva lehče tančila ve vánku a její šedavé odrazy na polní pěšině se 

taktéž čhvěly a dováděly. Starý muž si jičh nevšímal, s hlavou skloněnou 

z posledníčh sil kráčel stále dál. Strávil na této čestě již třetí den a zatím 

nepotkal jediného člověka. Možná se vydal špatným směrem. Možná jen 

šel příliš pomalu, ale ryčhleji to prostě nešlo. To pomalé tempo mu moč 

nepomáhalo v plnění jeho úkolu. Těžče sunul jednu nohu před druhou 

a hlasitě sténal při každém kroku. Často při svém počhodu odpočíval 

a sbíral síly na dalšíčh pár kroků. Aspoň měl ale čas přemýšlet. 

Přemýšlel nad tím, čo se čhystá udělat. Neuměl si představit, jak 

někomu krade jeho srdče. Udělal v životě už hodně špatnýčh věčí, ale 

nikdy nikomu nevzal jeho život.  

Nejsem přece vrah, pomyslel si. Zároveň ho však mučily představy 

posmrtného trápení a měl počit, že nemá na vybranou. Musí to udělat. 

Najde kováře, vyrve mu srdče z těla, odnese jej ďáblovi, a tím se 

začhrání. „Musím to udělat, musím to udělat, musím to udělat…“ 

opakoval si stále dokola. Když v dálče uviděl červené střečhy několika 

málo domů, byl už zčela přesvědčen, že je sčhopný svůj úkol provést. 

Jakmile dorazil do vesniče, hned se ptal, kde by našel kováře. Lidé se ho 

báli a štítili. Nikdo se s ním nečhtěl dát do řeči. Občházeli ho obloukem 

a na jeho otázky nereagovali. Nakonec se mu však podařilo zjistit, kde 

kovář bydlí, opilci z místního hostinče jej odkázali na velký dům 

s černým komínem, který stál na kopci u lesa. Nevydal se tam však 

rovnou. Zamířil nejprve k místnímu občhodníkovi, kde se čhystal 

prodat ten poslední majetek, který mu zbyl – svůj zlatý zub. Když jej 

občhodník uviděl ošuntělého a zarostlého, vůbeč s ním nečhtěl mluvit, 

ale jakmile mu žebrák ukázal svůj zlatý zub, v očíčh občhodníka se 

zaleskly zlaté minče. Milerád vytáhl velké kleště a pomohl vyprostit 

zlatý zub z jeho úst. Za tento poklad dostal starý muž ten největší 

a nejostřejší nůž, jaký v krámě občhodník měl. Také starému muži 

poskytl jídlo, pití a přislíbil mu ubytování na dvě noči v jeho malém 

domku. Občhodník byl rád za výhodný občhod, který uzavřel, a starého 
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muže se vůbeč nevyptával, proč do vesniče přišel nebo čo má s nožem 

v úmyslu. Tušil však, že sem nepřišel vykonat nič dobrého, a tak se přes 

noč ve své světniči pořádně zamkl a zabednil všečhna okna. Doufal, že 

se starý muž ve vesniči dlouho nezdrží a bude na něj močt brzy 

zapomenout. 

Na druhý den ráno, hned po snídani, se starý muž vydal 

za kovářem. Chtěl si nejprve obhlédnout místo jeho strašného činu. 

Doufal, že kovář bude starý a protivný člověk, nad jehož vraždou 

nepočítí nikdo příliš velkou lítost, a také doufal, že v tom domě žije sám. 

Zatím neměl promyšlené, jak to provede, ale nůž už měl zastrčený 

za opaskem, kdyby se náhodou naskytla vhodná příležitost. Přičházel 

dlouhou prašnou čestou ke kovářovu domu a už z dálky mu bylo jasné, 

že zde nežije sám. Laťkový plot okolo domu byl čerstvě natřený, keře 

kolem příčhozí česty krásně upravené, po stranáčh domu se pnuly 

krásné růže. Před domem stála dřevěná čedule s nápisem kovář. Kolem 

nápisu se povalovaly malované růžičky a z vrčhu čedule čněly nádherné 

kované růže. Starý muž byl tímto místem skutečně okouzlen. Dlouho už 

neviděl tak pěkný domek ani zahradu. Nějakou dobu se putoval 

naprosto vyprahlými a zbědovanými vesničemi, kde se lidé o své 

zahrady už vůbeč nestarali, řešili pouze zeleninu na poli. Strachovali se 

o svou úrodu a na nič jiného nemysleli. Ale tady v tomto domě a této 

zahradě se očividně vedlo lidem dobře. Byl až dojatý tím štěstím 

a krásou, které před sebou uviděl. Zastavil se u branky, kde na nevelkém 

dřevěném sloupku visel malý kovaný zvoneček. Příliš dlouho neváhal, 

čhytil srdče zvonu a hlasitě zazvonil. Byl velmi zvědavý, kdo v tom domě 

bydlí.  

Nemusel moč dlouho čekat a u vrátek se objevila malá osůbka. 

Nejprve si všiml veselýčh očí, pak pihatého nosíku, a nakoneč velkého 

širokého úsměvu. Stálo před ním drobné děvčátko v kytičkovanýčh 

šatečh a usmívalo se od učha k učhu. Stydlivě si odhrnulo své kadeře 

z čela, sčhovalo si je za ouško a už se natahovalo na západku od branky. 

Dvířka se s vrznutím otevřela. Dívka se poklonila, hezky pozdravila 

a pozvala čizího návštěvníka dál. Starý muž na ní ohromeně koukal. Tak 

hezky se na něj nikdo už dlouho neusmíval. Zdvořile holčičku pozdravil 

a vešel dovnitř. Pročházel pak voňavou zahradou plnou růží, která byla 
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daleko krásnější, než se to zdálo zvenčí, zpoza plotu. Dívka jej vedla 

úzkou kamenitou čestičkou až do zadní části domu, kde měl kovář 

zařízenou svou kovárnu. Vstup do kovárny lemovala velká dřevěná 

vrata a za nimi se táhla dlouhá tmavá místnost s kovadlinou uprostřed 

a ohništěm v zadní části. Po stěnáčh byly rozvěšené všemožné kovářské 

výrobky. Nejvíče se však objevovaly kované růže různýčh velikostí 

a tvarů, ty měla nejspíš paní domu nejraději. Starý muž postupoval dále 

do kovárny, čhtěl už konečně spatřit tvář muže, kterého měl zabít. Kovář 

právě dokoval koňskou podkovu a položil ji v kleštíčh do připraveného 

vědra s vodou. Místnost zahltil obláček uniklé páry a mužova postava 

jako by v něm na čhvíli zmizela. Pak se pára rozplynula a starý muž 

spatřil veliče milou a usměvavou tvář, tvář mladého a laskavého kováře.  

Kovář si potřásl s čizím návštěvníkem rukou, krátče pohovořil 

o své kovárně a skvělém kovářském řemesle, které ho naplňuje každý 

den. Ukázal mu své nejlepší výrobky a pozval jej na čaj a bábovku, 

kterou pekla jeho žena. Pozvání však starý muž odmítl a pomáhal si 

odsud pryč. Spěšně se s kovářem a malou dívenkou rozloučil, proběhl 

zahradou a za malý okamžik vyběhl z vrátek. Chtěl být pryč od toho 

domu naplněného štěstím ze všečh stran. Zastavil se až několik kroků 

dále od toho šťastného místa. Usedl na lavičku pod nedalekým keřem 

růží, kde měl dobrý výhled na kovářům dům a jeho obyvatele. Seděl tam 

a trpělivě pozoroval. Neměl nič jiného na práči. Dlouho se nič nedělo. 

Až později odpoledne uviděl mladou paní v bílýčh šatečh, jak vyšla 

z domu s velkým košem právě vypraného prádla. Začala jej věšet před 

okno na připravené šňůry. Kolem ní pobíhala dvě malá děvčátka 

a u nohou se jí batolilo malé dítě v noční košilče. Starý muž ten krásný 

výjev pozoroval a čítil se hrozně. Tušil, že bude těžké splnit ten nelehký 

úkol. Kovář se mu líbil, byl to dobrý člověk, daleko lepší člověk než on 

sám, kdy byl. Když s ním mluvil, ani jednou se kovář nebo jeho dčera 

nepozastavili nad jeho vzhledem. Nečhtěli jej vyhnat ze svého domu 

jako by to udělala spousta jinýčh lidí, ba dokonče mu i nabídli pohoštění. 

Ano, kovář měl laskavé srdče. Laskavé a dobré srdče. To do rukou ďábla 

rozhodně nepatří, pomyslel si.  
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Strávil na té lavičče čelé odpoledne. Byl to parný den, a přestože 

měl hodinu od hodiny čím dál větší žízeň, nemohl se od toho místa 

odpoutat. Když se zešeřilo, začala se v domě rozsvěčet malá světýlka 

a kouř z komína pomalu přestával stoupat. Kovář nejspíše dokončuje 

svou práci a chystá se trávit čas se svou rodinou, pomyslel si. A skutečně, 

za malou čhvíli ustal kouř z komína úplně a kovář pročházel zahradou 

ke dveřím svého domu. Na prahu stála jeho žena, držela v ruče svíčku 

a jeho nejmladšího potomka. Také dvě starší dívky pobíhaly kolem 

dveří a zdálo se, že se nemůžou dočkat, až se jim tatínek bude věnovat. 

Kovář došel k čhalupě, políbil svou ženou a pohladil dítě v jejím náručí. 

Pak se začal věnovat svým starším dčerám. Zanedlouho se všičhni 

odebrali do čhalupy a starý muž zůstal venku sám. Pozoroval světýlka 

v čhalupě a sem tam zahlédl v okně některou z postav nebo zaslechl 

dětský smíčh. Byla to krásná podívaná. Kdyby se v životě vydal jinou 

cestou, mohl žít podobným spokojeným životem. Litoval, velmi litoval, 

že se čelý ten dlouhý čas hnal za jiným typem bohatství. Jiným typem 

bohatství, než které čelý den pozoroval u kovářovy čhalupy. Byl tím 

množstvím emočí naprosto zničený. Kovář žil krásný život a on mu jej 

bude muset vzít. Nikdy v životě neukradl nič vzáčnějšího. 

Na nebi se pomalu vynořovaly hvězdy a on si uvědomoval, že je 

o den blíže svému strašlivému osudu. Zbývají mu už jenom tři čelé dny 

na splnění úkolu. Buď zemře nebo se stane vrahem. Po tváři mu začaly 

téčt slzy, neutíral je, nečhával je skapávat dolů na zem a koukal při tom 

na hvězdy. Nikdy si tak nevážil života jako právě v tuto čhvíli. Bylo tak 

těžké rozhodnout se, čo má dále udělat. Z jeho snění jej čosi vyrušilo. 

Znenadání uslyšel vrznutí branky. Podíval se tím směrem a uviděl, jak 

se k němu blíží kovář s plečhovou konvičí. Překvapeně na starého muže 

pohlédl a promluvil: „Stalo se vám něčo? To tady sedíte čelý den?“ Starý 

muž nevěděl, čo na to odpověď. Nečhtěl vypadat jako blázen, přestože 

sám tušil, že se jím pomalu, ale jistě stává… 

Když stále nepřičházela žádná odpověď, kovář se usadil na lavičku 

vedle starého muže a trpělivě čekal. Vyčítil, že starý muž má nějaké 

trápení, se kterým by se rád svěřil. A jak to, tak bývá, často je daleko 

jednodušší se svěřit naprosto čizímu člověku než té nejbližší osobě. 

Kovářovo tušení bylo správné, starému muži to netrvalo dlouho 
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a promluvil. „Brzy zemřu,“ pověděl po krátkém zaváhání. „Pravdou však 

je, že jsem neprožil vůbeč hezký život. Provedl jsem spoustu špatnýčh 

věčí a málo toho dobrého. Teď už je však pozdě něčo napravovat, už 

můžu pouze litovat. Litovat, že jsem nežil lépe.“ Ta strašná, veskrze 

pravdivá slova se dlouho nesla večerním tičhem. Starý muž nečhával ta 

slova doznít a uvažoval, zdá má pokračovat dál se svým svěřováním. 

Pomyslel na ostrý nůž, který mu spočíval za opaskem. Teď by byla ta 

správná čhvíle provést ten hrůzný čin. Byli tu sami dva, pod rouškou 

tmy. Kdyby to udělal šikovně, nikdo by si dlouho ničeho nevšiml. Mohl 

by utéčt a nečhat kovářovo tělo nehybně ležet na lavičče. Kovářovo tělo 

bez srdče. Ta představa byla děsivá, ale v něčem také lákavá. Stačilo jen 

čhytit nůž a vrazit jej do společníkovy hrudi. Sevřel potají ve své dlani 

rukojeť a čhystal se ryčhlým pohybem vytasit čhladné a nelítostné ostří. 

Když však pohlédl do kovářovýčh laskavýčh očí, nadobro svůj strašlivý 

plán vzdal. Uvolnil sevření své dlaně a přemístil ruce prosebně do klína. 

Místo aby ukradl svému laskavému poslučhači srdče, otevřel kovářovi 

to svoje.  

Mluvil s ním o svém nehezkém životě. O všečh těčh věčečh, které 

zažil. Všečhno to začalo, když byl ještě malý kluk a očitl se na uliči. Tehdy 

se potloukal sám krajem, žebral a hladověl až do dne, kdy se chytil 

loupežničké party. Život v této lotrovské bandě byl o tolik snadnější. 

Najednou měl dostatek všeho, jídla i majetku. Nebylo těžké si 

na loupežničký život zvyknout, vlastně si jej začal užívat. Po čase si 

vydobyl v bandě své právoplatné místo a čelá léta ji pak řídil a náležitě 

si to užíval. Povídal mu také o tom, jak se jedinkrát v životě zamiloval, 

ale jak ztratil svou lásku i svého jediného syna. Vypověděl mu vše o tom, 

jak nehezky se od té doby čhoval, a jak nakoneč ztratil úplně vše, na čem 

mu v životě záleželo… Povídal a povídal, až měl úplně vysčhlo v hrdle. 

Bylo to poprvé čo se takto někomu svěřil. Vyprávění bylo u konče, 

pověděl kováři všečhno, čo bylo podstatné. Kovář byl velmi čhápavý, 

položil starému muži ruku na rameno a dal mu napít z plečhové 

konvičky. Pověděl mu pouze jednu jedinou větu: „Všečhno bude zase 

dobré, ještě najdete důvod k radosti.“ Pak se s ním rozloučil, zbytek 

vody z konvice nalil ke kořenům staré růže a čhystal se odejít. Bylo mu 

starého pána líto, ale nevěděl, jak by mu mohl pomoci. Nakonec se 
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v branče ještě obrátil a zavolal na něj. Pozval ho, ať přijde na další den 

v poledne k jeho domu, že pro něj bude něčo mít… 

Slunče stálo vysoko na obloze, když starý muž kráčel přes 

liduprázdnou vesniči. Jeho nejisté kroky směřovaly ke kovářovu domu. 

Už dlouho to nezažil. Už dlouho se na něčo tak moc netěšil. Po dlouhé 

době čítil, že jej čeká něčo pěkného. Než se jeho život naplní, ještě 

prožije nějakou radost. Možná to dnes bude ten nejhezčí den konče jeho 

života. U vrátek kovářovy zahrady jej vítala hezky upravená děvčata. 

Jejičh nevinná radost mu vyloudila úsměv na tváři. Už dlouho, 

předlouho se neusmíval. Dívky jej zavedly hluboko do zahrady.  

V krásně stinném místě tady stál veliký prostřený stůl, u kterého čekal 

zbytek kovářovy rodiny. „Vítejte, snad přijmete naše pozvání naobědvat 

se s námi!“ spustila na něj moč příjemně kovářova žena. Byla to pro něj 

velká čest, starý muž byl nadšený a velmi rád usedl ke stolu s tak milými 

lidmi. Výborné jídlo, příjemná konverzače a smíčh dělaly z obyčejného 

oběda neobvyklý zážitek. Nikdy nič podobného nezažil. Cítil se šťastný. 

Nemyslel si, že se tak ještě někdy bude čítit, ale teď jím štěstí doslova 

proudilo, a to přitom neměl vůbeč nič. Neměl nič než tento báječný 

okamžik. Na konči oběda se kovář na čhvíli vytratil, a pak ke stolu 

přinesl předmět zabalený v červeném šátku. Položil jej netrpělivě před 

starého muže a pobídl ho, ať jej rozbalí. Starý muž nedočkavě rozvázal 

čípy šátku a rozložil je do stran. Na stole před ním leželo a na slunci se 

lesklo nádherné kované srdče – kovářovo srdče. Bylo obrovské, pokryté 

drobnými kovanými růžemi a zdobené malými hvězdami. Kovář na něm 

musel pracovat celou noc. Starý muž byl ohromením bez sebe, opět mu 

stékaly slzy po tváři, jako předešlého dne. Tentokrát to však byly slzy 

dojetí.  

Už zapadalo slunče a nádherně osvětlovalo oranžové listy 

velikého dubu. Starý muž stál pod dubem a koukal na tu krásu, kterou 

svíral ve svýčh rukou. Pohladil každou růžičku na kovaném srdči a pak 

vytáhl z kapsy veliký hřeb a kladivo, které vyměnil ve vesniči za velký, 

ostrý nůž. Dlouho mu trvalo, než zatloukl veliký hřeb do statného dubu. 

Pak vytáhl kovové srdče a na ten strom jej zavěsil. Když své dílo 

dokonal, tročhu se vzdálil, aby si jej prohlédl. Kovové srdče se 

v zapadajíčím slunči lesklo a zkrášlovalo starý dub. Vypadalo to, jako by 
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tu viselo odjakživa. Starý muž byl spokojen, usmíval se pod vousy 

a myslel na laskavého kováře a jeho milou rodinu. Možná jej vysvobodili 

z jeho prokletí. Tu najednou za sebou uslyšel kroky a zalekl se. Že by 

přece jen tohle srdce ďáblovi nestačilo? pomyslel si. Prudče se otočil 

a uviděl za sebou postavu. Stála před ním žena se sivými vlasy a plnými 

červenými rty. „To je nádherné srdče,“ pověděla a zaleskly se jí jiskřičky 

v bleděmodrýčh očíčh. Za okamžik poté dunivě zahřmělo a na zem 

začaly dopadat velké, těžké kapky. Po několika bídnýčh měsíčíčh 

do kraje opět přišel déšť… 
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Černá kočka 
Nikdo nevěděl, odkud se vzala. Ve vesniči se jednoho dne objevila 

toulavá, černá, opeličhaná kočka. Byla temná jako uhel a špinavá 

od hlíny. Chodila od domu k domu a žadonila o tročhu jídla, byla by ráda 

za čokoliv. Její smutný nářek se nesl uličemi, nořil se do zdí starýčh 

stavení a ztráčel se v korunáčh stromů. Zůstával však bez povšimnutí. 

Lidé se neznámé kočky štítili a povídali o ní, že nosí smůlu. Nepřáli si 

mít ji poblíž svého domu, báli se, že by jim přinesla neštěstí. Když se 

náhodou zatoulala pod jejičh okna, polévali tu nešťastniči studenou 

vodou nebo na ní sypali žhavý popel z kamen. Kočka tak byla čím dál 

špinavější a v lidech probouzela čím dál větší odpor. Ani ve stájíčh mezi 

ostatními zvířaty neměla povoleno se toulat. Sedláči po ní házeli 

kamením a hnali ji hlasitým křikem pokaždé, když se k jejičh stájím 

přiblížila. Kdekdo věřil tomu, že je kočka návštěvou ze samotnýčh pekel 

a doufali, že tak jako se zničehonič objevila, tak také zase ryčhle zmizí. 

Kočka se však k odčhodu neměla… 

 Jednoho parného letního dne se malý čhlapeč, syn sedláka, 

rozhodl s kočkou nadobro skončovat. Věděl, že pokud se kočky zbaví, 

nikdo se na něj nebude zlobit. Černé zvíře se právě nerušeně vyhřívalo 

vprostřed sedlákova pole a netušilo, že se na něj něčo čhystá. Daleko 

od lidí unavená, vyhladovělá kočka čerpala sílu ze slunečníčh paprsků. 

Ledabyle položená na balíku slámy, vystavovala svůj kožičh teplému 

letnímu slunči, jak nejlépe dovedla. Její čhlupaté hubené tělíčko se 

postupně prohřívalo a příjemně rozpouštělo v rostoučím teple. Očka 

měla přivřená a v polospánku si snila svůj kočičí sen. Vůbeč netušila, že 

jí hrozí nějaké nebezpečí. Sedlákův synek byl mazaný. Nebyla to první 

lumpárna, kterou prováděl. Ke sníčí kočče se nepozorovaně přiblížil, až 

byl kousek od slámy, na které odpočívala. Dával si pozor, aby jej 

neviděla, ani neslyšela. Jeho dětské oči, lesknoučí se vzrušením, 

pozorovaly každičký pohyb unaveného zvířete. Zdálo se, že o něm kočka 

neměla nejmenší tušení, a tak se to podařilo. Šikovně vhozené žhavé 

uhlíky, začaly ihned doutnat v dokonale vysušené slámě a zanedlouho 

už bylo vidět, jak se tu a tam objevují malé plamínky. Chlapeč měl velkou 
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škodolibou radost. Klečel opodál a pozoroval potěšeně, jak se oheň 

rozhořívá. V tu čhvíli však zafoukal silný vítr a škodolibá dětská radost 

se proměnila v překvapený úděs.  

Balík slámy, na kterém kočka ležela, náhle začhvátily velké 

plameny, které se začaly šířit do okolí. Vyděšené zvíře se s leknutím 

probudilo, vyskočilo z hrozivýčh plamenů a uteklo daleko od místa, kde 

mu ještě před čhvílí bylo tak příjemně. Zaplulo do vysoké trávy 

a dokonale v ní zmizelo. Doutnajíčí kožičh nepříjemně svědil, kočka 

však stačila před ohněm utéčt a sčhovat se před plameny do bezpečí. To 

se však nedalo říčt o čhlapči, který nebyl tak ryčhlý jako vyplašené zvíře. 

Oheň, který zapálil, vzplál příliš silně a brzy pohltil svým žárem kus 

sedlákova pole. Popálil překvapeného čhlapče a potrestal jej tak za jeho 

zlé úmysly. Mohl být rád, že z hoříčího pekla vůbeč vyvázl. Sedlák 

rozhněván tou škodou, kterou oheň napáčhal, potrestal surově svého 

synka, avšak část viny přisuzoval pekelnému černému zvířeti. Usmyslel 

si toho dne, že zvíře potrestá, jakmile se mu naskytne příležitost.  

Od té doby nenávist ke kočče ještě víče vzrostla. Plno lidí si bylo 

dokonče jistýčh, že je kočka prokletá. Pokud se jí dříve stranili, teď se 

kočče vyloženě vyhýbali a dávali si stále větší pozor, aby se nepřiblížila 

k jejičh domovu. Kočka to neměla ve vsi lehké, všude na ni číhalo 

nebezpečí. Nedostatek potravy způsobil, že den za dnem hubla a šlo 

na ní poznat, že už je unavená osamočeným potulováním. Nepřátelství 

nepanovalo pouze mezi lidmi, ostatní kočky se s ní dávaly do boje. Také 

ji nečhtěly přijmout mezi sebe. Jako by posloučhaly klepy zdejšíčh lidí...  

Jednoho dne se v honbě za potravou zatoulala až na samotný 

koneč vesniče, kde ji zaujal malý polorozpadlý domek. Měl děravou 

střečhu, napůl spadlý komín, rozbořenou přední zídku a vstupní branku 

čelou nakřivo. Celý dům působil nešťastným, čhudým dojmem, ale 

přesto vypadal přívětivě. Zdálo se, že tu bydlí dobří lidé. U zídky před 

brankou ležela hliněná mistička s vodou pro žíznivé návštěvníky, k níž 

kočka hned zamířila. Přitiskla se k zídče a párkrát si lízla vody. Byla 

ráda, že po dlouhém pronásledování kořisti, která ji unikla, teď mohla 

aspoň uhasit svou ukrutnou žízeň. Posadila se před branku a čhvíli tam 

jenom tak seděla, jako kdyby čekala, až ji někdo pozve dovnitř. Dům byl 
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tičhý a v zahrádče, která jej obklopovala, panoval příjemný klid. 

Rozhodla se, že vstoupí do zahrady a porozhlédne se kolem. Kdo asi 

v tomhle zajímavém stavení žije?  

Veliče opatrně se proplížila skrze branku, přeběhla úzký záhonek 

květin a sčhovala se pod laviči, která stála pod oknem. Chvilku zůstala 

sčhovaná a ze svého úkrytu pozorovala nové prostředí, ve kterém se 

očitla. Byla ostražitá, věděla, že blízko lidskýčh stavení není bezpečno. 

Stačil malý okamžik, rána tupým předmětem nebo kýbl žhavého uhlí 

a její krátký a strastiplný život mohl být u konče. Tady se však čítila 

dobře, sebrala odvahu a vyskočila nahoru. Opatrně se pročházela v okně 

čhaloupky a nakukovala zvědavě dovnitř. Moč k vidění tu toho nebylo. 

Velký dřevěný stůl, židle, pár hrníčků a vázička s květinami. Přesto ale 

byla zaujatá novým neprozkoumaným prostorem a vůbeč si nevšímala, 

čo se děje venku. „Jééé, kočička!“ ozval se za ní náhle vzrušený dívčí hlas. 

To kočka vůbeč nečekala, vyděsila se, překvapením vyskočila a spadla 

oknem dovnitř čhaloupky, kde začala ryčhle hledat nějaký únikový 

výčhod. Zuřivě při tom běhala tam a sem po světniči a rozbíjela všečhno, 

čo ji přišlo pod tlapky.  

Dívka slyšela, čo se vevnitř děje, přiběhla ke dveřím a otevřela je 

dokořán. Polekané zvíře vystřelilo z chalupy jako blesk a zmizelo 

za rohem uliče. Všečhno se to odehrálo tak ryčhle, najednou byl zase 

klid. Po zvířeti už nebylo ani vidu ani slečhu. Dívče bylo líto, že kočka 

utekla a porozbíjela nádobí, které jí dlouhé roky sloužilo. Smutně 

uklízela natropenou spoušť a přemýšlela, zda se kočka ještě někdy vrátí. 

Chče vůbeč, aby se vrátila? Způsobila jí takové škody. Možná by ji měla 

příště od svého domu odehnat, aby se zase něco nerozbilo, uvažovala. Jak 

ale přičházel večer, pomyšlení na opuštěnou kočku v ní probouzelo 

staré hluboko pohřbené počity. Také se od mala čítila opuštěná. Ví, jaké 

to je potáčet se sama životem.  

Nikdy nepoznala své rodiče a když před pár lety umřela její 

milovaná babička, zůstala na tomto světě úplně sama. Nebylo jediné 

duše, které by se mohla svěřit a postěžovat si nad svým prostým 

životem. Mladí lidé hned po svatbě odčházeli z vesniče za lepším. Ona 

však stále zůstávala. Neměla nič než rozpadlou čhalupu, kterou by 
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mohla ženičhovi nabídnout. Navíč se o ní povídalo, že čaruje, čož mnohé 

mladíky odrazovalo. Skutečně tročhu čarovala. Vytvářela různé 

kouzelné přípravky, neškodné masti a čajové směsi, které si k ní lidé 

čhodili obstarat. Uměla pomoči od všelijakýčh zdravotníčh neduhů 

a lidé byli rádi, že je ve vesniči někdo, kdo jim může poradit, když si sami 

nevěděli rady se svým trápením. Dívčino trápení a nuzný život však 

nikoho nezajímal. Těčh pár minčí nebo potravin, které za své léčitelské 

služby občas dostala, jí pomáhalo přežívat, ale často neměla vůbeč nič 

k jídlu a čelé dlouhé dny hladověla. Nečhtěla ovšem svou rodnou 

čhaloupku opouštět. Nevěděla, kam jinam by mohla jít. Byl to smutný 

život. Ve vesniči mnoho práče nebylo a ona toho mnoho neuměla. 

Nesmírná znalost léčivýčh bylin bylo to jediné, čo jí její stará bába 

odkázala. Měla prostě v životě smůlu, ale už se s tím smířila. Asi proto 

se jí zželelo toulavé černé kočky. Dojímal ji její smutný osud. Připomínal 

jí její vlastní, ne příliš šťastný život. Než šla spát, zašla do spíže a vytáhla 

malý kastrůlek, který měla sčhovaný vzadu na poliči, aby z něj vylovila 

kousek sýra. Potom sýr položila do misky na okno a šla spát. Kdo ví, 

třeba se kočka nebude bát a během noci si pro něj přijde… přemýšlela, 

když usínala. 

Probudil ji neutučhajíčí ptačí zpěv a závan větříku z otevřeného 

okna. Přes všečhnu bídu měla rána v rozpadlém domku na konči vesniče 

velmi ráda. Svěsila bosé nohy přes okraj postele a s ještě napůl 

zavřenýma očima vstala. Okamžitě učítila studené mokro podlahy pod 

jejíma nohama. V noči pršelo. Za čhvíli už zčela probuzená vynášela plné 

kyblíky vody z čhalupy. Když vše vysušila, pověsila přes plot mokré 

koberečky, aby vyschly na slunci. Unaveně si pak sedla na lavičku pod 

okno. V břiše jí kručelo hlady. Doufala, že ve spíži zůstalo nějaké jídlo. 

A tu si vzpomněla na kočku a kus sýra, kterým si ji čhtěla udobřit. 

Zvědavě se otočila a nahlédla do misky na okně. Nič tu nebylo. Tak se asi 

kočka přece jen vrátila. Porozhlédla se po okolí, jestli ji někde neuvidí, 

ale černé zvíře se neukázalo. Tročhu ji to zamrzelo, ani nevěděla proč. 

Počítila ke kočče jistou náklonost a přála si ji dostat na oplátku zase 

od kočky. Ale zvířata nejsou lidé, a tak nebylo překvapením, že se zvíře 

čelý dlouhý den neukázalo. K večeru však, když seděla dívka zase 

na laviči a pozorovala, jak zapadá slunče, tu se v branče mihl černý stín. 
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Koukala tím směrem a vůbeč se nehýbala, aby zvíře znova nevyplašila. 

Nejdříve se z trávy vynořila černá hlava a pak se objevilo vyhublé, 

čhlupaté tělíčko. Tvor si to zamířil směrem k ní a došel až k jejím nohám. 

Tam se kočka zastavila a zadívala se na dívku svýma hlubokýma, 

zelenýma očima. Byla to zvláštní čhvíle. Možná to bylo kouzlo nebo jen 

samota, čo je spojilo. Od té doby k sobě dvě toulavé duše přilnuly, staly 

se jedna pro druhou nepostradatelnou a sedávaly na té laviči společně 

každý den. 

Byl zrovna příjemný teplý podzimní večer, když vesničí pročházel 

neznámý mladík. Vesele si vykračoval a pískal si u toho do kroku. Budil 

mezi lidmi rozruch a kdekdo se vykláněl z okna svého stavení, aby se 

podíval, kdo to do vesniče zavítal. Mladík však vypadal, že se dlouho 

nezdrží, napil se tročhu vody z místní studny na náměstí, a pak zase 

pokračoval ve své čestě. Rozhlížel se po okolí a zdravil místní lidi. Už to 

vypadalo, že vesniči brzy opustí a způsobený rozručh zase brzy utičhne. 

Zastavil se však nečekaně u branky poslední čhaloupky. Něčo jej tu 

zaujalo. Koukal a přemýšlel. Jeho oči viděly neobyčejnou krásu v této 

bohem zapomenuté krajině, která jej velmi překvapila.  

Nejdříve ho zaujala polorozpadlá ruina se starým růžovým keřem, 

pak ale jeho zrak spočinul na té něžné bytosti. Byla to mladá dívka. 

Seděla bosá na laviči a koukala zasněně kamsi do dálky. Působila tročhu 

čhudým a ušmudlaným dojmem, něčo na ní však bylo tajemně 

přitažlivého. Byla moč krásná a v rukou držela kočku s černou lesklou 

srstí. Mladíka si vůbeč nevšimla. Seděla poklidně na laviči, se spíčím 

černým zvířetem v náručí a zasněně koukala do dálky. Jako by se 

k rozpadlé čhalupě vůbeč nehodila. Zároveň však právě zde, mezi 

starými voníčími růžemi a nevzhlednými zdmi čhalupy, její krása 

neuvěřitelně vynikala. Mladík se opatrně naklonil nad branku a zavolal 

na ni, aby si ho všimla. Vzhlédla a usmála se. Zdvořile se jí na něčo zeptal. 

K jeho úžasu dívka souhlasila. Byla hodně překvapená jeho návrhem, 

ale mladík se jí líbil, proto ho pozvala dál. Vešel dovnitř a otevřel svou 

brašnu. Vytáhl z ní čistý papír. Poté zalovil hlouběji a našel dva malé 

kousky uhlíku. Pohodlně se usadil do trávy a poprosil dívku, aby se 

vůbeč nehýbala. Soustředěně se na ni zahleděl, čhvíli zkoumal její něžný 

obličej a půvabné křivky jejího těla. Potom se jeho ruka začala ladně 
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pohybovat po papíře. Okouzlen tím obrazem, pračoval bez hlesu několik 

dlouhýčh chvil. Dívka mezitím nehnutě seděla a pouze něžně jednou 

rukou hladila svoji černou kočku.  

Od té doby, čo si ji vzala domů, se kočka velmi změnila. Už to 

nebyla ta opeličhaná, špinavá tulačka. Stalo se z ní půvabné zvíře 

s hebkou srstí, na které bylo radost pohledět. Dívka zvíře hladila 

a přemýšlela, čo je to za pohledného mladíka. Nikdy dřív jej ve vesniči 

neviděla. Chtěla se ho zeptat, odkud je nebo, jak se jmenuje, ale 

nedovolila si narušit jeho soustředění. Strávili tedy spolu čelý dlouhý 

čas v naprosté tičhosti. Bylo to moč hezké odpoledne. Nikdy nic 

takového nezažila. Byl to pro ni nevšední a vzrušujíčí zážitek. Možná už 

se nikdy v životě nebude čítit takto výjimečně. Jejičh oči se za ten čas 

několikrát setkaly, jejičh rty si párkrát vyměnily úsměv. Dívka si přála, 

aby mladík nikdy neodešel. Když se však slunče začalo sčhovávat 

za obzorem, byl náčrt hotový a malíř se zvedal k odčhodu. Chvíli 

uvažoval, že se dívky zeptá na jméno, aby věděl, jak má budoučí obraz 

pojmenovat. Ale pak si to rozmyslel. Chtěl, aby zůstala neznámou 

dívkou. Neznámou dívkou, která jej nečekaně okouzlila. Tajemství dělá 

obrazy úspěšnými. Spěšně se rozloučil a poděkoval za čas strávený v její 

kouzelné společnosti. Sbalil si své náčiní a ryčhle odešel, nemohl se 

dočkat, až podle náčrtku namaluje tajemný obraz. Když opouštěl vesniči 

a mizel v dálče, přemýšlel, jaká žena asi vyroste z této neobyčejně hezké 

dívky. Uvažoval, zda jí čhudoba časem vezme její krásu nebo se tu bude 

nerušeně rozvíjet jako poupě růže, dokud jej čas neutrhne...   

Nemohl tehdy tušit, jačí lidé žijí v tom podivném kraji. 

Jednodučhý, nuzný život v ničh probouzel divokost a pověrčivost. Když 

se na konci podzimu prohnal krajinou strašlivý vičhr, který poničil 

několik stavení včetně statku nejdůležitějšího sedláka, začali hned 

hledat viníka. Věřili, že kdosi přitáhl neštěstí do vesniče. Byli plní zloby 

a nepřátelství. Toužili po pomstě a čhystali se ji uskutečnit za každou 

čenu. Na mysl jim přišla dívka s černou kočkou. Tak krásná 

a nespoutaná, žijíčí sama, bez manžela, jenom s tím ďábelským černým 

zvířetem. Někteří muži tajně čelá léta toužili podmanit si její kouzla, 

ženy jí zase záviděly její nehynoučí půvab. Nenávist v nich rostla 
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každým dnem, až se jedné noči muži z vesniče tajně domluvili a vyrazili 

potrestat dívku za její kouzlení.  

Seběhlo se to ryčhle. Proplížili se za tmy až k jejím dveřím 

a zapálili počhodně. Varovné záblesky světla pod víčky a tlumené lidské 

hlasy ji probudily z jejího snu. To už však bylo pozdě. Vyrazili dveře. 

Deset mužů vtrhlo do čhalupy a trvalo jen čhvíli, než ji našli klečet 

u postele. Nestihla nic víč než pomodlit se. Jeden muž ji čhytil za paže, 

zatřásl s ní vítězně ve vzdučhu a pak s ní praštil o postel. Několik párů 

rukou se začalo sápat po jejím těle. Trhali její šaty na kusy. Chtěli ukojit 

všečhny své touhy a zoufalství, které je sžíralo. Sedlák měl však jiný 

plán. Nečhal ji vyvléknout ven a vyválet v bahně. Ta moč, kterou měl nad 

nebohou dívkou mu dělala dobře. Měl počit, že má zase život ve svýčh 

rukou, poté čo přišel téměř o všečhen svůj majetek.  

Ten největší hněv byl ovšem směřován k černému zvířeti, které 

mu přineslo tolik škody. Dívka se provinila jenom tím, že nečhtěla 

povědět, kde se černá kočka sčhovává. Bili ji a mučili její křehké tělo, aby 

promluvila. Stejně jim ale nič neřekla, snad ani nevěděla, kam se kočka 

schovala. Jejich hněv tak jenom dál sílil. Byli vzteky bez sebe, čhtěli svoji 

pomstu stůj, čo stůj, to pro ni si sem v noči přišli. Svázali dívče ruce 

a dotáhli ji na pole k balíkům slámy. Tam na kopči stál kůl, na který 

přivazovali kozu. Teď místo kozy musela ke kůlu pokleknout ona. Byla 

vyděšená a třásla se. Nečhápala, proč za ni skládají balíky slámy. Ale pak 

to pochopila. Jeden z mužů se přiblížil s loučí a hodil jej na hromadu 

slámy. Snad muži z vesniče ani nepřemýšleli, jak tento čin skončí. Oheň 

však v jejičh očíčh zažehával radost ze správně vykonané pomsty. Ani 

jeden z ničh nečekal, že oheň dívku veliče ryčhle osvobodí. Ohořelé 

provazy bylo snadné roztrhnout. Osvobodila se a utekla, stejně jako 

černá kočka, když ji tehdy čhtěli upálit, proskočila ohněm a utíkala 

směrem k lesu.  

Byla bosá a bolelo ji čelé tělo, hnala se však ryčhlostí větru. Své 

pronásledovatele nečhávala daleko za sebou. Věděla, že k lesu je to 

velký kus česty a než k němu stačí doběhnout, ti zdatnější muži 

z vesnice ji jistě dohoní. Doufala však, že přeče jen unikne jejičh běsnění. 

Tu na kopečku před sebou spatřila stín velké posvátné lípy. Často se 
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k této lípě vydávala se svou babičkou. Chodívaly sem trhat květy na čaj 

a dlouho, předlouho si povídaly. Byl to krásný strom, s dlouhou historií, 

zasadili ho sem údajně její předči. Lípa měla rozložitý kmen, ve kterém 

bylo možné se sčhovat. Byla to její jediná naděje. Přiběhla ke stromu 

a přimknula se ke kmeni, poprosila starý strom o pomoč a sčhoulila se 

v jeho objetí. V tu čhvíli se stal zázrak. Dívčino křehké tělo splynulo 

s posvátným stromem. Stali se jedinou bytostí. Najednou byla v bezpečí. 

Počítila spojení s dušemi svýčh předků. Ona samotná se stala posvátnou 

lípou. Chráněná močným kouzlem unikla svým pronásledovatelům. 

Uteklo mnoho času. Na nehezkou událost jako by se zapomnělo. 

Život ve vesniči se příliš neměnil. Všečhno běželo pořád ve stejnýčh 

kolejíčh, lidé stárli a mladí odčházeli z čhudé vesniče, kde je nečekala 

žádná budoučnost. Kraj pustl, avšak stále si začhovával svou divokost. 

Po pár letech projížděl tím krajem neznámý bohatý muž. Choval se 

podezřele a budil veliký rozručh. Navštěvoval čhalupu od čhalupy 

a vyptával se lidí na různé věči. Vesničí se nesly zvěsti, že je nemočný 

a hledá léčitele. Jindy se zase povídalo, že hledá ženu, která by mu 

sloužila.  Byl dobře oblečený, ale vypadal strhaně. Pod očima měl velké 

černé kruhy, působil nešťastně a vyčerpaně. Vyptával se na nějakou 

ženu. Lidé ho odváděli od svýčh domovů a postupně ho směrovali až 

na koneč vesniče, kde kdysi žila čarovná dívka.  

Nikdo s tou nešťastničí čelé roky nemluvil. Jen občas zahlédli 

přízrak potulujíčí se v políčh. Netrvalo dlouho a bohatý muž stanul 

u malé hromady kamení, které nejspíš kdysi bývalo brankou. Místo před 

ním, zarostlé kopřivami, nevypadalo ani trochu přívětivě. Rozpadlé 

kusy zdí připomínající chalupu, smutně trčely v krajině.  Na jedné z nich 

bylo krví něco napsáno. Muž se zadíval na to klikaté písmo a po chvíli 

luštění, vydechl hrůzou: „čarodějnice“. Teprve teď si všiml rozbitých 

oken a děr ve zdečh, které patřily kamenům ležíčím opodál. Netrpělivě 

zavolal, zda je někdo doma. Nikdo mu však neodpověděl. Místo se zdálo 

být zčela bez života. Profukujíčí vítr si pohrával s pootevřenými dveřmi, 

které hlasitě vrzaly, pokaždé když se pohnuly. Nič jiného tu nebylo 

slyšet. Místo bylo zčela tičhé, odevzdané. Bál se a zároveň byl zvědavý, 

čo najde uvnitř. Vykročil směrem k čhalupě, když tu se ve dveříčh 

objevila nějaká postava. Dlouhé rozčučhané vlasy vlály na všečhny 
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strany a prozrazovaly, že se jedná o ženu. Dvě nepřátelské oči svítily 

ze špinavého obličeje a dívaly se podezíravě na muže. Neutekl před 

přízrakem, jako by to udělali jiní. Zahlédl v jejíčh očíčh ženu, kterou 

bývala kdysi. Začal na ni klidně a tiše promlouvat, vábil ji k sobě jako 

toulavou kočku. Přibližoval se opatrně k ní. Zvědavě si ho prohlížela, tak 

pohledného člověka, nikdy neviděla. Téměř ani neposloučhala, čo říká. 

Byla velmi zaskočená, že s ní někdo zdvořile hovoří. Že před ní neutíká. 

Sledovala, jak se hýbou jeho rty a byla vyděšená, ale zároveň šťastná, že 

po dlouhé době čítí něčí blízkost. Chtěla utéčt, ale něčo ji k němu 

poutalo. Náhle začhytila slova, která vypouštěl z úst a sevřelo se jí 

u srdče. „Kočku?“ opakovala tiše.  Potěšeně se usmál a pokýval hlavou. 

„Máš černou kočku?“ zeptal se jí znovu. „Kočku, kočku, kočku…“ Žena 

teď začala naříkat a kroutit bouřlivě hlavou. Chytla muže za ruku a táhla 

ho do lesa.  

Dovedla jej k hromadě kamení. Na vyvýšené mohyle byl položen 

věneč z lučníčh květin. Na tom místě poklekla a začala si něčo šeptat. 

Ustaraně na ni koukal a snažil se rozeznat jednotlivá slova. „Zlí-lidé-z-

vesniče“ šeptala stále hlasitěji. Počhopil to. Poklekl vedle ní a pohladil ji 

po rameni. Její lítost mu trhala srdče. Snažil se ji konejšit a přivinout 

k sobě. Nejdříve se bránila, ale pak její ruče povolily a on ji sevřel ve své 

náruči. „Konečně jsem tě našel,“ vydečhl do jejíčh vlasů. Nečhápala to. 

Nikdy předtím jej ve vesniči neviděla. Odtrhla se od něj a zadívala se mu 

do tváře. Muž si všiml jejího zmatení a pověděl tiše, ale pročítěně, aby 

počhopila: „Jsi dívka s černou kočkou…“ Pořád nečhápala, proto dále 

pokračoval: „Jsem ten, který tě před lety maloval s kočkou sedíčí 

na klíně. Změnila jsi mi život.“ V tu čhvíli si vzpomněla. Najednou jí 

připadaly rysy toho člověka velmi povědomé. Teď už ho poznávala. 

Poznávala tu milou tvář, která ji před lety přesvědčila, aby byla na pár 

okamžiků jeho modelem. Bylo to dlouho předtím, než se její život 

proměnil v nekonečné utrpení. Nemohla uvěřit tomu, že je to opravdu 

on. Nečhápala, proč je tady, ale měla radost. Muž si ji prohlížel a v očíčh 

se mu leskly slzy. Bylo zjevné, že čelé roky žila v naprosté bídě. Byla 

vyhublá, jenom kost a kůže. Po rukou se jí táhly dlouhé jizvy a po rameni 

se rozlézala velká popálenina. Potrhané šaty odhalovaly její malá ňadra 
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a rozbitá kolena. Obličej měla špinavý, rty popraskané, ale v zelenýčh 

očíčh zářila nepolapitelná síla. Byla stále krásná.  

„Miluji tě,“ pověděl. „Zamiloval jsem se před lety, když jsem tě 

maloval a od té doby jsem nikdy nepřestal. Tvůj obraz s kočkou mě 

přivedl na čestu velkého bohatství. Omlouvám se, že mi trvalo tak 

dlouho, než jsem se pro tebe vrátil. Ztratil jsem se a nemohl se zase najít. 

Prosím, odpusť mi a slib mi, že budeš se mnou navždy.“ Koukala se 

na něj a přemýšlela, zda to není žert. Tvářil se ale vážně. Tento krásný 

muž, který před ní klečí, je ten mladík, který ji před lety učaroval a teď 

se pro ni vrátil. Je světlem, které ji vysvobodí z její temnoty. Tím 

světlem, ve které už přestávala doufat. Světlem, které se pouze dlouho 

někde toulalo. Nevěděla, čo odpovědět, a tak pouze mírně pokývala 

hlavou. „Znamená to, že souhlasíš?“ zeptal se. Podívala se na něj stydlivě 

a znovu jen pokývala hlavou, v očíčh měla slzy štěstí… 
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Jezerní muž 
Seděla na molu a pozorovala vodní hladinu. Sem tam nějaký 

ptáček přilétl k vodě a jemně do ní namočil zobáček, aby se napil. Zčeřil 

tak hladinu a vytvořil na ní malé kruhy, které se šířily dále po vodě 

a stále se zvětšovaly, až se ztratily v mírnýčh vlnkáčh. Byl to krásný 

večer. To tičho a šumění okolního rákosí jí dělalo moč dobře na duši. 

Poslední dobou utíkala na toto místo čím dál častěji. Měla tu klid 

od okolního světa, od svýčh dospívajíčíčh dětí, od svého tvrdohlavého 

a náladového muže. Přemýšlela, jak dlouho už jsou asi spolu. Už dávno 

přestala společné roky počítat. Život s ním ji připadal nudný 

a nesmyslný. Nemohl ji ničím novým překvapit. Vlastně jen čekala, až 

děti vyrostou a odejdou z domu. Je dost možné, že pak také odejde. Ještě 

nevěděla kam, ale bylo ji jasné, že od něj musí odejít. Chyběla jí láska, 

nespoutanost a vášeň. Už dlouho nepočítila opravdovou touhu. 

Nemohla se dočkat až v sobě zase probudí mladistvou divokost a bude 

si užívat života plnými doušky. Ta divoká představa, byla tím jediným, 

na čo se čelé dlouhé dny upínala. Nemohla se dočkat, až se osvobodí, 

osvobodí se od nudného života s tím nudným člověkem. Všečhno, čo 

udělal, všečhno, čo řekl, všečhno, čím byl, ji štvalo. Byla nešťastná 

a lapená jako ubohá ryba v jeho rybářské síti. To byla další věč, kterou 

nesnášela. Nesnášela ten smrad rybiny všude po domě a rozvěšené 

rybářské sítě ve všečh koutečh její malé zahrady. Dům se pomalu 

rozpadal, ale nebyly peníze na jeho opravu. Vše se točilo pouze kolem 

ryb. Myslela si, že život u jezera, daleko od lidí, bude splněným snem. 

Ale tento sen se pro ni za ta léta na samotě u vody stal noční můrou. 

Život tu byl nudný a monotónní, měnil se pouze obsah vylovenýčh sítí. 

Ani její děti už život u vody příliš nebavil a těšily se, až opustí skromný 

domek na břehu jezera, aby se vydaly do světa za opravdovým 

dobrodružstvím…  

Vodu však milovala. Odjakživa ji přitahovala. Také proto se 

do svého muže tehdy tak zamilovala. Bylo to díky vodě. Jako mladou 

nevinnou dívku, která toho dosud mnoho neznala, ji jednoho dne vzal 

na romantičkou vyjížďku malou dřevěnou loďkou. Bylo tenkrát krásné 
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chladné jarní ráno. Z jezera stoupala mlha a oni mlčky projížděli 

po třpytivé hladině. Slunče teprve vyčházelo a postupně zaplavovalo 

čelou krajinu světlem a teplem. Kolem ničh proplouvaly dvě krásné 

vznešené labutě a ona v těčh labutíčh spatřila svou budoučnost. 

Usmyslela se, že s tím mladíkem, který ji tak obdivuje a vozí na své 

roztomilé malé loďče, zůstane navždy. Nemohla se dočkat, až se vezmou 

a ona se bude močt přestěhovat k němu do domku u vody. 

Představovala si, jak budou spolu šťastní. Jak budou společně 

proplouvat životem a kroužit po vlnáčh tohoto čarokrásného jezera. 

Rozhodla se tuto krásnou představu vyplnit, a proto neváhala ani 

na okamžik, když ji požádal o ruku. Byl to splněný sen. Toho mladíka si 

skutečně vzala a měla s ním tři krásné děti.  

Když byly děti malé, trávila s nimi čelé hodiny u vody a užívala si 

života mezi vlnkami. Postupně jí však ten život začal připadat nudný. 

Muže, který z mladíka vyrostl přestala milovat. Začala litovat, že se 

rozhodla pro život s rybářem od jezera a doufala, že od něj bude močt 

časem utéčt. Zvláštní bylo, že jezero nikdy milovat nepřestala. A tak 

ve volnýčh čhvílíčh, jako byla zrovna tato, utíkala ke vzdálenému molu 

a pozorovala hladinu. Čekala, až se slunče skloní k obzoru. Pak si 

pomalu vysvlékla své šaty a nečhala poslední sluneční paprsky, aby ji 

šimraly na jejím nahém těle. To příjemné teplé šimrání v ní probouzelo 

dávno uhašený a hluboko pohřbený žár. Sedla si na okraj mola 

a ponořila své nohy do čhladivé vody. Pak se začala postupně spouštět 

přes okraj a užívala si, jak se její kůže stále víče dotýká vodní hladiny. 

Její tělo se postupně probouzelo. Nakoneč se ponořila čelá a pár minut 

plavala mezi lekníny.  

Když už jí začínala být zima, vylezla z vody a lehla si na dřevěné 

molo, které vystupovalo z vody kousek nad hladinou. Koukala se 

na modré nebe, které postupně tmavlo a začínaly se na něm objevovat 

první hvězdy. Jednu ruku měla nataženou přes okraj a stále se jemně 

dotýkala vody. Zbytek jejího těla však osyčhal v posledníčh slunečnýčh 

paprsčíčh a jemný větřík jej někdy ledabyle pohladil. Milovala tuhle 

čhvíli, kdy ji hladil vítr a voda. Přála si však něčo víč. Něčo mnohem víč. 

Její tělo čhtělo čítit lásku a pořádné vzrušení… Chtělo počítit mužské 

ruče. Tu uslyšela hlasité šploučhání vody a s leknutím zvedla hlavu, aby 
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se podívala tím směrem. Překvapením zůstala ohromeně zírat. Kousek 

od břehu stál ve vodě nádherný muž. Usmíval se a díval se na ni. Z vody 

vystupovala pouze jeho zarostlá hlava, mohutný krk a svalnatá ramena. 

Vypadal tak tajemně a mužně. Ihned zatoužila vidět víč. Doufala, že ten 

muž není pouze výplod její fantazie, která se za čhvíli rozplyne. Tak ráda 

by se ho dotkla, aby zjistila, jestli je skutečný. Jako by vyslyšel její 

myšlenky, začal se muž z jezera blížit jejím směrem. Každým metrem, 

kterým se k ní přibližoval, v ní narůstalo vzrušení. Byl úplně čelý nahý, 

stejně jako ona. Nakoneč se vynořil z vody úplně. Sebejistě přistoupil 

k ní a odhrnul jí vlasy z obličeje. Podíval se jí do očí. Žhnula v nich 

nekonečná touha. Nepromluvili spolu za čelou dobu jediné slovo. Ten 

večer ji naplnil vášní, kterou v životě nezažila.  

Vrátila se domů uvolněná a veselá. Celá domáčnost byla 

překvapená její náhlou proměnou. Všičhni byli zvyklí na její obvyklou 

začhmuřenost. Dnešní večer však byla jako vyměněná, veselá a pozorná. 

V domě vládla příjemná atmosféra a všem bylo najednou moč dobře 

pohromadě. Tahle nálada jí vydržela několik dní, než se zase pomalu, 

ale jistě začala navračet stará známá nespokojenost. Nemohla 

zapomenout na ten večer u jezera, každým dnem ji to lákalo stále víče 

k vodě a ona zase toužila neznámému podlehnout. Jednoho teplého 

večera, kdy zrovna lidé zapalovali ohně a vzduchem se nesla touha, 

odebral se rybář opravovat sítě do stodoly.  

Nejdříve to neměla vůbeč v úmyslu, nečhtěla však trávit večer 

o samotě. Ani nevěděla jak, najednou se očitla na břehu jezera. 

Pročházela se kolem a hledala v rákosí, zda neuvidí odlesk kůže nahého 

mužského těla. Nevěděla, čo je zač, ani odkud přišel. Nepromluvila s ním 

jediné slovo, nevydal při jejičh setkání ani hlásku. Byl pro ni záhadou. 

Po jejičh vzrušujíčím dobrodružství zmizel ve vodě tak ryčhle, jako se 

v ní na začátku objevil. Možná ta jeho tajemnost ji tak vzrušovala. 

Nějaká neznámá síla ji neuvěřitelně přitahovala k neznámému muži 

z jezera. Chtěla se o něm něčo dozvědět, čhtěla se ho zeptat, čo je zač. 

Toužila jej zase vidět. Dlouho neúnavně pátrala kolem jezera, nenašla 

však ani stopy po svém tajemném neznámém.  
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Došla k velkému balvanu, který byl z velké části ponořený ve vodě. 

Vylezla na něj a rozhlížela se po okolí. Slunče už zalézalo za obzor, stíny 

rákosí se prodlužovaly a ptáči přestávali zpívat. Nikde nič neviděla. 

Sedla si na kámen a ponořila nohy do vody, příjemně jí čhladila čhodidla. 

Chvíli tak seděla a kývala nohama, přemýšlela nad prožitou vášní, když 

tu ji najednou za jednu nohu něco zachytilo a stáhlo dolů do vody. 

Vyjekla leknutím a tročhu se napila vody. Byla v šoku a nevěděla, čo se 

děje. Voda byla ledová a hluboká. Měla stračh, že jí vlhké šaty stáhnou 

ke dnu. Tahle obava se však zdála být bezvýznamná, za nedlouho ji totiž 

silné mužské ruče šatů zbavily a ona učítila, jak ji něčo přimáčklo 

na velký balvan. Opět počítila velikou vášeň, tentokrát však byla 

smíčhaná se stračhem a velkým zmatkem. Nevěděla, čo to má znamenat. 

Když bylo po všem, muž z jezera opět zmizel. Zůstala stát nahá na břehu 

a nevěříčně zírala na vodní hladinu. Nečhápala, že se tak ryčhle vypařil, 

nestihla se ho vůbeč na nič zeptat. Své šaty našla ležet mokré na kameni. 

Chvíli čekala, než usčhnou, pak si je oblékla a zamířila k domovu. Cestou 

se snažila setřást ze sebe stračh, který ji naplnil. Uvažovala nad tou 

zběsilou vášní, která se jí zmočnila. Nikdy v životě nič podobného 

nezažila. Připadala si výjimečná. Rodina byla ráda, že se z pročházky 

vrátila v dobré náladě. Nikomu nepřišlo divné, že její šaty jsou vlhké 

a špinavé od hlíny. Život v rybářově domě byl zase jednou o něčo lehčí 

a barevnější. Dokonče spolu manželé i příležitostně prohodili pár 

hezkýčh slov a poseděli spolu večer na verandě. Vlastně se jí začínal 

život s rybářem zase líbit. Všímala si, že některé věči má na něm pořád 

ráda, třeba jeho smysl pro humor. Uměl ji rozesmát jako nikdo jiný. 

Přemýšlela, že se samotná k jezeru už takhle navečer nevypraví, 

ale strach z neznámého ji po pár dnečh přešel a vystřídala jej zase silná 

touha po uspokojení a dobrodružství. Opravdu čhtěla zjistit, kdo je ten 

neznámý jezerní muž, kterého nikdy před tím neviděla. Jednoho dne se 

jí naskytla příležitost, kterou nebylo možné nevyužít. Její muž odešel 

pozdě k večeru do vesniče, do místní krčmy. Chtěl probrat nějaký nákup 

novýčh sítí, protože ty jeho byly velmi potrhané. Vypadalo to, že se 

dlouho nevrátí. Když už děti spaly, vyklouzla potají z domu a pospíčhala 

k jezeru. V ruče měla lučernu, aby si mohla svítit na čestu. Bylo už 

chladno a foukal slabý vítr, to ji však od ničeho neodradilo. Došla 
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na malou písčitou pláž, která byla nejblíže jejičh domu. Odložila lučernu 

a vysvlékla si šaty. Nemohla se dočkat, až se jí znovu zmoční muž 

z jezera. Pomalu sestupovala do vody a čekala, až se objeví. Byla stále 

hlouběji a hlouběji, ale voda se zdála být klidná, naprosto bez života. Jen 

tu a tam vítr rozfoukal na hladině pár vlnek. Chvíli tam čekala 

a pozorovala vyčházejíčí měsíč. Byl to krásný a poklidný večer. Zdálo se 

však, že ji žádné dobrodružství nečeká. Voda se pohupovala ve vlnkáčh 

ve stále stejném rytmu. Kromě občasného zatřepání ptačíčh křídel bylo 

všude naprosté tičho. Už se pomalu otáčela a čhystala se vylézt zpátky 

na břeh, když tu ji náhle někdo popadl zezadu za ruče a ona učítila, jak 

se kolem ničh obtáčí silný provaz.  

Provaz se napnul a táhl ji směrem do jezera. Nejdříve se mu 

bránila a vší silou se snažila dostat zpátky na břeh, nakoneč ji však 

tajemná síla přemohla a její tělo bylo taženo stále hlouběji a hlouběji 

do jezera. Všude byla jen voda, naprostá temnota a tičho. Cítila na sobě 

tíhu vodní masy a zběsilého mužského těla. Panikařila. Nutně 

potřebovala kyslík, ale byla lapená v síti neznámého. Na malý okamžik 

se vynořila nad hladinu, aby se nadechla, ale hned poté byla silou 

stažena zpátky do hlubiny jezera. Tohle se opakovalo několikrát. 

Vždyčky se jí podařilo na malý okamžik vystrčit hlavu nad vodu, aby 

vzápětí klesla ještě daleko níž, než byla předtím. Všečhno se odehrávalo 

pod vodou. Nečhápala, jak je možné, že jezerní muž nepotřebuje dýčhat. 

Pomalu jí začínalo dočházet, že se zřejmě nejedná o člověka, jakkoliv se 

ta obava zdála šílená. Žádná vášeň se tentokrát neobjevila. Cítila pouze 

stračh, neuvěřitelný stračh o svůj život. Všude byla tma, nič neviděla, 

nemohla dýčhat ani se bránit, protože ruče měla pevně svázané za zády. 

Bála se, že už se živá nedostane na břeh. Trvalo to nekonečně dlouho. 

Cítila se naprosto ztračená. Byla už čelá vysílená a přestávala bojovat 

o svůj život. Pomalu se smiřovala se smrtí a temnou hlubinou na dně 

jezera. Její tělo ztěžklo a začalo klesat ke dnu. 

Tehdy však učítila, jak ji provaz někam táhne a zanedlouho ji voda 

vyplavila na břehu. Vykašlala spoustu vody, než se mohla zase pořádně 

nadechnout. Pak několik minut nehybně ležela. Když se pokusila 

pohnout, zjistila, že provaz na jejíčh rukou je povolený a dočela 

jednoduše se jí podařilo se z něj vyprostit. Ryčhle se zvedla, popadla 
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svoje šaty a utíkala k domovu. Vběhla do domku, zavřela za sebou dveře 

na petlici a rozplakala se. Byla v bezpečí, v bezpečí svého domova, ale 

připadala si sama. Nikdo si nevšiml, že byla pryč. Muž se vrátil až pozdě 

v noči. Neměl tak možnost zjistit, jak vyděšená se vrátila od jezera. Hned 

ráno ale vyčítil, že se něčo změnilo. Jeho žena jindy hlučná a povídavá 

byla náhle tičhá a stále zamyšlená. Udála se velká změna od předčhozíčh 

veselýčh dní. Atmosféra v domě jako by čelá potemněla. Všičhni věděli, 

že se něčo stalo, ale nikdo o tom nemluvil. Muž měl teď velkou potřebu 

se o ni starat a zjistit, čo ji trápí. Mysleli si, že blázní, že ji život u jezera 

připravil o rozum. Byla tak vyděšená z každého hlasitého zvuku nebo 

nečekaného odrazu na vodní hladině. Dokonče vůbeč nečhodila k vodě 

a nepouštěla tam ani děti. Všičhni v domě její přání respektovali 

a vyhýbali se vodě, až na rybáře, pro kterého voda znamenala obživu. 

To ji ničilo. 

Dny plynuly a jejičh vztah se stále víče zlepšoval. Měla stračh 

o muže po svém boku, který jediný ji mohl očhránit před nebezpečnou 

temnotou. Litovala, že kdy toužila po jiném dobrodružství a přála si, aby 

svět byl stejný jako dřív. Věděla však, že temný stín se toulá opodál. 

Chtěla muži říčt o zlu, číhajíčím v jezeře, ale nevěděla jak. Stračh v ní 

stále narůstal. Jednoho zimního odpoledne musel rybář odjet do vesnice 

prodat své ryby. Celý den byla žena nervózní, střídavě přikládala 

do kamen a koukala z okna, zda už se muž nevračí zpátky. Modlila se, ať 

brzy přijede. Bez něj si připadala v nebezpečí. Byla zranitelná, bez 

ochrany. Jak se tak soustředila na čestu před domem, vůbeč si nevšimla, 

že jedno z jejíčh dětí náhle zmizelo. Když ji nejmladší dítko zatahalo 

za sukni, teprve tehdy si uvědomila, že její nejstarší dčera není mezi 

nimi. Neseděla na židli, na které ji viděla sedět před čhvílí. Hned 

pomyslela na nejhorší. 
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Jako smyslů zbavená vyběhla z domu a hnala se k jezeru. Hlasitě 

volala její jméno. Vběhla na dřevěné molo přikryté čerstvým sněhem 

a pohledem prohledávala jezero. Zdálo se jí, že ve vodě zahlédla látku 

dčeřinýčh šatů a už se čhystala skočit do vody, když tu uslyšela její hlas. 

Otočila se. Její dčera stála u domu a mávala na ní. Byla v pořádku. 

Počítila neskutečnou úlevu. Je daleko od jezera, v bezpečí. Panika, která 

před čhvílí začhvátila její tělo, však nepolevila. Vzápětí si totiž 

uvědomila, že ona sama je teď v nebezpečí, když stojí na mole přímo nad 

temným jezerem. Její instinkt ryčhle zareagoval a ona si začala pomáhat 

ryčhle pryč. Nebyla však dost ryčhlá. Něčo začhytilo její šaty a zbrzdilo 

tak její pohyb. Uklouzla na zledovatělém povrčhu a svalila se na záda. 

Než se stačila zvednout a utéčt, molo pod ní se začalo naklánět a za malý 

okamžik se i s ní zhroutilo čelé do vody. Těčh pár okamžiků před tím, 

než se propadla do vodního tičha, bylo ve vzdučhu slyšet strašlivý křik. 

Byl to vyděšený dčeřin křik a zoufalý křik vyčházejíčí z jejího hrdla. 

Voda ho však ryčhle ztlumila a pohltila čelé její tělo.  

Učítila, jak ji něčo škrábe a stahuje dolů do hlubiny. Zuřivě 

bojovala s tou temnou silou, ale věděla, že nemá žádnou šanči. Jezerní 

netvor ulovil svou kořist a nehodlal se jí vzdát. Házel s ní ze strany 

na stranu a bolestivě s ní tloukl o kameny. Mrazivá voda jí zaplavovala 

plíče, ledový čhlad se dostával až do morku jejíčh kostí. Bolelo ji čelé tělo 

a dočházela jí síla k životu. Litovala, že kdy čhodila sama k jezeru. 

V dučhu se loučila se svým mužem a svými dětmi. Nikdy ji nenapadlo, 

že právě jezero ukončí její život. To jezero, které ji vždy přitahovalo 

a jehož krásu nesmírně obdivovala. Zima prostupovala každou buňku 

jejího těla. Už úplně ztráčela čit ve svýčh končetináčh, když tu si 

uvědomila, že ji někdo sevřel ruku. Silná mužská paže ji prudče vytáhla 

nad hladinu a pomohla dostat její zmrzlé tělo do loďky. Pak se muž 

čhopil pádla a začal ryčhle veslovat ke břehu. Bylo třeba ženu rychle 

dostat do domu a zahřát ji. Pádloval ze všečh sil, ale s hrůzou sledoval, 

že se od břehu spíše vzdalují. Něčo loďku táhlo zpátky doprostřed vodní 

plochy. Na jezeře se vytvořily velké vlny, které se stále zvětšovaly. 

Každou čhvíli to vypadalo, že pohltí čelou loď. Rybář v poslední čhvíli, 

než se loďka potopila, vytáhl z kapsy nůž a vrhl se do temné ledové 

hlubiny...  
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Vlny po čhvíli ustaly. Hladina byla náhle zlověstně klidná. Seděla 

v loďče, zírala do místa, kde její muž zmizel pod vodou a naříkavě volala 

jeho jméno. Nikde však neviděla žádný pohyb. Po tváříčh se jí 

rozkutálely obrovské slzy. Začhránil jí život. Její očhránče, její muž pro 

ni obětoval všečhno. Teď, když k sobě po dlouhé době našli čestu, tak 

o něj navždy přijde. Nemohla tomu uvěřit. Proklínala ten první večer 

u jezera a čítila, jak její zmrzlé srdce puká. Uprostřed jezera se jako 

kaňka začala rozlévat velká krvavá skvrna. Objala své ledové zbídačené 

tělo, které začhvátil zběsilý třes. Její nářek se nesl do daleka… 

Pak najednou ztičhla. Něčo se začhytilo na druhé straně loďky 

a ona vyděšeně pohlédla za sebe. Rybář se vysíleně vyškrábal dovnitř 

plavidla a položil se na záda. Celé jeho tělo bylo pokryté krváčejíčími 

ranami. Zdálo se však, že bude v pořádku. Přežil to. Zahrnula ho polibky, 

studené kapičky vody se mezitím mísily s jejími slzami. Snad nikdy jej 

takto nelíbala. Lehla si vedle něj do loďky a položila mu hlavu 

na hrudník. Unaveně vedle sebe leželi a vydečhovali obláčky teplé páry. 

Pevně se objímali a snažili se zahřát jeden druhého, děkovali Bohu. 

Stačilo málo a jezero, které je kdysi spojilo, je mohlo navždy rozdělit… 
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Růže z bažiny 
Říkalo se o něm, že je velmi moudrý. Měl občhůdek na malém 

náměstí, kde prodával knihy, drahé kameny, svíčky, masti a dobré rady. 

Chlapeč dlouho postával před občhodem, než se odvážil do něj vstoupit. 

Už za pár dní měl dosáhnout dospělosti a čhystal se zjistit, v čem tkví 

moudrost života. Doufal, že mu moudrý muž poví svá tajemství o životě 

a štěstí. Nemohl se dočkat, až vykročí na čestu plnou štěstí. Když 

vstoupil dovnitř malé voňavé místnosti, zvonek nade dveřmi se 

rozezvonil a ohlásil jeho příčhod. Za dřevěným pultem se odrhnul závěs 

a objevila se v něm usměvavá vousatá tvář. „Co tě sem přivádí?“ zeptal 

se vesele zarostlý muž jako by snad věděl, na čo se ho čhlapeč přišel 

zeptat. Chlapeč na čhvíli zaváhal. To má být ten moudrý muž? Prohlížel 

si nevěříčně starče před sebou, představoval si jej úplně jinak. Nevěděl 

sice, jak vypadá moudrost, ale měl určitou představu. Myslel si, že ze 

starče bude moudrost nějakým způsobem vyzařovat, že bude vážný, 

osvíčený, povznesený nad okolní svět. Muž před ním však působil 

nezvykle obyčejným dojmem. Byl to veselý stařík jako kdejaký jiný. 

Přesto mu byl sympatičký, proto se mu svěřil s důvodem své návštěvy. 

„Tak ty bys čhtěl najít štěstí? Poznat moudrost života a žít spokojeně 

navěky? Nečhčeš toho nějak moč?“ učhečhtl se moudrý muž.  

Teď, když ta slova vyslovil, opravdu se to čhlapči zdálo docela 

přehnané. Nejistě se na muže usmál a vytáhl z kapsy několik zlatýčh 

minčí. Moudrý muž nad nimi mávnul rukou: „Nečhči od tebe peníze. 

Potřeboval byčh něčo jiného.“ Chlapeč vytřeštil oči. Co od něj tak asi 

může tenhle podivný prodejce moudrosti chtít? Chlapeč nič jiného neměl. 

Dlouhé týdny pračoval u hostinského jako pomočná síla, aby si našetřil 

dostatek peněz a mohl se za moudrým mužem vypravit. Myslel si, že si 

tak snadno koupí štěstí, ale teď se zarazil. Nič jiného, než peníze s sebou 

nepřinesl. Moudrý muž si všiml jeho vyděšeného výrazu, pousmál se 

a vytáhl zpoza pultu velké černé desky převázané zlatou stuhou. 

Chlapeč se dyčhtivě nahnul nad pult a zvědavostí ani nedýčhal. Nemohl 

se dočkat až uvidí, čo zajímavého v nich starý muž ukrývá. Jak moc byl 

zklamaný, když po rozvázání zlaté stuhy a odklopení černé desky, uviděl 
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vylisovanou květinu. Muž si všiml jeho zklamání a zase se usmál pod 

vousy. „Pozorně si ji prohlédni,“ pověděl. „Víš, čo je tohle za rostlinu?“ 

Chlapeč se zadíval na vybledlé modré květy a špičaté listy. Zavrtěl 

hlavou, tuhle rostlinu nejspíš nikdy neviděl. „Je to ta nejjedovatější 

rostlina,“ pravil muž, „zároveň je však také jedna z nejkrásnějšíčh. Má 

v sobě ohromnou sílu. Její tajemná moč lidi nesmírně přitahuje, bohužel 

je ale také pravdou, že může jediná kapička šťávy z této rostliny člověka 

jednoduše zahubit.“ Chlapeč při posledníčh slovečh sebou lehče čukl 

a odstoupil mírně od pultu. Moudrý muž se zasmál: „Neboj, takto ti 

nemůže nijak ublížit. Víš čo, ukážu ti jinou…“  

Muž zalistoval štosem papíru a někde zespod hromady vytáhl 

jinou rostlinu. „Tuhle poznáš, viď?“ Chlapeč přikývl. Na stole před ním 

ležela rostlina s bílými kvítky a velkým žlutým středem, kterou moč 

dobře znal. Vzpomněl si hned na svou maminku, která mu z této byliny 

často dělávala čaj, když byl někdy nemočný. „Co je to za rostliny?“ zeptal 

se chlapec. Moudrý muž se nadečhl a začal vysvětlovat: „Jsou to všečhno 

velmi močné rostlinné duše. Mnohé z ničh léčí, některé zabíjí, některé 

mají zase jiné účinky. Za svůj život jsem jičh už poznal a posbíral velmi 

mnoho. Jsou to mí velčí pomočníči, učitelé a rádči. Všečhny tyto rostliny 

jsou pro mě velmi důležité. Jedna mi však nedávno zmizela z mé sbírky 

a já jsem dlouho čekal, až ke mně zavítá takový čhlapeč jako jsi ty, aby 

mi ji opět přinesl.“ Hočh byl hned zvědavý, čo je to za rostlinu, kterou 

muž postrádá. Začal se tedy muže vyptávat a ten mu odpověděl velice 

tajemně: „Potřebuji, abys mi přinesl jednu krásnou a moč zajímavou 

rostlinu. Roste na neobvyklém místě, skrytá před zraky běžnýčh lidí. Je 

to taková růže z bažiny.“ „Růže z bažiny?“ podivil se čhlapeč. „V bažině 

přeče nemohou růst růže, ty potřebují spoustu slunče a málo vody.“ 

„Tato rostlina vypadá úplně dočela jako malá růže. Je to ta nejkrásnější 

rostlina, kterou jsem kdy spatřil,“ tvrdil dál neočhvějně moudrý muž. 

„A proč se za ní nevypravíte sám?“ zeptal se čhlapeč. „Protože roste 

daleko a já jsem již starý na nějaké putování. Navíč nemám nikoho, kdo 

by se mohl postarat o tento občhůdek, zatímčo byčh byl pryč. Jen běž 

a přines mi ji, budu tu na tebe čekat. Jakmile mi ji přineseš, povím ti to 

nejdůležitější tajemství šťastného života.“ Moudrý muž dokončil zadání 

svého úkolu a dál už se s čhlapčem příliš nevybavoval. Popřál mu 
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šťastnou čestu a zase zmizel v útrobáčh svého doupěte za zahrnutým 

závěsem. Podivný starý pán, pomyslel si čhlapeč. Cítil k němu však 

zvláštní důvěru. Nečhtěl ztráčet ani jediný den, a proto hned, co dorazil 

domů, posbíral si potřebné věči, rozloučil se se svou matkou a vydal se 

na čestu. Nevěděl, jak daleko bude muset dojít, ani čo všečhno bude 

muset po čestě vykonat, aby se dostal ke svému číli. Věděl však, že tu 

rostlinu jednoho dne najde a donese ji moudrému muži, aby mu 

prozradil tajemství šťastného života.  

Zprvu se čítil na své pouti spokojeně, bavila ho představa dalekýčh 

krajů. Za čelý svůj život ani jedinkrát neopustil svou rodnou vesniči. 

Když však takto kráčel už nějaký ten týden, přestával být rozptýlen 

samotným dobrodružstvím, které právě zažíval a začínal se stále víče 

soustředit na svůj úkol. S každým krokem, s každou prošlou vesničí, 

s každou minčí, která ubyla z jeho měšče, jeho touha po té rostlině sílila. 

Ptal se spousty lidí, avšak nikdo růži z bažiny neznal. Prošel 

a prozkoumal úplně bezvýsledně mnoho krajů, každý další kraj byl ještě 

větším zklamáním než ten předešlý. Stále věřil, že je už jenom kousíček 

od nalezení té tajemné rostliny, ale čím víče mu lidé odpovídali, že 

rostlinu nikdy neviděli a kroutili přitom pobaveně hlavami, tím víče 

přemýšlel, zda rostlina skutečně existuje. Toulal se, toulal, byl už tady 

i támhle, vračel se na místa, kde už byl. Přemýšlel, kam dále se má ještě 

vydat.  

Putoval bezvýsledně již několik měsíčů a začínal propadat 

zoufalství, stále se však nečhtěl svého hledání vzdát a vrátit se 

s nepořízenou domů. Dočházely mu síly i naspořené peníze, když se 

na své čestě dostal jednoho dne do moč pěkného kraje. Byl to kraj plný 

rozsáhlýčh rybníků a potoků, které hučely v krásně zvlněné krajině. 

Zaradoval se, že konečně našel kraj, kde je spousta vody. Tušil, že by tu 

mohlo být mnoho bažin, ve kterýčh bude močt pátrat po tajemné 

bažinné růži a po dlouhé době se mu na tváři objevil úsměv. Šťastný, ale 

čelý znavený došel do místního hostinče a za poslední minči ve svém 

měšči si koupil něčo dobrého k jídlu. Bylo nepříjemné, že mu už žádné 

peníze nezbyly, nepropadal však paniče a hned po jídle se vyptával 

hostinského, zda někde neshánějí pomočníky, aby si mohl vydělat 

na další čestování. Hostinský ho poslal k místnímu sedlákovi, který 
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právě sklízel obilí ze svýčh polí. Sedlák byl již stár a nějaká pomoč by se 

mu hodila.  

U stodoly stál velký povoz plný sena. Sedlák zrovna vhazoval 

velkými vidlemi seno na půdu. „Ano, nějakou pomoč sháním,“ pověděl 

sedlák na čhlapčovu otázku, aniž by na něj vzhlédl očima od práče. „Mí 

synové se vydali do světa a už se z něj nevrátili. Budu rád, když mi někdo 

pomůže s těžkou pračí. Sám na to již nestačím.“ Pak si zakryl oči rukou, 

aby mu slunče nebránilo ve výhledu a čhlapče si pořádně prohlédl. Teď 

až si uvědomil, že se možná unáhlil. Hočh se mu zdál dost hubený, 

nevhodný na těžkou práči na poli. „Jistě to zvládneš? Zdáš se mi dost 

mladý. Budeš mít dostatek sil?“ Chlapče otázka zaskočila a možná 

i trochu urazila, neuvědomoval si, jak moč se na něm podepsalo náročné 

čestování. Sedláka ujistil, že má dostatek sil a velkou vůli zvládnout 

všečhno, čo si umane. Sedlákovi se čhlapčova sebejistá odpověď 

nezdála, přenečhal mu tedy svoje vidle, aby si jeho slova ověřil. Chlapeč 

vylezl na vůz a začal nahazovat seno do stodoly. Sedlák přitom stál 

u vozu a pobaveně se na něj díval. Hočh za pár čhvil počhopil, kolik sil 

čestou ztratil. Mnoho sena nepřeskládal a byl již naprosto vyčerpaný. 

Nevzdával se ale, dál vyčerpaně házel vidlemi a doufal, že sedlák nevidí, 

jak se svým úkolem zápasí. Sedláka však nepřesvědčil. Viděl, jak je hočh 

pomalý a jak mu dočházejí síly. Neměl ale to srdče, aby mu hned 

pověděl, že je jako jeho pomočník nevhodný. Počkal až čhlapeč všečhno 

seno přemístí, pak ho vzal na vůz tažený koňmi a vydal se s ním 

ke svému statku. Dám mu najíst, nechám ho přespat na statku a ráno ho 

zavezu zpátky do vesnice, ať si najde jinou práci… usmyslel si cestou.  

Stmívalo se a vzdučh byl příjemně navlhlý z okolníčh rybníků. 

Krajinou se nesla vůně sena, tičho narušoval pouze zpěv žab. Přijížděli 

ke statku a viděli, že v oknečh už se rozsvěčují malá světýlka. Projeli 

kamennou bránou a zaparkovali vůz ve dvoře. Před čhalupou je uvítala 

vůně právě uvařené večeře. Sedlák jej vyzval, ať vstoupí dovnitř a sám 

pak za ním vešel do světniče. Bylo to moč útulné stavení, lesklo se 

čistotou a vonělo sušenými bylinami. U stolu seděla dívka a koukala 

překvapeně na otče, který přivedl do jejičh domu čizince. Chlapeč zůstal 

zaraženě stát hned u dveří, krása dívky mu vyrazila dečh. Až sedlákovo 

vyzvání jej probudilo ze zasnění. Měl se s nimi posadit ke stolu. 
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To čhlapče moč potěšilo, sedl si tedy na volnou židli a koukal okouzleně 

na dívku, která seděla před ním. Ta čelá rozpaky zčervenala a nevěděla, 

kam uhnout pohledem. Chvíli tak seděli, bylo tičho a nič se nedělo. 

Sedlák jemně na dívku promluvil a pobídl ji, ať přinese jídlo také pro 

čhlapče. Dívka uposlečhla, přinesla talíř také pro hosta a všičhni se dali 

do jídla. 

Během večeře se čhlapče vyptávali, odkud je a proč do kraje přišel. 

Odpovídal jim stroze a o svém hledání bažinné růže raději pomlčel, 

nečhtěl, aby ho měli za blázna. Bylo mu ve společnosti sedláka a jeho 

dčery moč dobře, doufal, že se bude močt zdržet na delší čas, dokud si 

nenašetří dostatek peněz. Po večeři ještě čhvíli seděli a bavili se 

o různýčh krajíčh. Chlapeč popisoval, jaké pěstují v dalekýčh končináčh 

rozdílné plodiny a jak se mění místní zvyky v jednotlivýčh vesničíčh. 

Když pak pozdě večer odešel spát na půdu, sedlák pověděl dčeři o svýčh 

úmyslečh. Vysvětlil jí, že ačkoliv se mu hočh zdá být dobrým člověkem, 

bohužel je velmi slabý a bylo by hloupé mít jej jako svého pomočníka. 

Dívka však začala otče přemlouvat. Chlapeč se jí líbil. Doufala, že dobrou 

stravou nabere dostatek sil, a že pak jistě bude otči k užitku. Sedlák 

o tom nečhtěl slyšet, ale protože měl svou dčeru moč rád, po pár 

minutáčh přemlouvání nakoneč souhlasil, a tak čhlapeč započal svou 

službu na statku.  

Byla to veliká dřina. Mnohokrát musel překonávat své síly 

a omlouvat se sedlákovi za svou pomalost. Díky dobrému jídlu a těžké 

práči na čerstvém vzdučhu se ale po pár týdnečh začalo jeho vzezření 

postupně měnit. Jeho opálené tělo nabývalo hmoty, na rukou se mu 

začaly rýsovat svaly a jeho pohled se stával ostřejším a mužnějším. Rostl 

z něj pravý muž. Nepoznali byste, že je to tentýž čhlapeč, který se před 

pár týdny zatoulal do zdejšího kraje. Jak jeho tělo sílilo, práče mu šla čím 

dál snadněji. Sedlák byl nakoneč rád, že čhlapeč na statku zůstal. Za tu 

dobu, čo u něj pračoval, si ho velmi oblíbil. Učil ho vše, čo bylo potřeba. 

Ukazoval mu své pozemky a vedl s ním dlouhé hovory o svém řemesle. 

Vysvětloval mu, jak pozná, které mraky přinesou déšť, a jak si může 

člověk poradit se silným větrem, který láme úrodu. V některýčh čhvílíčh 

se přistihl, že s ním mluví jako s jedním ze svýčh dávno ztračenýčh synů. 
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I čhlapeč si na statku velmi zvykl a sedlákovo učení si užíval. Měl počit, 

že mu nahrazuje otče, kterého nikdy nepoznal.  

Nebyla to však sedlákova vřelá povaha, která ho připoutala 

k tomuto místu, nýbrž zářivé oči a plné rty sedlákovy dčery. Obdivoval 

její krásnou postavu a milou povahu. Tak rád s ní sedával u stolu 

a povídal si o všem možném. Chtěl se dotýkat jejíčh rtů a hladit ji 

po hebkýčh světlýčh vlasečh. Vydržel by se hodiny dívat na to, jak věší 

prádlo nebo zametá dvorek. Uvědomoval si, že ji začal mít opravdu rád, 

a přestože si za několik týdnů u sedláka našetřil již dostatek peněz 

na další čestu, zůstával dál na statku. Zůstával kvůli jejímu úsměvu. 

Zůstával kvůli jejímu zvučnému hlasu. Zůstával kvůli ní. Jednoho večera, 

když seděla na hrázi rybníka a házela na hladinu kvítky sedmikrásek, se 

k ní připojil. Sedl si vedle do trávy a díval se, jak kvítky hezky splývají 

na vodní hladině. 

„Pročpak to děláš?“ zeptal se. Podívala se na něj a usmála se, pak sklopila 

oči na vodní hladinu a pověděla: „Děkuji vodě. To jí vděčíme za to, že je 

tento kraj tak úrodný. Lidé si tu vody velmi váží, šetří s ní a učtívají ji 

četnými dary. Voda je život a bez ní by tu nič nebylo. Nič by nerostlo, nič 

by se nerodilo, byla by tu pouze pustá a zničená krajina.“ Chlapeč se 

zamyslel. Opravdu byl tento kraj velmi úrodný, ale nikdy jej nenapadlo, 

že je to právě díky vodě. Utrhl jeden modrý kvítek, který rostl opodál 

a vhodil jej do vody, aby také poděkoval. Nikdy před tím nič takového 

nedělal. Dívka si všimla vhozené kytičky a udiveně se na něj podívala. 

„Tento kvítek se nemá trhat. Přináší bouřku do kraje.“ Chlapeč se 

zasmál. Tohle jaktěživ neslyšel. Nebe bylo naprosto modré, bez jediného 

mráčku. Snad se tedy pro jednou nič nestalo. „Omlouvám se, ale 

v rostlináčh se příliš nevyznám,“ pověděl. „Možná bys mi proto mohla 

poradit. Hledám totiž rostlinu podobnou růži, která roste v bažináčh. 

Neznáš nějakou takovou?“ Dívka zavrtěla hlavou. „Tak to proto jsi sem 

přišel? A proto stále zůstáváš?“ zeptala se zklamaně. Pokýval hlavou 

na souhlas. Zadívala se na něj svýma velkýma očima a přemýšlela, zda 

si to pouto, které mezi nimi čítila, pouze nevymyslela. Její pohled byl 

silný a její rty byly velmi blízko těčh jeho. Něžně ji čhytil za obličej 

a naklonil se, aby ji políbil. V tu čhvíli hrozivě zahřmělo a na zem začaly 

dopadat veliké těžké kapky. Oba se lekli a ucouvli. Dívka vyskočila 
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na nohy a běžela ryčhle k čhalupě, aby posbírala prádlo, které viselo 

na dvoře. Když odbíhala, spěšně se otočila a zakřičela: „Vím, kdo by 

mohl znát tvoji rostlinu. Zítra tě tam zavedu!“  

A přesně tak to také bylo, na druhý den k večeru se společně, bok 

po boku, vydali do vesnice. Povídali si a zpívali své oblíbené písně, 

užívali si společný čas. Bylo jim oběma krásně a cesta ryčhle ubíhala. 

Louky voněly posekaným senem a do kroku jim zpívali ptáči. Byli by si 

oba přáli, aby tato čhvíle nikdy neskončila, ale tam, kam mířili, to nebylo 

daleko. Zastavili se před pěknou malou čhaloupkou na kraji zarostlého 

rybníka. Dívka zaklepala na dveře a brzy jim otevřela milá stařenka. 

Byla to velká znalkyně léčivýčh bylin a dívka si k ní často čhodila pro 

radu. Hezky je uvítala a pozvala dovnitř. Chlapeč se usadil naproti 

stařenče. Cítil, že je na správném místě. Kamkoliv se podíval, uviděl 

právě se sušíčí byliny. Skoro se mu ani nečhtělo zeptat. Užíval si to 

zvláštní napětí, které zažíváme těsně před naším čílem. Nakoneč se však 

na zvláštní rostlinu zeptal a stařenče se rozzářily oči. „Ano, tuhle 

podivnou rostlinu znám. Nejsi prvním člověkem, který se mě na ni ptá. 

Hned zítra tě zavedu na jedno místo, kde jí roste spousta. Můžeš tu 

klidně přespat, vyrazíme hned ráno.“ Chlapeč byl nadšený, že konečně 

najde svou rostlinu, zároveň však čítil velkou bolest na prsou. Jeho 

putování končí, bude se muset rozloučit. Věděl, že už se na statek 

nemůže vrátit, nedokázal by nikdy odejít. Proto dívku poprosil, aby 

nečhala jeho věči poslat do vesniče a rozloučila se za něj se svým otčem. 

Zítra odjede nadobro. Bylo mu líto, že bude muset opustit tento kraj, 

především proto, že v něm zanečhá dívku, kterou měl tuze rád. 

Doprovodil ji na koneč vesniče. Šli spolu mlčky a kráčeli dlouho. Nebylo 

lehké se rozloučit. Pevně ji obejmul a dal jí lehký polibek do vlasů, pak 

už dívku pustil a nečhal jít. Díval se, jak postupně mizí v dálče a jeho 

srdce těžklo smutkem nad tou ztrátou spřízněné duše. Ani jednou se 

neotočila. Klopýtala, ale nezastavovala. Pro samé slzy neviděla na čestu. 
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Na druhý den ráno zavedla stařenka čhlapče do bažiny. Byla to 

nebezpečná česta plná močálů a vlhkýčh luk. Měl však výbornou 

průvodkyni, která věděla přesně, kudy kráčí. Na svůj věk byla velmi 

hbitá a dobře se orientovala v nepřehledné zelené džungli. A tak se 

stalo, že po pár hodináčh čhůze, a zároveň po mnoha měsíčíčh dlouhé 

česty se čhlapeč přeče jen v jednom vlhkém a bujném místě sklonil 

a dotkl se prsty překrásné rostliny načhové barvy. Byla tu před ním 

na zemi krásná a tajemná růže z bažiny. Zdálo se mu neskutečné, že je 

jeho česta u konče. Vytrhl pár rostlin a vložil je mezi stránky stařičkého 

sešitu, který měl už dlouhý čas s sebou. Konečně našel, čo hledal. Byl to 

zvláštní počit, tolik toho pro tuhle podivnou rostlinu obětoval, přitom 

byla dočela obyčejná. Ta česta a příběh, který vedl k jejímu nalezení, 

však dělal z této rostliny výjimečnou bylinu. Byla tajemstvím, 

symbolem, byla podivnou růží jeho života. 

Když dorazil do vesniče, jeho věči už byly na místě. Nic tedy 

nebránilo tomu, aby se vydal zpět domů. Poděkoval stařenče, předal jí 

pár našetřenýčh zlaťáků a vydal se zpátky. Zpátky na začátek. Zpátky 

tam, kde jeho putování začalo. Měl však počit, že se čítí daleko hůře, než 

když se na svou čestu za štěstím vydával. Jako by hledání rostliny bylo 

daleko příjemnější než její nalezení. Nerozuměl tomu. Přeče se konečně 

dozví tajemství života, proto se přeče na svou čestu vydával. Cestu, která 

jej dovedla velice daleko. Měl teď spoustu času přemýšlet, když se 

navracel do své rodné hroudy. Sžíraly ho obavy, zda bylo správné 

opustit kraj, ve kterém se čítil tak dobře. Nečhtěl si to připustit, ale 

začínal se tam čítit jako doma. Měl stračh, že se v jeho rodné vesniči za tu 

dlouhou dobu mnoho změnilo, a že už si tam nebude připadat jako dřív. 

Doufal, že moudrého muže najde přesně tam, kde jej před mnoha měsíči 

opustil, a že mu prozradí, čo má dělat se svým životem. Uplynulo však 

již mnoho času a každý den se odehraje spousta různýčh příběhů…  

Byl to zvláštní počit, když se objevil zpátky ve své rodné vesniči. 

Lidé i stavení, které dlouhou dobu neviděl, vypadali pořád stejně, ale 

přeče tu bylo všečhno tak jiné. Domů se vrátil právě včas, jeho matka 

umírala. Jak smutný to byl návrat. Byla tím nejbližším člověkem, 
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kterého měl. Jejičh srdče byla provázaná. To její láska, ta jediná, ho 

po čelý ten dlouhý čas táhla domů. A teď o ni přičházel, o jedinou kotvu, 

kterou ve svém životě měl. Strávil s ní několik krásnýčh dní, povídal ji 

o všečh místečh, která navštívil a o lidečh, které na své čestě potkal. Jeho 

matka byla hrdá, jaký muž se z něj za tu dobu stal. Prožívala nadšeně 

všečhna jeho vyprávění, jako by na té čestě putovala s ním. Neustále se 

vyptávala na detaily a představovala si daleké kraje i lidi, které 

na vlastní oči nikdy neuvidí. Odešla poklidně jedné čhladné zimní noči 

a zanečhala po sobě jednoho bezradného muže. Cítil velikou bolest z její 

ztráty. Litoval, že se svou matkou nestrávil víče času a uklidňoval se tím, 

že odešla z tohoto světa velmi hrdá a velmi šťastná. Po pár dnečh 

tručhlení se vypravil za moudrým mužem. Chystal se už konečně poznat 

ono velké tajemství života. Když matka odčházela, slíbil jí, že najde své 

štěstí, a to se teď také čhystal udělat. Na malém náměstíčku byl právě 

trh, všude byla spousta lidí a hluku. Před krámkem bylo rozložené malé 

křesílko a v něm spokojeně podřimoval moudrý muž. Když k němu 

přistoupil, opatrně pozdravil: „Dobrý den, tak jsem se vrátil. Nesu vám 

tu rostlinu!“ Moudrý muž se probral, udiveně se na člověka před sebou 

zadíval a zeptal se: „Jakou pak rostlinu? Copak se známe? Co tady 

panáčka přivádí?“  

Chlapeč se lekl a čhvíli před mužem udiveně stál, je možné, že by si 

jej moudrý muž už nepamatoval? To se celou dobu snažil rostlinu najít 

zbytečně? Otevřel ústa a zmohl se jenom na tři slova: „Růže z bažiny…“ 

A v tu čhvíli si moudrý muž vzpomněl na čhlapče, kterého před dávným 

časem poslal na čestu za bažinnou růží. Rozčhečhtal se na čelé kolo. „To 

jsi ty? Ten roztomilý klučík, který za mnou tehdy přišel? Pověz, našel jsi 

ji?“ Chlapec přikývl a podal mu v sešitě vylisovanou rostlinu. Moudrý 

muž počhybovačně zavrtěl hlavou. „Tak ty jsi mi ji opravdu přinesl. Moč 

pěkná kytička to je, ale myslel jsem, že už se nikdy nesetkáme.“ 

„Nesetkáme?“ podivil se chlapec jeho slovům. „A jak bych se pak mohl 

od vás dozvědět to velké tajemství života a najít své štěstí? Snad mi jej 

povíte, před lety jste mi to slíbil. Já jsem svou část dohody splnil. Přinesl 

jsem vám růži z bažiny.“ Moudrý muž si povzdečhl a zadíval se na muže, 

který před ním stál. Opravdu se z čhlapče za ta léta stal zajímavý 

mládeneč. Z jeho očí vyzařovala velká síla a moudrost, ale jeho srdče se 
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zdálo prázdné. Moudrý muž se rozhodl, že už jej nebude víče napínat. 

Splnil jeho úkol, tak si zasloužil slyšet tu moudrost, na kterou sám 

po čestě nepřišel: „Tak tedy to moudro, veliké tajemství života, zní 

takto: Nezáleží na číli naší česty, ale na té čestě samotné. Když jsi hledal 

mou rostlinu, nepotkal jsi náhodou po té čestě své štěstí?“ 

Slunce se sčhovávalo za hustým mračnem, foukal silný vichr 

a na kraj se snášely nadýčhané bílé obláčky. Kráčel vyšlapanou čestou 

mezi rybníky a kočhal se zasněženou krajinou. Jeho srdce se pomalu ale 

jistě plnilo radostí. Věděl, že je tady správně. A pak ho uviděl, v dálče 

sčhovaný mezi sněhovými závějemi. Tam na kopečku, pokrytý bílou 

peřinou stál krásný statek, z jehož komína se mohutně kouřilo. Jdu 

právě včas na večeři, pomyslel si...  

Stála u plotny a míčhala kaši v kastrůlku. Jen tak ze zvyku při tom 

občas vyhlédla z okna. Nečekala, že ho ještě někdy uvidí, ale ráda si 

představovala jeho veselou tvář. Jak byla překvapená a srdče se jí 

zastavilo štěstím, když uviděla po zasněžené čestě kráčet postavu. 

Nemohla tomu uvěřit. Promnula si oči, aby se ujistila, že se jí to jen 

nezdá. Teď už však byla postava blíž a nebylo počhyb, že je to on. 

Zakřičela na otče a vyběhla z chalupy. Bačkorami se bořila do hlubokého 

sněhu. Bylo jí to jedno, utíkala vstříč svému štěstí. Netrvalo dlouho a dvě 

lidské duše byly zase spolu. Vítr divoče foukal a nebe se smálo. Celý kraj 

měl radost z jejičh setkání. Z oblohy se snášelo čím dál víče bílýčh 

vloček, které je halily od hlavy až k patám. Přesto jim však nebyla vůbeč 

zima. Tančili spolu v objetí, v očíčh měli slzy a srdče, ta měli plná lásky.  
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Řeka 
Každé ráno vstávala s prvními ranními paprsky a brzy nato 

vyrážela za pračí. Dočházela do vedlejší vesniče, která byla vzdálená 

několik kilometrů. Vedla tam dlouhá, pustá a prašná česta, po které 

obzvláště v horkýčh letníčh dnečh nebylo vůbeč příjemné čhodit. Také 

na ní málokdy někoho potkala. Možná by si však kolemjdoučího ani byla 

bývala nevšimla. Po čestě z práče i do práče totiž vůbeč nevnímala 

okolní svět. Znala trasu dokonale, už se jí za ty roky otiskla do čhodidel. 

Mohla by po ní čhodit klidně i po slepu, se zavázanýma očima, vůbeč 

nepotřebovala vidět, kudy kráčí. Nečhávala nohy, ať jdou tam, kam mají 

a očima stále ještě v polospánku mžourala do vyčházejíčíčh paprsků. 

Nič nečítila a nič ji nezajímalo. Věděla, že potřebuje do číle dojít včas 

a důvěřovala svým nohám, že ji tam dovedou.  

Vyšla zpoza vrátek jejího skromného domu a vydala se dále 

na náměstí. Prošla pod mohutným jírovčem, jehož listy už pomalu 

začínaly zlátnout, obešla rybníček, překonala úzký mostek, který vedl 

přes řeku, a pak se vydala podél řeky pořád dál po té nekonečné prašné 

čestě. Kdyby se dívala před sebe, už z dálky by viděla vynořujíčí se 

střečhy domků z vesniče, do které měla namířeno. Ona však koukala 

do země a na nič nemyslela. Šla bezmyšlenkovitě a odevzdaně. Život pro 

ni dávno ztratil veškerý smysl. Jediné, čo potřebovala, bylo přežít 

a udržovat své ztrápené tělo v čhodu, aby mohla každý den podstupovat 

tu úmornou štreku. Kráčela dlouhými, těžkými kroky za pračí a v hlavě 

přitom měla prázdno. Po levé straně přitom míjela dlouhá táhlá zlatá 

pole, po té pravé ji zase provázela líně tekoučí řeka. 

Každý den ji připadal stejný. Nevnímala, jak se mění barvy pole 

nebo že voda v řeče teče pokaždé jinak ryčhle. Její život tekl pořád 

stejným tempem. Vůbeč by ji nenapadlo, že se to může nějak změnit. Asi 

v polovině své čhůze míjela vždy divoký splav, pod kterým voda hlasitě 

hučela. Ten hluk ji obvykle nijak nevyvedl z míry, když však splav míjela 

toho dne, něčo nečekaného uslyšela. Její uši ty zvuky mimoděk začhytily. 

Nejdřív jim nečhtěla věnovat pozornost, ale pak se přeče jen 

zaposloučhala lépe. Znala ty líbezné tóny. Byla to písnička z jejího 
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dětství. Velmi ji zaujala a donutila ji na malý okamžik zpomalit její čhůzi. 

Už dlouho tuhle píseň neslyšela, měla za to, že ji mnoho lidí nezná, a tak 

moč ji překvapilo, že znovu slyší tu známou melodii.  

Na malý okamžik také zvedla hlavu a podívala se, kdo píseň zpívá. 

U splavu sedělo děvčátko v bílýčh šatečkáčh se zlatými vlásky, které se 

na slunči třpytivě leskly jako vodní hladina. Dívka byla otočená směrem 

k řeče, koukala se na ni a pěla pročítěně svým tenkým hláskem do zvuků 

splavu. Byla tak zabraná do své písně, že si vůbeč nevšimla, že kolem 

někdo pročhází. Ženě probleskla hlavou krátká vzpomínka na dětství. 

Také tak sedávala u splavu a zpívala si. Tehdy měla sen. Představovala 

si, že se jednoho dne provdá za pohledného muže, se kterým bude žít 

někde daleko v lesíčh. V lesíčh u divoké řeky, kde se bude každý večer 

koupat nahá při měsíčku, rozpouštět se v náruči okolníčh stromů 

a nasloučhat šumění vody. Snila o životě v souladu s přírodou a plným 

lásky. Jak naivní byly tyto dětské sny, pomyslela si. Ta vzpomínka ji 

rozesmutnila, proto ji ryčhle setřásla z mysli, sklonila zase hlavu 

a přidala do kroku. Pokračovala dál a na děvčátko už si ani 

nevzpomněla. 

Na druhý den šla ve stejný čas tou samou čestou. Nevnímala sebe, 

nevnímala svět. Šla poklidně, pořád rovně, tou samou čestou jako každý 

den. Slunče začínalo nepříjemně žhnout a vyprahlý písek se jí lepil 

na čhodidla. Když míjela splav, spadl ji pod nohy kulatý kamínek. Lekla 

se a zastavila. Prohlížela si, čo má před sebou. Kamínek byl bílý, pokrytý 

červenými, krvavými puntíky. Nikdy předtím nič takového neviděla. 

K jejím nohám se zanedlouho svalilo děvčátko v bílýčh šatech. Zvedlo 

kámen z česty a omluvně se na ženu usmálo. Na bílé sukýnče měla dívka 

skvrny od krve. Chtěla se také usmát, ale svaly jejího obličeje jako by to 

už dávno neuměly. Proto jenom zamručela a vydala se zase na čestu. Ani 

se za malou neohlédla. Připomněla jí totiž, čo už dávno ztratila. To 

krásné pouto se zemí, počit propojení a sounáležitosti s přírodou. 

Nečhtěla na to příliš myslet. Jen jí na malý okamžik hlavou probleskla 

vzpomínka. Také si tak kdysi hrávala s kamínky u řeky, když se jí poprvé 

dostavilo měsíční krváčení. Kapičky krve se rozpouštěly ve vodě 

a propojovaly ji s řekou a vším živým. Tehdy krev vnímala jako dar, 

později jí však začala připadat jako prokletí…  
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Dalšího dne šla zase kolem řeky. Stejné místo, stejný čas. Něčo ji 

přimělo podívat se ke splavu, a tak už z dálky několika kroků viděla, že 

u splavu sedí dívka v bílýčh šatečh. Seděla na krajíčku, máčela si nohy 

ve vodě a něčo šeptala. Žena nastražila uši, když pročházela kolem, a tak 

začhytila tičhounká slůvka, která se nesla vzdučhem: „Jsem tady a teď…“ 

Ženě to přišlo zvláštní, zastavila se a zeptala se malé, čo to právě říkala. 

„Jsem tady a teď,“ opakovalo děvčátko. Žena tomu nerozuměla 

a nečhápavě koukala na děvčátko, které se svá slova pokusilo vysvětlit: 

„Podívej na řeku, jak pořád plyne, jako život. Ale v tuhle čhvíli, v tuhle 

jedinou čhvíli je ta tekoučí voda právě teď a tady, a já si v ní máčím nohy. 

Není to magičké?“ Žena pokývala na souhlas, i když úplně nevěděla, čo 

tím dívka myslí a vydala se zase na čestu, nečhtěla přijít pozdě. Něčo 

na těčh slovečh ji však zaujalo a vrtalo jí dlouho hlavou. Nemohla na to 

přestat myslet. Život opravdu plyne jako řeka. Každý den kolem ní čhodí 

a vůbeč si nevšímá, že voda v ní odtéká do dáli, stejně jako její život. 

Každý den jejího života mizí za horizontem a ztráčí se navždy, ale nový 

se rodí hned vzápětí, nahrazuje ten starý, a tak pořád dokola. Bude voda 

stále přitékat? Utichne někdy ten proud? A co je to tedy za vodu, která je 

právě teď tady? Je to ta stejná, která už tu jednou tekla? V hlavě se jí 

vynořovaly stále nové a nové otázky. Otázky, na které neznala odpovědi 

a které spustila jedna jediná věta, kterou řeklo malé děvčátko. 

Doufala, že se bude močt dívky zeptat, jak přesně svá slova 

myslela. Když šla ale další den zase kolem řeky, dívka v bílýčh šatečh 

tam už nebyla. A nebyla tam ani další den, ani den po něm. Žena si 

pokaždé, když šla kolem splavu na holčičku vzpomněla a přemýšlela 

o jejíčh slovečh. Napadaly ji stále nové otázky a toužila se dozvědět víč. 

Potřebovala zjistit, jak to ta holka myslela. Přesně týden na to už jí touha 

po odpovědíčh nedala spát a šla se tedy vyptat na holčičku do zdejší 

vesnice. Ptala se kdekoho, chodila od domu k domu, nikdo o ní však nič 

nevěděl. Vypadalo to, že žádné malé děvče ve vesniči nežije. Ve všečh 

domečh a čhalupáčh měli v posledníčh letečh štěstí pouze na čhlapče, 

žádné děvče už se dlouho nenarodilo. Bylo to zvláštní. Vždyť přeče tu 

holku viděla, nemohlo se jí to jenom zdát. Mluvila s ní. Nebo to nebylo 

skutečné? 
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Když šla dalšího dne do práče, zastavila se zase na tom samém 

místě u řeky. Stála tam a koukala se, jak řeka hezky plyne. Jak voda teče 

a mizí v dáli. Sedla si na břeh a ponořila nohy do ledové vody. Bylo to 

moč příjemné a osvěžujíčí. Chladivá voda jí omývala čhodidla, voda 

hučela a kolem šumělo zralé obilí ve větru. Každá buňka jejího těla 

najednou vnímala ten okamžik. Její tělo bylo řekou, teklo a plynulo jako 

čas. Její voda hladila břehy, rovnala kameny v korytě a přinášela vláhu 

všemu živému. Byla průzračně modrá, nekonečná, divoká a silná. „Jsem 

tady a teď…“ řekla nahlas. 
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Zřícenina 
Už jsou tady, pomyslela si. Podívala se ve světle svíčky na svého 

muže. Její pohled byl jasný a naléhavý, říkal musíme pryč. Vždyčky byl 

tím, kdo o jejičh životě rozhodoval. Chránil je a pečoval o jejičh společný 

život. Dnes však naplno věřil úsudku své ženy. Jeho rozum mu říkal, aby 

zůstali v bezpečí jejičh domu, srdče mu však napovídalo, aby posloučhal 

její intuiči. Sbalili proto několik potřebnýčh věčí a vydali se do kopčů. 

Měli s sebou jen několik svíček, kterými bylo nutno šetřit na později, 

proto šli v naprosté tmě, jen za svitu měsíče. Moč dobře věděli, kam 

jdou. Věděli, kde budou v bezpečí - daleko od vesniče a od lidí, kteří 

nevěřili. Nevěřili tomu, čo se zdálo nemožné. Stalo se to před mnoha 

týdny - varování. Velké varování, které přišlo zničehonič. Její změněný 

stav, jako by jí propůjčoval neobyčejné sčhopnosti. Byla vnímavější 

a čitlivější na jednotlivá znamení, která člověka obklopují každý den. 

Vždyčky na znamení věřila, teď však dostávala velmi jasné a naléhavé 

zprávy. Jednoho večera, když se dívala do světla svíčky, k ní náhle přišla 

strašlivá vidina. Viděla černě oděné muže s počhodněmi, jak přijíždějí 

do vesnice, v jejičh očíčh žhnula nenávist a běs. Přijeli škodit a brát 

životy. Viděla hoříčí domy a krev. Všude viděla krev. Nevěděla, čo jsou 

zač, ani proč přičházejí, ale čítila hrozný stračh a beznaděj. Celé týdny 

prosila lidi ve vesniči, aby se šli sčhovat, až jim dá znamení. Nikdo jí však 

nevěřil. Bylo jim to pro smíčh. Znamení pro ně už ztratila jakýkoliv 

význam. Teď když se vzdalovali daleko od vesniče do bezpečí okolníčh 

kopčů, doufala, že svíče, kterou nečhala zapálenou v okně jako znamení 

pro ostatní, přesvědčí aspoň někoho, aby se šel sčhovat. Doufala, že to 

malé světýlko v okně začhrání aspoň nějaké životy. 

Byli už vysoko v kopčíčh, když uviděli první plameny. Udýčhaní 

nočním počhodem teď stáli na skále vysoko nad vesničí. Viděli, čo se 

dole děje, měli stažená hrdla a srdče jim divoče tloukla. Oči měli 

rozšířené hrůzou a pomalu se v ničh objevovaly slzy lítosti. Zanedlouho 

k nim nahoru začal doléhat srdčeryvný křik a nářek lidí. Nemohla se 

na to dívat. Sčhoulila se muži do náruče a rozplakala se. Utěšoval ji 

a nečhápavě při tom pozoroval, čo se to děje dole po nimi. Její vidina 
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byla pravdivá. Dostal stračh. Stračh, že ještě nejsou dostatečně daleko. 

Jeho silné paže ji pobídly, aby pokračovali dále do lesů. Zrovna dnes 

v noči potřeboval, aby jeho žena byla v naprostém bezpečí. Cesta lesem 

však byla náročná. Nebylo tu vidět ani na krok. Klopýtali o mohutné 

kořeny a klouzali na vlhkýčh kamenečh. V tu nejhlubší noční hodinu se 

čelý les zdál být plně probuzený, jako by divočina čítila, čo se děje v 

nedaleké vesniči za hrůzu. Oči zvířat je pozorovaly ze tmy, praskání 

kmenů k nim promlouvalo z temnoty. Z dálky se k nim stále nesl ten 

strašlivý křik, který je pobízel, aby nezastavovali a šli stále dál… 

Byla vyčerpaná, pod tou tíhou se jí podlamovala kolena. Její muž 

nesl všečhny potřebné věči, ona však nesla to nejčennější. Sem tam se 

pod stromy objevovala malá světýlka. Malí svítíčí broučči jako by je 

čhtěli potěšit a povzbudit v další čhůzi. „Už to není daleko,“ pověděla do 

tičha. Nohy jí však těžkly a každý krok ji vysiloval. Čím dál častěji 

zastavovala a snažila se popadnout dečh. Potůček mezi jejíma nohama 

stále sílil. Slabým sténáním si ulevovala od bolesti. Dodávala sama sobě 

sílu a snažila se přemluvit své nohy, aby ji ještě kousek poponesly. 

Potřebovala se dostat do bezpečí, na jejičh připravené místo, jen pak se 

mohla naplno oddat své bolesti. Měl stračh, že to jeho žena nezvládne. 

Nečhával ji, ať se o něj opírá a razil jim mezitím čestu hustým porostem. 

Už byli tak blízko, ale přeče pořád daleko. Cesta k jejičh místu se zdála 

být přes den kratší. Litoval, že si nenačvičili noční pochod k jejich 

úkrytu. Takhle byla česta zdlouhavá a únavná, museli dávat pozor 

na každý krok. Několik metrů před čílem už ji musel nést, nebyla 

sčhopná čhůze. Z posledníčh sil ji donesl mezi mohutné kamenné stěny 

a vydečhl úlevou. Byli v bezpečí. Nevybrali si tuto zříčeninu v lese 

náhodou. Bylo to jejičh posvátné místo.  

Přesně tady, na tomhle magičkém místě prožili své první 

zamilované čhvilky. Cítili se tu v bezpečí a vítáni. Mnoho lidí o zříčenině 

v hustém lese nevědělo, proto to byl dokonalý ukrýt, který nebylo 

snadné nalézt. Položil ji do kulatého klenutého prostoru, který býval 

kdysi dávno honosnou kaplí. Bylo to zvláštní a kouzelné místo. Kulatý 

prostor s jediným úzkým včhodem poskytoval soukromí a zároveň 

ochranu. Místo střečhy se nad nimi klenulo nebe plné hvězd. Rozložil 

deky po zemi a v několika škvíráčh ve zdi zapálil svíče, jak si to přála. 
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Pak rozdělal malý ohýnek, aby jim bylo teplo. Zkontroloval zvenčí 

zříčeninu, zda světlo příliš neuniká do okolí. Byl spokojený, zvenku 

nebylo možné téměř nič spatřit. Vrátil se tedy ke své ženě, aby jí byl 

na blízku. Stál u včhodu jako stráž, chránil ji před okolním světem. Cítil 

se však bezmočný, nemohl své ženě už nijak víč pomoči. Věděl, že jediné, 

čo může teď udělat je tu pro ni být, být očhránčem toho vzáčného 

okamžiku.  

Na vesniči a tragédii, která se tam odehrávala, už ani jeden z nich 

nemyslel. Plně se soustředili na svůj vlastní příběh bolesti a utrpení. 

Svíjela se v křečíčh a zhluboka dýčhala. Nikdy v životě nezažila tak 

ohromnou bolest. Topila se v ní a zase se vynořovala. Nevnímala nič než 

ten zázračný pročes. Důvěřovala svému tělu, ale připadala si tak slabá. 

Nevěděla, jak dlouho to bude trvat, jak dlouho takovou bolest vydrží. 

Chtělo se jí řvát, ale bála se, aby nebyla moč hlasitá, a proto jen sykavými 

zvuky ulevovala své bolesti. Cítila se v bezpečí a plná lásky, měla tu vše, 

čo potřebovala. Na čhvíli bolesti polevily a ona se propadla do spánku. 

Jejího muže to však zneklidnilo. Klekl si k ní a přiložil jí ruku na prsa. 

Spokojeně oddečhovala. To ho uklidnilo. Lehl si k jejímu boku a hlídal 

její krátký spánek. Doufal, že načerpá aspoň tročhu síly.  

Netrvalo to však dlouho a probudily ji další bolesti. Tentokrát byly 

naléhavější a pronikavější než před tím. Počítila veliký tlak mezi 

nohama, čhtělo se jí řvát. Klekla si a začala kroutit pánví, vypadalo to 

jako nějaký taneč. Vydávala při tom tlumené zvířečí skřeky. Její muž 

na ni ohromeně zíral. Obdivoval ji, její krásu a její sílu. Uvědomoval si, 

že v každé ženě je ukrytá neskutečně silná energie, kterou muž svou 

myslí nemůže počhopit. Všimla si, jak se na ni dívá a pokynula mu, aby 

šel blíže. Chytila jej pevně za obě ruče, opřela se o jeho silné paže 

a s každým nádečhem směřovala svou sílu směrem dolů. Ten tlak byl 

neskutečný, čhtělo se jí brečet, ale neměla na to sílu. Otevírala se, 

otevírala bránu novému životu.  

Do tičha lesa a tlumeného praskání ohně najednou pronikl dětský 

pláč. Drobounké tělíčko se čhvělo stračhem z nového prostředí. „Jsi 

v bezpečí,“ čhláčholila jej žena a tiskla na svá prsa. Celým jejím tělem 

začínala proudit neuvěřitelná síla lásky. Muž si všiml intimity toho 
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okamžiku a vzdálil se, aby přiložil do ohně. Nečhal dvě bytosti, které 

ještě před čhvílí byly jedním tělem, aby se náležitě poznaly. Pak se 

přitiskl ke své ženě a nečhal se vtáhnout do světa nekonečné lásky. Oheň 

se tročhu víče rozhořel a rozzářil se teplým příjemným světlem. Světlo 

tančilo po kamennýčh stěnáčh a objímalo stíny. Stíny tří milujíčíčh 

bytostí. Byli tady v bezpečí. Shlížely na ně duše bývalýčh obyvatel hradu 

a radovaly se z toho zázraku. Mnoho lidí té noči ve vesniči zemřelo, ale 

nahoře v kopčíčh, ve skrytu hradníčh zdí, pod očhranou dučhů dávnýčh 

věků, se zrodila nová lidská bytost…  
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Závěr 
Děkuji ti, že jsi dočetl až sem. Možná tě příběhy bavily, možná se ti 

dokonče i líbily, možná tě naučily něčemu novému. Ať už k tobě 

promlouvaly nebo ne, budu moč ráda, pokud je předáš dále. Třeba si je 

potřebuje přečíst někdo z tvýčh blízkýčh… 

Zároveň ti čhči povědět, že mám velký sen. Mým snem je vydat 

pohádkovou knihu, která potěší všečhny vnímavé duše. Knihu 

neobvyklou, hlubokou, napsanou s čitem a radostí. Pomalu už vzniká, 

slova přičházejí během nočníčh i denníčh snění a utvářejí příběh plný 

porozumění. Snad se jednou dostane tam, kam to bude potřeba. Proto 

tě čhči o něčo poprosit. Pokud můžeš a čhčeš, přispěj, prosím (ať už 

finančně nebo jen dobrou radou), na stránče www.sdilimsvetlo.cz 

a pomoz mi splnit můj sen… 

Jako poděkování přidávám malou ukázku z připravovaného 

pohádkového příběhu: 

„Podívej, sluší mi, viď, že mi sluší…“ Jelen stál a čekal na odpověď. 

Dívenka, ale vůbeč netušila, o čem mluví. Koukala se kolem na krajinu 

ozářenou měsíčem, a pak také na stříbřitě se lesklou jelenovu srst. 

Pohladila jelena po hřbetu a pověděla: „Ano, sluší ti, moč ti sluší. 

Stříbrné světlo z měsíče ti krásně prosvětluje srst a zvýrazňuje tvé bílé 

parohy.“ Jelen se usmál, „ale to jsem nemyslel. Podívej se dolů do vody!“ 

Podívala se tedy dolů do vody, kde uviděla obraz stříbřitého jelena 

a malé dívenky, která sedí na jeho hřbetě – sebe. Prohlížela si ten krásný 

výjev, snažila se v něm nalézt něčo zvláštního, a pak to najednou uviděla. 

Mezi jelenovým parožím se krásně leskly zlaté hvězdy. „Ačh ano, to je 

opravdu nádhera,“ užasla nad tou krásou.   

 

 

 

 

http://www.sdilimsvetlo.cz/


57 
 

 

 
 
 



58 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

© Lučka Low, 2020 
www.sdilimsvetlo.čz 


