ČAROVNÉ
LAHODNOSTI

Klára Marková
„CINK CINK“
„Ano...už běžím...“ vykřikla jsem dychtivě směrem ke dveřím... a běžela
jsem...
„Pošťák... bude to určitě pošťák“... prozpěvovala jsem si pro sebe při
přeskakování tří košů s jablky...
Plná nedočkavého nadšení a jablečné vůně vrhla jsem se ke dveřím, které
jsem doslova rozrazila...
Pošťák, již delší dobu zvyklý na mou záplavu radosti vždy, když přinesl
nový balíček, sebou přesto notně trhnul...
„Tentokrát to je něco skutečně zvláštního... je z Londýna!“ hlásil mi hned, jak mě uviděl...
„Já vím...“ špitla jsem zasněným hlasem a s podivně zabaleným balíčkem pevně sevřeným
v náručí, vplula jsem ke krbu mezi jablečné koše...
„NE NE to není to pravé místo k tak delikátní záležitosti, jako je rozbalování TOHOTO
balíčku...“ mumlala jsem si potichu...
Než jsem domyslela celou větu, kde a jak bude tajemství vyjeveno, už jsem byla na cestičce
ke starému dubu, co nám roste na konci zahrady a šup rezavou brankou směr les... Balíček
posvátně přitisknutý na srdci, zářivý výraz ve tváři a rozhodný krok roztahoval mou auru
doširoka...
Zlatavě zářící proběhla jsem okolo krmelce a zasmála se na zajíce, který jen udiveně zvedl
ušatou hlavu.
„POZOR ať nezapálíte les Kláro! Záříte tak, že je to vidět už zdaleka...“ zastavil mě přísný
mužský hlas, ovšem dnes s laškovným podtónem...
„Jéje... nevšimla jsem si Vás...“ zasmála jsem se zvonivě a běžela dál...
Náš hajný Aleš se jen doširoka usmál a opětoval mi zamávání...
„A jsem tady!“ najednou se mě zmocnil jasně přítomný pocit, že jsem právě na tom správném
místě... okolo mě byly hustým mechem obrostlé kameny a vystouplé kořeny dubů... „...skutečně
zvláštní místo...“ napadlo mě... „...tady to ještě neznám...“
Balíček mě začal do dlaní hřát... snad to byl jen můj pocit z rozrušení nad tou lesní krásou...
Mech... kapradí, jasný zpěv ptáků a do této symfonie lesa začaly svým ševelivým hlasem
zpívat duby... a jakobych...
„Ne to není možné...“ ale přece jen jsem zaslechla slabé cinkavé zvuky ... „...co to jen může
být?“ zbystřila jsem sluch a nechala nevědomky údivem pootevřená ústa.

1

Zachvěla jsem se... balíček se zachvěl po mně... tedy alespoň mi to tak připadalo. Nevím, zdali
znáte ten nádherně tajemný pocit, kde se v jednu chvíli sejde mnoho zvláštností najednou...
Ano?! tak přesně tak, jsem se teď cítila já... jednoduše ČAROVNĚ...
Sedla jsem si k největšímu z dubů, jehož kořeny vytvořily něco jako křeslo s opěradly...
měkoučký kousek pohodlí uprostřed lesa... a chvíli jsem se musela jen tak okouzleně dívat
na trošku pomuchlaný, růžovoﬁalový papír s úhledně ručně napsanou adresou odesílatele: The
Bluebell Antique House, Squirell Street 78A, London......
Starožitným psacím písmem byla napsána i má adresa. Někdo si dal dost práce, aby vyjádřil
jistou důležitost této zásilky, napadlo mě.
Sotva jsem se letmo dotkla provázku, sám se začal rozvazovat... klouzal mi mezi prsty
a já jsem v té chvíli přestala i dýchat ... chtěla jsem sundat papír z krabičky, ale proklouzl
mi dlaněmi jako kousek pravého hedvábí a půvabně se snesl na zem...papírová krabička již
od pohledu velmi stará ukrývala můj čarovný poklad... když jsem nadzvedla víko krabice, svět
se se mnou zatočil... široká atlasová stuha obtáčela „tělo“ mého tolik očekávaného ...deníku...
skicáře, chcete-li...
Všechno to začalo již před více než měsícem, kdy jsem byla navštívit přátele v Londýně a při
jedné z milých nočních procházek jsem se prostě ztratila... není to nic divného, já se totiž ztratím
úplně všude... zasním se a už to je... za ta léta jsem se odnaučila zoufale panikařit, tehdy jsem
však nezazmatkovala vůbec a prostě jsem jen šla a šla pořád dál, jakoby mě něco tajemně vábilo...
najednou jsem uviděla starou oprýskanou ceduli s názvem Squirrel Street, což mě zaujalo... šla
jsem Veverčí ulicí dál a dál a ulice se stále více zužovala, až se zúžila, že jí sotva prošel jeden
člověk a pak se náhle zase rozšířila a vytvořila něco jako malinké kulaté náměstíčko, ze kterého
již žádná další ulice nikam nevedla. Stála jsem teď před výlohou složenou ze starých a trošku
pokřivených tabulek skla rozdělených dřevěnými lištami tmavozelené barvy... první, co jsem
začala po zvláštním zážitku vnímat byl levý roh výlohy s mnoha knihami a jedním nezvyklým
exemplářem ve vybledlém tmavě červeném sametu... no on má spíš barvu tmavšího růžového
dřeva, vlastně to ani dnes nedokážu přesně popsat jakou barvu má, zaprášená cedulka vedle něj
oznamovala: „Starý deník, určený jen pro...“svou lámanou angličtinou jsem si překládala těch
pár slov stále dokola a přemýšlela jsem, proč není popisek zboží úplný, co znamenají ty tečky
za nápisem?! ... nicméně už tehdy jsem věděla, že ho musím mít... nezáleželo mi na ničem
jiném, jen na tom kousku sametu, který obepínal desky záhadné knihy. Bylo mi úplně jedno
jestli mě přátelé zase najdou, jediné, co jsem v ten moment chtěla, byla ona tajemná věc, která
mě k sobě tak silně vábila.
Jako ve snách sáhla jsem na kliku obchodu, po chvíli usilovného a pevného stisku konečně
povolila, jakoby tudy již dlouho nikdo nešel, napadlo mě.
Skřípavý zvuk provázený řinčivým zvoněním dveřního zvonku zavěšeného nade dveřmi mě
přivedl na chvíli duchem zpátky...
Byla jsem uvnitř... ale nikdo tam nebyl...
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„Ehm... EEEEHMMMM...!“ řekla jsem důrazněji a pro jistotu i zakašlala...
Z oblaku prachu vykoukla na mě postava jako z pohádky... „Skřítek! ...a trošku přerostlý“
pomyslela jsem si a hned se i zastyděla, co kdyby slyšel mé myšlenky...
„YES???!“ ozvalo se...
„Ehm...“ špitla jsem a svou nepříliš dobrou angličtinou jsem se pokusila vysvětlit, co jsem
chtěla... když se stále jen se zvláštním úsměvem díval, zalitovala jsem, že jsem se neučila
lépe anglicky a vrhla jsem se do vysvětlování svého přání rukama... jsem ráda, že jsem se při
tom neviděla, má vášnivá gestikulace musela působit opravu komicky... „No nic... účel světí
prostředky...“ a tak jsem dál mluvila převážně rukama...
„Hmmmm...“ to byla celá odpověď nezvyklého prodavače, který vypadal, že spal snad sto let,
nežli přišel první zákazník...a to jsem byla já...
„Proč nemůžu chtít něco normálního?! „posteskla jsem si česky...
Kupodivu na to přišla jasná odpověď...
„YES!!!“ .....“ It is not possible!“
Jasná, ale pro mně, toužící po sametové věci zcela nepřijatelná...
„Nenene... to rozhodně NE!“
Ovšem přísný pohled podivného“prodavače“ mě přesvědčil, že bude lépe, když vše udělám
tak, jak chce on... ukázal mi kostnatým prstem na pult na kousek papírku a dodal: „Address
please...“
Napsala jsem mu tedy svou adresu a v klidu z obchodu odešla... dodnes nevím, jak jsem to
zvládla, tak pokojně odejít jen s ubezpečením, že se mi ozve majitel oné krásné knihy a sdělí
mi, jestli ji mohu mít anebo ne... bez boje se většinou nevzdávám, ale tenkrát jsem měla pocit,
že je to tak správně... je třeba si na některé věci počkat...
Vzpamatovala jsem se, až když jsem viděla své přátele, smáli se a nikterak neřešili, že jsem se
ztratila... anebo neztratila?! ... to vše byl zase jeden z mých snů?! Byla jsem zmatená... u večeře
jsem se ptala na Veverčí ulici a zvláštní obchod s názvem The Bluebell Antique House, ale
nikdo o ničem takovém vůbec nevěděl...
... teď tady sedím v mechu a v rukou držím svůj kousek snu... opatrně otevírám sametové
desky a ejhle... vypadl mi kousek papírku s ručně psaným textem a se stejným rukopisem jakým
byla na balíčku napsána adresa.
„... hmhmhmmmmmm...mmmmmm (text s velmi zdvořilým oslovením apod. a pak následovala
ona důležitá část...)... jak jsem Vám již sdělil telefonicky, souhlasím, aby tento exemplář patřil
zrovna Vám. Koupit se nedá, sám si musí najít svého skutečného majitele...“
Ano, ano, ano přesně toto jsem slyšela, když mi před nějakým časem někdo zavolal... zvláštní
hlas... zvláštní anglický přízvuk... do toho má nedokonalá angličtina... myslela jsem si, že špatně
rozumím, ale jak to tady tak čtu, rozuměla jsem dobře...
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Nedokážu slovy popsat rozporuplné pocity, které se mě teď zmocňovaly, patří mi anebo ne?!
Ale kouzlo sametového skicáře bylo tak mocné, že jsem po chvíli začala cítit jen velmi silnou
touhu, udělat do něj první čárku... čímkoli... prostě jen začít... jakkoli...
Bezmyšlenkovitě jsem sáhla vedle sebe a ucítila v mechu malý kousek rovného dřívka...
BYLA TO TUŽKA a zastrouhaná!
Nevěřila jsem vlastním očím... vlastně jsem se ani nepokoušela jim uvěřit... graﬁtová tuha
klouzala po krémovém papíře a já jsem viděla mnoho příběhů, které začaly žít svým vlastním
životem...
Laskavý pocit plný něhy zaplavoval celé mé nitro, rozprostíral se všude okolo mě... mech
začal rozkvétat a cinkavá hudba zesílila... byl to okamžik splněného snu, okamžik, na který se
nikdy nedá zapomenout.
Věděla jsem, že právě teď se změní celý můj život, že zrovna teď se musí stát něco, co rozum
nepochopí, lze to jen cítit srdcem...
Ponořená do kreslení láskyplných obrázků, jsem se začala usmívat na celý svět... úsměv se
mi přelil z tváře do celého těla a má duše byla nepopsatelně šťastná... prostě spojená s jakýmsi
tajemným čarovnem...
Jak jsem si tam tak seděla v mechovém křesle, kreslila a poslouchala hudbu lesa spolu se
zvláštní cinkavou melodií, došlo mi, že mám vlastně asi trošku hlad... no možná to bylo tím, že
mezi libé tóny zahrál svou písničku i můj žaludek...
„Škoda, že jsem si nevzala alespoň jablko...“ pomyslela jsem si a najednou jsem ucítila silnou
ovocnou vůni, přesně takovou, jaká se mi rozlévala po celém domě, díky jablíčkům z našeho
malého sadu. Když jsme náš dům kupovali, bylo nám řečeno, že sad už mnoho let neplodí
a bylo by dobré stromy vykácet, ještě teď cítím při těch vzpomínkách bolest, která mě zasáhla
při představě kácení byť již velmi starých jablůněk. „Nic se kácet nebude, když nechtějí, ať tedy
neplodí...“ zněla má jasná odpověď. Sedávala jsem mezi jabloněmi téměř každý den a kreslila
jsem si tam nové návrhy na své stříbrné šperky a taky jsem si se stromy povídala... neuplynul
ani rok a na jaře byly jabloně obsypány květy... snad z každého jabloňového kvítku vyrostl
plod, větve jabloní se přímo prohýbaly pod tíhou červených pokladů... od té doby nám po dobu
několika měsíců každičkou místnost v domě zaplavuje sladká jabloňová vůně...
„Hmmm..... už se mi zdá, že cítím jablka opravdu všude...“ pousmála jsem se a chtěla jsem
odložit na chvíli tužku a jen si tak být, ale EJHLE! Vedle sebe jsem nahmatala velké kulaté...
JABLKO!!!
„Jak se tady pod dubem vzalo?!“ musela jsem říct asi nahlas... neboť přišla hned odpověď.....
z mechu!
„Kdo se moc ptá..... však to znáš, že?!“ uslyšela jsem zvonivý hlásek...ale nikde nikdo nebyl...
„To bude asi z hladu...“ špitla jsem opatrně...
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„Jojo asi z hladu! To je jasné, že z hladu! A co borůvky dáš si?! Ono to jabko bylo fakt těžké
víš... a nerad bych běžel pro další... a navíc jsem musel přemluvit lišku, aby mi ho kus cesty
nesla... což už se mi asi nepovede, protože šla na bábovku...borůvkovou!“
Hlásek zněl přesvědčivě a tak skutečně, že jsem na chvíli zapochybovala, jestli je to opravdu
jen sen nebo je to „skutečnost“?!
„To je hloupost, už zase slyším, co není...haha...ha...“ zasmála jsem se možná i trošku
nemístně...ale zas tak jistá svým sněním jsem si nebyla... a čekala jsem...nemusela jsem však
čekat dlouho...
„NO jasně! Jáááá jsem jen seeeeeen..... vůbec jsem se neštval s jabkem na lišce přes půl lesa,
abys neměla hlad... jabko vyrostlo na dubu a spadlo zrovna když jsi tady.....hele, co to vlastně
máš? Tuze mě to zajímá... krásně to září a láká nás to... co to je?! Ještě jsem tady nic takového
neviděl... no?!“ ozvalo se rázně z mechu...
„Tak fakt nevím, co to je za hru, ale když se mě na něco ptáš a dáváš mi dárky... tedy dárek...
jablko... tak by ses mi alespoň mohl ukázat, ať nemám pocit, že sním nebo dokonce blázním...“
řekla jsem do mechu...
„Tak zavři oči! „ozvalo se opět z mechu...
„Když je zavřu, tak nic neuvidím...“ protestovala jsem... a taky jsem si nebyla jistá, co se pak
stane... Nesnáším situace... Zavři oči a nastav dlaně...už několikrát jsem v nich pak našla něco,
co bych najít v dlaních nikdy nechtěla...
„Nesnáším pavouky! Bojím se jich!“ vyhrkla jsem do ticha...
„NO tak tos fakticky přehnala... copak já jsem vážně nějaký pavouk! „zaječel hlásek hned
vedle mě a já jsem už nestačila ani škytnout...
„Bože, takže vy jste skuteční!“ s vytřeštěnýma očima jsem sledovala malou postavičku
s čepičkou do špičky a něčím jako pruhovaným červenomodrým trikotkem a malými hnědými
botičkami...
„A náhodou, mám pavouky ráda... některé určitě...“ špitla jsem ani nevím proč...
„No a je to! Říkali mi, abych se ti rozhodně neukazoval... a taky vlastně nevím proč, voníš
hezky... po lesních ﬁalkách... a taky záříš...a tvoje vlasy jsou plné kopretin a smrkových větviček...
to se mi tuze líbí...“ ta malá neskutečně rozkošná postavička se zarděla a sklopila oči...
„Jo... kopretiny... ty mám ráda... i větvičky... smrkové taky...voní... COŽE mám ve vlasech?“
a sáhla jsem si na hlavu... vážně... sundala jsem si pár větviček... ostatní byly spolu s kopretinami
vpleteny do mých dlouhých vlasů a nešly ... prostě nešly rozplést...nevadilo mi to...ale hlavně...
vůbec netuším, jak se mi tam dostaly...
„To víly... luční, víš?!“ špitl zase hlásek...
„Ach ták... ano teď už rozumím... takže... vás je tady víc...??!“
„NO jasně... nechápu, proč se divíš, vždyť jsi nás právě nakreslila... do toho... no do té krásně
voňavé a zářící věci... myslel jsem, že o nás už dávno víš...když...“ při těch slovech trošku ucukl...
„Nebo ty o nás nevíš? A proč tedy... proč nás kreslíš? Tam!“ ukázal prstem na sametový skicář...
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„Já... já ... promiň, ale sama netuším, co jsem vlastně kreslila... bylo to tak krásné a lákavé
a tužka mi sama vedla dlaň... „teprve pak jsem si začala prohlížet kresby... byly to útržky
různých míst... různých situací a různých bytostí...
„A hele... liška je tam taky... ale stojí u hřibu a čeká...“
„Na bábovku... borůvkovou... vždyť jsem ti to říkal...“ špitl hlásek přede mnou...
„Jsi... ehm... jsi skřítek?!“ zeptala jsem se trošku rozpačitě...
„Jo, jasně... tak by mi u vás říkali... je to slovo, co zůstalo ještě z dávných dob, kdy jsme žili
všichni společně...“ vysvětloval mi s vážnou tvářičkou...
„Dáš si kousek jablka? „podala jsem mu nakousnutý šťavnatý a nádherně voňavý plod...
„Ne!“ zněla jasná odpověď...
„Promiň...“ špitla jsem...
„No... já bych si i dal, ale když budu jíst, nechytíš mě?!“ zeptal se opatrně maličký...
„Proč bych to měla dělat?“ pozvedla jsem tázavě obočí...
„Říkali, že mě chytíš a odneseš a už nikdy nebudu smět domů...“ a teď tázavě pozvedl obočí
on...
Vyhrkly mi slzy... (jsem silně citově nastavená, jak mi říkává můj kovářský, nedokážu snést
pohled na jakékoli ubližování, omezování a trápení... v té chvíli bych se nejraději rozpustila
ve vzduchu...)
„Ne, rozhodně bych ti nikdy!!! Neublížila!“
„Věřím ti... dáš mi tedy kousek?“ špitl skřítek, zjevně zaskočený mou přeupřímnou reakcí...
Opatrně jsem natáhla ruku s jablkem ke skřítečkovi...
Ještě více opatrně se dotkl mého palce svírajícího jablko...
„Ty krásně hřeješ...“ a přitulil se k mé dlani... „A voníš... lesem... jako my...“
Nikdy asi nedokážu popsat ten přenádherný pocit, kdy se mě poprvé dotkl skřítek...
Ten dotek byl jako bych se dostala rázem do jiného světa... začala jsem vidět skutečnýma
očima věci, kterých bych si dříve sotva kdy vůbec všimla...
Najednou se celé okolí zaplnilo malinkými zvědavými obličejíky a cinkavá hudba notně
zesílila...
Viděla jsem skřítky hrající na basu... housličky... píšťalku, zvonečky... na harﬁčky...
Skřítky s malinkými vozíčky s borůvkami, s košíčky s malinami... ale viděla jsem i víly ...
s květinami a lesními jahodami... víly jemňoulinké jako vánek, ale i velmi jasné a sytě zářivé...
Z mechu mi doslova před očima vyskákaly hlavičky hříbků a houbiček...
V němém údivu nad tou krásou jsem byla schopná jen instinktivně natáhnout dlaně směrem
k „maličkým“ a čekat, co se bude dít dál...
Jeden po druhém k mým dlaním přistoupili a dotkli se na kratičký okamžik mé kůže... v ten
moment proběhl mi před očima příběh každého doteku...
Viděla jsem lišku skutečně si pochutnávající na malé borůvkové bábovce, co chladne
na okně pidi domečku... zapomenutý koláč s borůvkami, okolo kterého si skřítci vystrojili
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malou slavnost... prostě takový skřítkovský piknik, zpoza hříbků na mě jukla sladká tvářička
milounkého buclatého skřítka...viděla jsem makové květy, ve kterých spinkají králíčci, koloušky
se zvonečky posetými parůžky, sovu, co opatruje své děti jako ty největší poklady na světě...
maličké domečky... motýly, můry, kukly, housenky s křidélky, skřítka letícího na vážce... a zase
domečky tentokrát se svítícími okýnky, pak můj nos zasáhla silná vůně granátových jablek, nežli
jsem se stihla vzpamatovat, proletěl mi okolo obličeje nádherný duhový kolibřík s maličkým
klíčkem v zobáčku...
Vůbec jsem netušila, že kočky, když se na ně nedíváte, tak tuze rády odpočívají v chrpových
květech, kde se pohybem okvětí ve větru nechávají ukolébávat za hlasitého kočičího vrnění...
Nevycházela jsem z údivu ...ani jsem z údivu vyjít vlastně nechtěla... miluji dětsky naivní
pohled na svět... a to jsem skutečně já...
Odložila jsem své jablko do mechu a natáhla jsem obě ruce směrem k maličkým... v té chvíli
jsem nejvíc na světě toužila potom, abych jim mohla odevzdat celou svou duši.
Skřítci i víly přistoupili k mým dlaním a všichni najednou položili své ruce na ty mé... páteří
mi projel velmi silný proud čisté energie, prudce mě to napřímilo a jediné, co si pamatuju je
silný záblesk světla a zlatavé jiskření.
Nemohla jsem ani vykřiknout, ztratila jsem v ten okamžik hlas...
Když jsem se probrala, stáli nade mnou a hladili mě po vlasech...ANO , nade mnou! Byla
jsem stejně velká jako skřítci i vílenky, co jsem je prve dokázala schovat ve svých dlaních...
V prvním okamžiku jsem myslela, že se vůbec nepohnu, všechno bylo tak jiné, tak nové...
moje tělo, vůbec jsem ho necítila, jakoby bylo pouze zábleskem světla, žádná tíha, žádná bolest,
jen lehkost a čiré bytí...
Vstala jsem a jakobych se vznášela, můj krok nikdy nebyl lehčí, vlastně jsem pochybovala, že
se mé nohy vůbec dotýkají země...
V údivu jsem se otočila na skřítka, co mi donesl jablko a ten na mě jen šibalsky mrknul
a povídá: „A to zdaleka není všechno, chyť se mě!“
Nečekal na mou reakci a chytil mě pevně za ruku a AAAACH......
„BOŽE! Já LETÍÍÍÍM ...“ chtěla jsem vykřiknout, ale vůbec jsem nemusela otevřít ústa, přesto
se toto zvolání rozléhalo krajem...
Ostatní víly a skřítci dole tleskali a za chvilinku nás následovali... letěli jsme okolo dubových
listů stále vzhůru... až se mi trošku zatočila hlava... normálně výšky nesnáším... chtěla jsem se,
jen tak pro jistotu chytit skřítka pevněji, ale zjistila jsem, že se ho vůbec nedržím...
JÁ LETÍM SAMA!!!
Nevím jak, ale prostě jsem letěla... tak lehce ... každý můj prudší pohyb doprovázely zlatavé
jiskřičky... Je to taková krása!
Chtěla jsem létat stále a nikdy se nevrátit na pevnou zem...
Všechno je ve vzduchu jiné... i vůně... vzduch voněl po nekonečné volnosti a svobodě...
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Náhle jsem ucítila lehký stisk dlaně a můj skřítek mi ukázal směrem dolů...
„Bože... to je výška...“ vykřikla jsem údivem...
Viděla jsem stromy jen jako malilinkaté zelené chomáčky hluboko pod sebou...
Prudce jsme zabočili a střemhlav letěli dolů... i když jsem cítila silný proud vzduchu nezajíkala
jsem se... dýchala jsem zcela volně... dokonce jsem měla pocit, že se mi ani necuchají vlasy, ale
stáčejí se pevněji do copu...
Větve stromů pod námi se začaly samy rozestupovat a vedly nás bezpečně dolů...
Nevím, jak daleko jsme byli, všechno bylo tak nové a jiné...
Stromy okolo malého paloučku byly zřejmě duby, velmi staré duby... dole vše jiskřivě svítilo,
mech byl posetý svítícími kulatými korálky...
Stála jsem na zemi, no stála, mé nohy mohly běhat po špičkách stébel trávy, jak jsem byla
lehounká, mohla jsem prostě dělat, co jsem chtěla...
Celé okolí bylo tak čarovné... když jsem se trošku zklidnila z tolika vjemů, začaly se okolo
mě samy rozsvěcovat jasně zářivé „chomáčky“ a když už bylo světlo tak silné, že jsem musela
přivřít oči, z mechu vždy vyskočila malá, roztomilá chaloupka, jedna za druhou...
Stála jsem spolu se svými přáteli uprostřed malé zářící vesničky ...
Než jsem cokoli stihla říct a zavřít údivem pootevřená ústa, celý můj doprovod sklonil hlavy
a někteří si i klekli na jedno koleno...
Proti mně ze světla vyšla postava, opírající se o vysokou sukovitou hůl.
„Pokloň se...“ uslyšela jsem se své hlavě vílí naléhání...
Nestihla jsem ještě zareagovat, když tu jsem dostala další pokyn: „Pojď blíž... ano, tady ke mně...“
hlas zněl vážně a já jsem ani neuvažovala o tom, že bych snad jen na okamžik neposlechla...
Za mnou to silně zaševelilo... „To je veliká pocta... veliká..... vážně velikánská... jsme rádi
s tebou... veliká... pocta... ano...ano... to je!“
Udělala jsem pár kroků vpřed a sklonila hlavu, tedy chtěla jsem ji nechat skloněnou, ale
moje vrozená zvědavost byla tak silná, že jsem musela pozvednout obličej a pohlédnout zpříma
do očí neznámému, kterého si tady všichni tak vážili...
„Bože ty jsou..... tak krásné... hluboké... nekončící... „vpíjela jsem se pohledem do vesmíru
plného duhových mlhovin... nechtěla jsem se přestat dívat... až silný stisk paže mě přivedl
na chvíli zpět...
„Líbilo se ti cos viděla?!“ oslovil mě neznámý...
„ANO, velmi...“ špitla jsem omámeně...
„To je dobře... jednou pochopíš, co jsi dnes viděla...až přijde ten správný čas...všechno pochopíš...
a to je můj dar pro tebe...“ otočil se směrem k domečkům a pokračoval...“Pojď a poznej naše
skutečné bytí... je jen na Tobě, jak s tím dál naložíš!“ a v záplavě světla zmizel... Ještě předtím mi
však vtiskl do dlaní můj sametový deník i s tužkou...a ještě něco... kousek hladkého světlounce
růžového růženínu ve tvaru kapky a jeho poslední slova, co jsem zaslechla zněla...
„...jenom láska, to je to, na čem ve skutečnosti záleží, pamatuj si to...“
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V té chvíli jsem nechápala, proč mi to vlastně říká, ale nebyl vůbec čas promyslet hluboký
význam jeho poselství...
„To je veliká pocta...“ špital mi vedle ucha můj skřítek „...to je nejstarší z nás... říká se, že
pamatuje Zemi, když ještě nebyla vůbec Zemí, ale byla pouhou myšlenkou...“ a při těch slovech
se malinko uklonil...
Svírala jsem svůj skicář, tužku i růženín... o kterém nikdo kromě mě nevěděl...
Po chvíli se rozlilo po celém okolí bujaré veselí... skřítci i víly poletovali okolo, rozhazovali
jiskřivé kousíčky něčeho čarovného a smáli se ...
Brali mě za ruce a radostně mi ukazovali své domečky...
Mezi heřmánkem stál domeček, z něhož se linula nádherně sladce vábivá vůně... na peci stál
velikánský hrnec s bublající marmeládou... asi bych u vaření čekala vílu, ale z heřmánku na mě
vykoukl pihovatý skřítek a radostně mi podal sklenici se lžičkou...
„Aaaach... jak ta byla dobrá...“příjemná sladkost zůstala mi na jazyku ještě hodně dlouho...
Nikdy bych nevěřila, že se z jedné jahody dá uvařit celý hrnec marmelády...
Se sladkými rty došla jsem k velikánskému dubu, přilákaly mě dvířka, které vedly přímo
do stromu...
Jemně jsem na ně zaklepala... po chvilce mi otevřel obří „myšák“...Ucukla jsem před jeho
špičatým čumáčkem, ale můj skřítek průvodce mě postrčil se smíchem dál...
„Přece se teď nebudeš bát...“ řekl mi při tom...
„Jasněže se nebojím... velké, přímo obří myšky... „špitla jsem rozpačitě...
„To je rejsek... ale myšku určitě taky navštívíme... zrovna suší na stromě houby a myslím, že
byla na malinách...“ pronesl rozjařeně...
„Aha... na malinách... no myška, jak jinak...“ řekla jsem s pochopením a tiskla jsem deník
k hrudi a přitom jsem scházela po dřevěných schodech kamsi dolů do podzemí mezi kořeny
velikého dubu...
Teplé a hřejivé světlo prosvítilo všechny mé obavy z hlubokého neznáma uvnitř stromu.
Místnost na konci schodů byla teplá, příjemně osvětlená lucernou a plná sklenic se zavařenými
houbami, marmeládou a ovocem... uprostřed byla postýlka, akorát tak pro rejska...
Další chaloupka, kterou jsme společně navštívili byla zavěšená vysoko v keři plném
zvonečkových květů... prošli jsme muchomůrkovou věží a přes provazový žebřík dostali jsme
se do líbezného domečku...
„Tady bydlí berušky...“ říkal mi skřítek a velikost domečku skutečně vypovídala o tom, že
v něm žijí malé bytůstky, menší nežli jsme byli my dva...
U malého stolečku stály malé židličky, maličké postýlky byly jedna nad druhou... každá pro
jednu malou berušku nebo dvě ještě menší...
„Netušila jsem, že i berušky mají své domečky...“ tázavě jsem pohlédla na svého průvodce...
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„Ještě toho moc netušíš...“ s chápavým úsměvem mě pohladil po vlasech...
Dolů na zem jsme již slétli...
„A teď ti ukážu něco velmi speciálního...“ řekl, chytil mě za ruku a vedl k velkému mechovému
drnu, kde se pod stébly trávy skrývala dřevěná dvířka vedoucí opět kamsi pod zem.
Neklepal, prostě vešel a já za ním...
Prošli jsme hliněným tunelem do svíčkou slabě osvětlené místnosti, kde bylo mnoho polic
plných různých sklenic a skleniček, poklopů, k usušení zavěšených bylinek a oříšků...
Skřítek ukázal prstem na malého netopýrka zavěšeného na jedné větvičkové polici...“To proto
je tady přítmí... má rád klid a tmu...“
„... a BORŮVKY!“ vyhrkla jsem a ukázala prstem na borůvku, kterou držel spící netopýrek
v tlapičkách...
„No... ono to není tak přesné s tou jeho láskou k borůvkám, ale teď není čas ti to vysvětlovat...
je to dlouhý příběh... řeknu ti ho později, třeba před spaním...“ řekl mi klidně a tichoučce skřítek
a usmál se...
Vyšli jsme z podzemní spižírny ven ...
FÍÍÍÍ FÍÍÍÍÍÍ.....
Proletěl kolem nás skřítek na vážce...
Jen zamával a FÍÍÍÍÍÍÍ..... už byl pryč...
„Pojď teď k nám... no pojď... u nás jsi ještě nebyla a bude se ti tam tuze líbit... ano líbit... máš
ráda zvonečky? A máme nové postýlky..... s nebesy, víš?!“ mnoho jemných sladce vílích hlásků
švitořilo mi u hlavy...
Létaly okolo mně jako něžná světýlka nesoucí za sebou jemnou ﬁalkovou vůni...
„Zvonečky? A nové postýlky? No tak to musím vidět.....“ řekla jsem s neskrývaným nadšením...
Víly, vždy každá z jedné strany uchopily mě za ruce a rázem jsem se objevila v kulatém
příbytku, mírně se houpajícím ve větru... byla jsem uvnitř lučního zvonku!
Uklidňující modravé světlo pronikalo k nám přes stěnu květu... postýlka stála v rohu
s květovanou peřinkou a nebesy...byla to opravdová vílí krása...
Postavily mě před zrcadlo a já se nepoznala... jemná alabastrová pleť s jemňoulinkou růžovou
na tvářích rozsvítila mi celý obličej... oči jsem měla zelenější nežli kdy dříve a vlasy... ty samy
od sebe jemně vlály mi okolo hlavy a celé byly poseté drobnými kvítky... prostě jsem skutečně
zářila...
Nežli jsem stačila vzdychnout nad tou proměnou, už jsem byla zase venku a ruku v ruce
s mým průvodcem letěli jsme dále...
Začalo se stmívat, miluju západy slunce a viděla jsem jich už spoustu, ale tento byl
skutečně výjimečný... tak syté barvy... a tolik...AAAACH..... stopadesát odstínů pastelek

10

nestačilo by mi, abych byla schopna vykreslit všechny barvy čarovného vílího západu
slunce... pousmála jsem se nad svou myšlenkou... pastelky... mmmmmm...tehdy jsem ještě
netušila, že...
Můj průvodce jakoby četl všechny moje myšlenky, podíval se na mě zvláštně šibalským
pohledem a já jsem vytušila, že jsem myslela na něco důležitého...ale, co mi tím vlastně chtěl
naznačit?!...... už jsem to nedomyslela... zahlédla jsem u kořenů velkého stromu světýlka, stáhla
můj pohled prudce dolů a nebýt mého skřítka asi bych narazila do silné větve...
„Inu nejsem zvyklá tak často létat... to jen výjimečně...“ pomyslela jsem si a zasmála se...
Z kmene velkého stromu vyrůstaly houbičky... hříbečky... „NE! To jsou domečky a svítí jim
okýnka...“ vykřikla jsem do skřítkova smíchu...
„Je tak kouzelné sledovat, jak moc nadšená jsi... vybrali jsme dobře...“ řekl mi a hluboce se mi
zahleděl do očí a ještě i o kousek dále, jakoby si povídal přímo s mou duší...která teď už nebyla
jen má... byla tady všech...
Letěli jsme dál... proletěli jsme okolo malého kolouška, který měl místo parůžků na hlavě
korunu z větviček a lučních zvonků místo drahokamů...viděli jsme myšku, na větvi stromu
jak si pečlivě hlídá svou velkou malinu, kterou si pak uložila mezi zásoby sušených hříbků
na zimu...
„A teď...PSSSSSST... podívej mamča sova ještě spí a chrání své děti velikými křídly, aby je
nikdo nerušil ze sladkého spánku... vstávají až později, až se setmí...“ vysvětloval mi tichounce
můj milounký skřítek...
A skutečně na mohutné větvi seděla velikánská sova, tedy mamča sova a starostlivě držela své
dvě děti pod obrovskými křídly a na krku měla...
„...ona má na krku...KLÍČ!“ vyhrkla jsem...
„PSSSSST... my tady všichni máme své klíče... podívej... „a ukázal mi na kolem letícího
skřítka s pruhovanou čepičkou, co nesl košíček plný malin a měl... na krku velký klíč!
Ukázal si prstem na ústa, abych se dále neptala, že na vše ještě přijde ten správný čas a všechno
mi vysvětlí... ale teď ne...
Mírně mě ve vzduchu předehnal a prudce zatočil doprava, následovala jsem ho jakoby mě táhl
neviditelný větrný proud.
Málem se mi na okamžik zastavilo srdce... před námi se rozprostřelo veliké údolí plné šípkových
keřů posetých růžemi...a ta vůně... musela jsem přivřít oči snad abych z nebe nespadla, tak silný
zážitek to byl...
Skřítek mě opět jemně uchopil za ruku a ukázal prstem na zvláštní stavbu přímo před námi...
byl to ZÁMEK! Hrad, chcete-li...
Přesně uprostřed růžového údolí mezi mnoha květy divokých růží stál zámek s vysokými
věžemi a menšími věžičkami, hradbami, mosty vedoucími z jedné věže do druhé a okýnky...
některá zářila a jiná byla temná...
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Ale nežli jsem si stačila vše dopodrobna prohlédnout, už jsme byli zase na nebeské cestě
jinam... Ohlédla jsem se a uviděla už jen opar růžové vůně vznášející se nad tím čarovným
údolím...
„Za chvíli budeme na místě...“ řekl mi skřítek šibalsky...
„Na místě?! Copak stále nejsme na místě?!“ nechápala jsem...
Jen se hlasitě zasmál a zrychlil tak, že jsem vnímala jen barevné míhání světel okolo mě
a byla jsem moc ráda, že mě pevně drží za ruku...
Slunce zapadlo za kopec už téměř úplně a poslední zářivé paprsky probleskovaly zpoza stromů
na obzoru.
Zpomalili jsme... a já jsem zaslechla známou cinkavou hudbu, jako když jsem seděla pod
dubem a držela svůj čarokrásný deník pevně na srdci...
Ladně jsme se snesli a jemně přistáli do hebkého mechu...
Zvuk píšťalky spolu se zvonivými tóny jasně a silně prořízl vzduch okolo nás... přidala se
basa, harﬁčka a housličky...
Rázem se kolem seběhly další vílí a skřítkovské bytosti...
„Konečně jste tady... tak teď můžeme opravdu začít...“ vesele překřikovaly jedna druhou...
„Začít?! ...a s čím?“ špitla jsem, ale jen tichounce, abych je snad neurazila...
„S oslavou přeci... dnes je významný den a brzy pochopíš proč...“ zaslechla jsem z davu...
„EHM EHM... Takže ... dnešní oslava bude věnována naší nové... no nové...no...spřízněné
duši... (ano děkuji- řekl na nápovědu šeptem skřítek s nejvyšší čepičkou, který stál na ulitě
velikého hlemýždě a pronášel svou řeč k davu pod sebou) „při těchto slovech ukázal na mě
větvičkou se stříbrnými lučními zvonečky a já jsem se sama od sebe vznesla a doslova doplula
vzduchem na ulitu k řečnícímu skřítkovi...
Podal mi větvičku a tázavě se na mě podíval...
Bože, nejsem žádný řečník a jsem vážně docela plachá, ale když jsem viděla tolik
dychtivých tvářiček rychle jsem se vzpamatovala zvedla nad hlavu větvičku se stříbrnými
zvonky a pevným hlasem jsem pokračovala... „Ať tedy ČAROVNÉ LAHODNOSTI
prostoupí celým prostorem a každičkou bytostí... nechť šíří lásku, jaká je provází... stále
a vždy a nikdy nepřestanou... slavnost může začít! „ale nebyla to moje slova, vůbec nevím,
co jsem to vlastně říkala, to všechno ta stříbrná zvonková větvička, vedla mi ústa, aby
vyslovovala vše, co chtěla ona sama... a když se nad tím tak zamýšlím... neřekla bych to
nikdy lépe!
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Veselí nebralo konce... lahodná sladká vůně linula se všude okolo a jásot se smíchem
doplňovaly líbezné noční melodično...
Srdce mi naplnil pocit nekonečné radosti ze samotného bytí...
Všechno jsem to chtěla říct mému milému průvodci, ale když se na mě zase podíval tím svým
hlubokým pohledem, pochopila jsem, že to již všechno ví a netřeba nic říkat...
Pohladil mě po tváři a naznačil, abych ho následovala, tentokrát po zemi... přesto byl můj
krok tak lehounký, že to nebyla normální chůze, ale vznášela jsem se... doslova jsem tančila
na špičkách stébel trávy...
Po chvíli jsem uslyšela třepotavý zvuk mnoha křídel a nepletla jsem se...
Celé okolí bylo zaplaveno malinkými motýlími skřítky, poletovali okolo velikánské a nádherně
zdobené lucerny, která visela z granátovníku... stromu obsypanému granátovými jablky temně
červené barvy a ta vůně.....
„Chtěla by ses proletět na kolibříkovi?“ zeptal se mě se zvědavým pohledem můj skřítek...
„Na kolibříkovi? Ale vždyť je tak křehounký a maličký...“ namítla jsem hned.
„No nevím, jak moc křehounký ti teď připadám, ale bude mi ctí!“ řekl hluboký hlas
za mnou...
Prudce jsem se otočila a málem jsem upadla do mechu, ale jelikož jsem nestála na pevné
zemi, tak jsem se jen zhoupla jako na polštářku a zachovala si důstojnost...
Za mnou stál obrovský KOLIBŘÍK!
Spojení obrovský a kolibřík moc nejde dohromady, ale tento kolibřík nebyl jen tak obyčejným
kolibříkem a já nebyla..... no řekněme, byla jsem taky jiná...
Kolibřík přede mnou měl duhové peří, které odleskovalo snad všemi barvami na světě i mimo
něj...a na hlavě měl zářivou korunku...
Sklonil hlavu a šup, už jsem byla pohodlně usazená mezi jeho hebkým peřím...
„Jsi připravená?“ zeptal se mě, ale než jsem stačila odpovědět byl ve vzduchu a letěl se mnou
ke hvězdám...
Pocity, které jsem té noci zažívala nedají se popsat pouhými slovy a pokud bych to kdy uměla,
ráda bych vetkala jejich esenci do svého příběhu...nechte teď prosím svou duši souznít s tou
mou, a budu moci vyprávět dál...
Proletěli jsme hlubokou nocí a skoro se dotkli hvězd, pak nádherný kolibřík jemně přistál
na místě, kde rostla spousta silně vonících květin a mezi nimi jiskřivě probleskovaly a cinkaly
zvonky, zvonečky, rolničky, střapečky a klíče! Ano, mezi stébly vysokých květin visely
na řetízcích, šňůrkách, korálcích zavěšené klíče různých tvarů a rozměrů...
„Chtěla jsi přece znát tajemství našich klíčů...“ s usměvavým přímým pohledem zeptal se mě
korunkový kolibřík...
„Ano, jistě... to bych vážně ráda...“ dokázala jsem jen slabounce špitnout.
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„Tak tedy... každý z těchto klíčů patří k srdci jednoho z nás... no běž a dotkni se nějakého...“
pobídl mě.
„A to můžu?“ namítla jsem jemně...
„Nepustil by tě, kdyby to nechtěl... tak to běž zkusit...“ opět mě popostrčil směrem ke klíčům...
Pocity se ve mně bily... moc jsem to chtěla, ale zároveň jsem se trošku bála, co když mě
všechny odmítnou... ale kdo nic nezkusí, tak nezjistí jestli to jde anebo ne... a tak jsem s tou
myšlenkou hrdě přistoupila k jednomu z klíčů, ale když jsem natáhla ruku abych se ho dotkla,
něco mi řeklo... tento ne... vyber si jiný... a jako ve snu popošla jsem mezi další a šla jsem kus, až
téměř doprostřed zvláštní louky, tam jsem uviděla dva klíče, které mě velmi silně přitahovaly...
bez nejmenších obav vztáhla jsem obě dvě ruce najednou a dotkla se jich současně... silné
světlo rozsvítilo celý prostor okolo mě, ovšem to světlo vycházelo přímo z mého nitra, nikoli
z klíčů...jakobych žádné tělo vůbec neměla ani to lehounké, ale byla jsem jen součástí zářivých
jiskřiček... zahlédla jsem zvláštní obraz... obraz dvou bytostí a padající hvězdu... pak jsem se
vrátila zpět...odkud nevím, ale bylo to překrásné...
S hebkým peříčkem duhové barvy ve vlasech jsem se opět ocitla na veselé slavnosti vedle
svého skřítkovského průvodce...
„Je čas jít si odpočinout...“ řekl mi chlácholivě a já jen přikývla, i když jsem nebyla vůbec
unavená...
Chytil mě za ruku vznesli jsme se do vzduchu, letěli jsme však jen kousek... přistáli jsme
na ulitě velikého hlemýždě, který trpělivě snesl náš dotek i usednutí... všimla jsem si, že mám
v ruce opět stříbrnou větvičku se zvonečky a jemňoulince jsem s nimi zazvonila... a v ten
okamžik proletěla po nebi jasně zářící hvězda...
„Podívej!“ vykřikla jsem. Můj skřítek se jen pousmál...
„Tak tady budeš dnes spát, je třeba si trošku odpočinout, zítra tě čeká začátek dlouhé a náročné
cesty... máš ráda borůvkové knedlíky?“ posadil mě ke stolu ve svém domečku krásně vyhřátém
plápolajícím krbem a přisunul mi talířek s borůvkovým knedlíkem doslova pod nos... ten voněl...
Pak mě uložil do postýlky plné polštářků a květinové vůně... nad postýlkou byly zavěšené
motýlí kukly, které slabounce broukaly líbeznou melodii...
A teď je ten správný čas vyprávět ti příběh o netopýrkovi a jeho borůvce... a začal:
„Jednoho slunečného dne šla naše borůvková liška okolo třetího dubu a zahlédla tam v mechu
něco zářícího, hned se rozhodla podivnou věc prozkoumat. Když přišla blíž, uviděla v mechu
ležet malé kropenaté vajíčko, opatrně ho vzala do čumáku a donesla ho nám. Vím, co teď chceš
asi říct, ale uvědom si, že je to borůvková liška, tedy proto vejce nesnědla a taky u nás nikdy
nevíš, co se z něj vlastně vylíhne...nemůžeš ho jen tak sníst! Jistě sis všimla, že vedle netopýrka
je ve spíži v košíku uložené velké zářící vejce v mateřídouškové postýlce. A netopýr čeká, až se
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začne klubat ven, borůvku má nachystanou pro případ, že by maličký z vejce měl hlad. Jakmile
se vyklube, šoupne mu borůvku a hned poletí za námi, aby nám to řekl a my ho přivítali jak se
patří... a to je zatím celý příběh o netopýrkovi...teď už jen všichni trpělivě čekáme a čekáme
a ..... čekáme...“ vyprávěl skřítek a při posledním čekání usnul mi na peřině...
Pohladila jsem ho po tváři, maličko se pousmál a spal sladce dál...
Ještě jsem chvíli poslouchala líbeznou melodii, kterou mi zpívaly motýlí kukly zavěšené nad
postýlkou a pak... pak jsem asi usnula taky...
Probrala jsem se za brzkého svítání...ležela jsem pod velikým dubem na mechu... sluneční
paprsky mě lechtaly po obličeji a celou mou bytost chvíli zaplavoval pocit nevýslovného blaha...
duše mi zpívala a srdce hrálo svou tepavou melodii jasněji a silně nežli kdy dříve... ovšem jen
do doby nežli jsem si uvědomila, že jsem zase „velká“...
Vedle mě ležel na talířku z drobných kvítků borůvkový koláč a studánka sem tam zvonivě
prohnala vlnku, aby mi nabídla svou jasnou voděnku k napití...
Má mysl však stále byla někde jinde...
„To ten sen...“ říkala jsem si... „...co to bylo za sen a jaktože jsem tady?“... všude okolo mě
bylo tolik rosy, že bych musela být zmáčená od hlavy k patě, kdybych tady skutečně usnula
a spala celou dlouhou noc...
Myšlenky mi probíhaly hlavou neskutečnou rychlostí...
„Ale ten sen...byla jsem ... někde jinde... s někým jiným... s mnoha jinými...a tady ten
borůvkový koláč? A můj deník... a jablko...ano, tím to vlastně všechno začalo... a můj skřítek!
NO ANO! Můj skřítek! Ani jsem se ho nestihla zeptat na jméno... „tesklivě jsem se zasnila...
Pomalu jsem vstala a šouravým krokem jsem mířila za nosem... vždyť ani pořádně nevím, kde
jsem?! Přepadly mě poprvé za celou tu dobu, co jsem v lese smutné myšlenky.
ŠŠŠŠUST SSSSSVIST.....křup! kousek opodál praskla větvička a já jsem zahlédla záblesk
rezavého kožíšku...
„LIŠKA!“ vykřikla jsem... To asi bude ta od borůvkového koláče...
„Hej! Borůvková liško! Počkej“ ovšem na mé volání jen otočila v běhu hlavu a žeby se
opravdu usmála?!
No nic..... běžím za ní... třeba se ještě budu moct vrátit zpět do čarovného světa...alespoň
na chvíli...
Nevím, jak rychle se dá přeběhnout celý les, ale já jsem byla za chvilinku na jeho okraji,
vlastně u mně známého krmelce, kde jsem včera potkala zajíce...
Tam se liška zastavila a naklonila hlavu na bok...
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Natáhla jsem ruku se zbytkem koláče, co jsem nesnědla a ona pomalounku přišla blíž
a opatrně si ho ode mně vzala do čumáku... pak se mi lehce otřela o napřaženou ruku
a odběhla...
„Moje borůvková liška...vlastně nejen ona liška, bylo toho více, co mi za těch pár hodin
zcela změnilo život...“ přemýšlela jsem nahlas... a nežli jsem došla k naší rezavé brance vzadu
na zahradě měla jsem docela jasno...
„UŽ VÍM... JÁ UŽ VÍM, CO MUSÍM UDĚLAT! „křičela jsem a než jsem stihla rozrazit
hlavní dveře, objevil se v nich můj kovářský, doprovázený hlasitým štěkotem Atose a zběsilým
během našich tří kocourů...
„Chápeš to! Já už to VÍÍÍM!“ se zářivým výrazem v obličeji a zvonivým smíchem zajíkala
jsem se vlastními slovy...
„Miláčku?! No a jak bylo u tetičky? Je všechno ehm... tedy v pohodě? Nestalo se ti tam
něco?“ zeptal se mě kovářský opatrně.
„U tetičky???! No u tetičky... no jasně... a proč se mě ptáš?!“ trošku jsem zapochybovala, že
je v pořádku on...
„Nechala jsi mi na stole na verandě lístek, že jedeš za tetičkou a vrátíš se zítra... copak už si
to nepamatuješ?“ zeptal se ještě opatrněji...
„Jasně že si to pamatuju, jak bych mohla zapomenout na svůj lístek, že?! A prosím, máš ho
ještě?“ teď jsem zase já zvolila poněkud opatrnější tón...
„Tady!“ a vytáhl z kapsy malý zmuchlaný růžový papírek...
„Musela jsem odjet za tetičkou, vrátím se zítra. Na stole máš mísu borůvkových koláčů,
pa...K. „četla jsem pomalu...
„Mimochodem, byly výborné...“ řekl mi mile na nechápavý výraz v mém obličeji, když jsem
četla „svůj vlastní“ vzkaz, který- mezi námi,- jsem nikdy nenapsala...
„No to jo... borůvkové jsou ty nejlepší...“ to bylo z lásky, víš... „A zbyl ti nějaký?!“ dodala
jsem s očekáváním.
„No to nezbyl, jeden mi uloupil Atos a jeden odnesli kocouři... víš, že jsou po borůvkách jako
diví?!“ řekl mi podiveně...
„A proč by nebyli, když můžou chutnat liškám, proč ne psovi a kocourům?!“ odpověděla jsem
hned a bez rozmyslu...
„Liškám? Myslím miláčku, že by sis měla odpočinout... pořádně se vyspat... a na nic těžkého
už nemyslet...musíš být unavená, když jsi jela vlakem a nevzala sis auto...“ opět tázavý pohled,
nikdy nejezdím dobrovolně vlakem, miluju řízení a svoje auto taky...
Nejprve jsem chtěla protestovat, že jsem čilá, ale pak jsem jen „na oko“ zívla a pokývala
hlavou... Atos nesouhlasně zavrčel, jakoby mou malinkou lež prohlédl...
PSSSt...sykla jsem na něj...
„Pojedu do města, budeš něco chtít?“ zeptal se mě kovářský na odchodu...
„Jasně...prosím, kup mi na trhu nějaké borůvky a hodně prosím, budu zase péct...když ti ty
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koláče tak chutnaly...“ řekla jsem sladce... „A taky si potřebuju promluvit s liškou...“ pomyslela
jsem si spiklenecky...
„Říkala jsi něco? „volal na mě už z dálky...
„Nene... nic...je prosím opravdu hodně borůvek...“ to bylo poslední, co jsem byla schopná
za kovářským zavolat.
Pak už jsem jen běžela dovnitř, abych vyndala svůj nový, čarovný skicář a pořádně si ho ještě
jednou prohlédla...
Opatrně jsem položila nádherný deník v sametovém obalu na stůl a hned vedle jsem bez
dechu vyskládala kousek hladkého kapkovitého růženínu, duhové pírko a stříbrnou větvičku
s lučními zvonky...
Chvíli mi trvalo, nežli jsem byla schopná vydechnout ...“ Takže se to VŠECHNO opravdu
stalo... byla jsem tam a to místo je opravdu skutečné... „
Vědomí, že je to pravda a já jsem to zažila, bylo tak silné, že jsem chvíli myslela, že omdlím.
„Co teď? Jak co teď?!“ pokládala jsem si otázky a rovnou si i odpovídala...
„Vždyť já to přece VÍM! Vím, co mám udělat... a slibuji, že to udělám! „stříbrné zvonky
na stole do mých slov zacinkaly.
Od té chvíle nehnula jsem se od svého skicáře a tužky...
Kovářský chodil okolo mě po špičkách a ani na mé náhlé záchvaty smíchu nereagoval nijak
překvapeně... už mě zná opravdu dlouho a moc dobře ví, že když jsem ponořená do svého nitra,
chovám se prostě zvláštně... žiju jen tím, co dělám... a to celou svou bytostí a ještě kouskem
vedle... :o)
Obrázky vznikaly jeden za druhým, inspirace mě neopouštěla, vlastně ani mě nemohla
opustit... to vše byly mé vzpomínky na nádherné chvíle ... TAM...
Když jsem se blížila k úplnému konci a složka s obrázky byla už skoro plná, došlo mi, že je to
vlastně jen začátek technicky náročné cesty výroby opravdové omalovánkové knihy...
Ale co čarovně začalo, to taky musí čarovně skončit...
Seděla jsem ten večer na verandě a prohlížela si hotovou práci... byla už hluboká noc, když se
světlo svíčky v lucerně zamihotalo...
Pohladila jsem sametové desky svého skicáře a usmála se do tmy...najednou jsem ucítila
podivně známý závan květinové vůně... všechny smysly se mi naráz zbystřily a hluboce známý
niterný pocit rozlil se mi v očekávání něčeho zvláštního po celém těle...
Něco prolétlo ve tmě přede mnou... zahlédla jsem jen duhový záblesk...
„Kolibřík! byl to můj korunkový kolibřík..... určitě!“ chtělo se mi vykřiknout a zavolat
kovářského, ale něco ve mně mi to nedovolilo...
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Zrychlený dech a hlasitý tlukot srdce by mě prozradil snad úplně všude... pomyslela jsem si...
nedokážu zůstat v klidu, když...
„No jo... srdce ti buší jako zvon... to je fakt...ale já už si zvykl...“ dodal hlas ze tmy tichounce...
„MŮJ... Ty jsi můj... vlastně proč jsi mi neřekl nikdy své jméno? Nevím, jak ti můžu říkat...“
zažadonila jsem do tmy a očima jsem hledala odkudpak známý hlas přichází...
„To my nesmíme říkat... nikdo nesmí znát naše jména... bylo by to pro nás nebezpečné, víš?!“
A hlasitě se zasmál přímo u mého ucha...
„Ale ty mi to chceš říct, žejo!“ nedala jsem se a pokoušela jsem ho dál...
„No možná... že bych ti to i říct chtěl, ale... když my nesmíme...hmmm co já s tím, že?!“
pokračoval v pokoušení mé trpělivosti zase on...
„Zeptám se tedy nejvyššího, nejstaršího...!“ řekla jsem „na oko“ rázně...
„Tak hele... s tím se tady nežertuje...vůbec to není téma na žertování... přišel jsem ti pomoct
a ty mě zkoušíš! Dost na tom, že jsem zase musel absolvovat cestu na kolibříkovi... liška by mě
přivezla jen ráno, prý tady chodí na koláče?! Máš...?! „řekl zvědavě...
„Myslíš jestli mám radost, že jsi tady...?“ zlobila jsem ho...ale jenom trošičku a to se přeci odpouští...
„Jasněže mám pro tebe koláč, vždycky ho pro tebe mám...“ a poodhrnula jsem kousek
plátěného ubrousku zakrývajícího talířek na stole.
„Mňam...“ mlaskal si skřítek pod ubrouskem...a já ho konečně zase viděla...
„Jo a mám ti něco dát, je to támhle o růžového keře, jojo... ta malá krabička s mašlí...“ řekl mi
skřítek a ukázal směrem do tmy...
„Co to je?“ tázavě jsem přinesla krabičku na stůl...
„No to je krabička...“ rozesmál se skřítek...
„Jasně, to vidím, ale co je v ní?!“ řekla jsem netrpělivě, že mě teď trošku zlobí zase on...
„Máš si to otevřít až budu pryč, prý ti to pomůže všechno ... no... něco všechno, ale zapomněl
jsem, co všechno... takže jestli si ještě chceš povídat nechej ji zavřenou...“ řekl více než šibalsky
a notně podráždil moji zvědavost.
Po jeho slovech jsem rychle odtáhla neposedné prstíky daleko od krabičky...pro jistotu...
někdy si samy dělají, co chtějí a co kdyby náhodou zatáhly za stuhu a ona se rozvázala...
„Slyším tě!“ křikl na mě zpoza ubrousku s pusou od borůvek...
„Nic jsem neřekla...“ bránila jsem se...
„Ale myslela sis to a to stačí!“ nedal se odbýt...
Pak jsme si dlouho do noci povídali a smáli se... obrázky se mu tuze líbily, měl velkou radost a já s ním...
Blažený pocit rozléval se po okolí jako obláček růžové mlhy... květiny začaly otevírat svá
poupata, i když byla ještě noc a rozvoněly se neskutečně nádhernou a silnou vůní...
„Už je čas... musím jít...“ řekl mi klidně...
„A... uvidím tě ještě někdy?“ prosebně jsem zvedla oči...
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„Uvidíš mě vždycky, když se podíváš do své knihy... vždyť jsem tam nakreslený taky...
a uvidí nás všechny i celý náš svět - mnoho tvých lidí, co věří v lásku a dobro a dokáží vidět
v maličkostech neskutečné poklady...co žijí bez záště a chuti ubližovat jen pro vlastní, hloupé
potěšení... Náš dar je určen VŠEM dobrým lidem s otevřeným srdcem a čistou duší...“ řekl tak
vážně, že jsem nedokázala ani špitnout...
„Skloň se ke mně, prosím...“ zašeptal tajemně... sehnula jsem hlavu a on mi vyskočil
na rameno...“ ...jo a jmenuju se........“ zašeptal tichounce...
„Takže Vince..... „chtěla jsem vyhrknout, ale přerušil mě se smíchem... „pssssssst.....“ políbil
mě na tvář a já jsem uslyšela svistot křídel... kolibřík si přiletěl pro mého Vince..... psssst, přeci...
Ráno mě našel kovářský spát s hlavou položenou na stole na verandě...
A se slovy...“My jednou fakt vyhoříme!“ sfoukl svíčku v lucerně...
„Podívej, co mi v noci přinesl kolibřík...“ ukázala jsem na malou krabičku s mašlí...
Stále ještě n e r o z v á z a n o u !
„Jasně... kolibřík... no to je u nás přece normální, že kolibříci nosí dárky...“ při těchto
chlácholivých slovech mě pohladil po vlasech a mile se usmál...
„No tak to otevři... Jsem zvědavý, co nám ten kolibřík přinesl... jo a liškám jsem už koláče
k plotu odnesl...spala jsi...“ dodal něžně...
Víte, co bylo v té krabičce?
Né?!
Tedy Vás nebudu napínat... kromě mnoha květin ležel na kousku mechu malý růžový
parfémový ﬂakonek s motýlími křídly a vůní tak čarovně lahodnou, že jen při pouhém otevření
jeho vůně zaplavila celé okolí laskavým pocitem, že vše je tak, jak má být...
...vedle krásné lahvičky ležel malý papírový svitek...byl to dopis, dopis pro mně od...
od nejvyššího, tedy nejstaršího ze všech skřítků... byla to speciální receptura na ten správný papír,
který má být v omalovánce použitý se vzkazem... předej ho Hance, už bude vědět, co s ním...
„Hmmmm... zvláštní vzkaz, když vlastně žádnou Hanku, která by měla mít co dočinění s mým
papírem neznám...“ pomyslela jsem si, ale brzy se vše zcela vyjasnilo a já Hanku poznala a ona
skutečně věděla, co s tím svitkem dělat... a proto má papír v omalovánkové knize tak úžasné
vlastnosti a je na dotek krásně heboučký... je prostě od samotných skřítků...
Nedokážu popsat jak obrovskou radost, jsem měla, když jsme si naši knihu vyzvedli v tiskárně...
Cítila jsem obrovskou hrdost, jak svou, tak i mnoha jiných, kteří mi s jejím vznikem pomohli...
A tak VÁM VŠEM ze srdce děkuji, za to, že může být má kniha
... prostě ČAROVNĚ LAHODNÁ...
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A na úplný závěr jen malá rekapitulace... při tvorbě mé omalovánkové knížky Čarovné
lahodnosti byly zasnoubeny s papírem tři balíčky graﬁtových tuh, padly dvě gumy, asi půl
balíku výkresů, praskly dvě žárovky, vypito bylo mnoho litrů kávy, horké čokolády a snězeno
bylo asi kilo karamel- možná i více, v neposlední řadě musím zmínit samozřejmě borůvky,
koláče jsem pekla po nocích, aby si na ně mohly ráno chodit lišky...a bylo jich nepočítaně...
jak koláčů, tak lišek... jen hajnému to přišlo divné... prý tolik lišek v revíru nikdy neměl... se
smíchem jsem mu musela říct, že jsou to lišky borůvkové a až dojdou koláče už je asi neuvidí...
Ani nechci vědět, co si o mně v té chvíli myslel, ale borůvkovým koláčem nikdy nepohrdl...
...vlastně si myslím, že čím víc je jedl, tím víc věřil na borůvkové lišky... a to je moc dobře...
Takže děkuji milý Aleši zato, že jste přehlížel nesčetné houfy lišek obcházejících náš plot a to
zejména po ránu... a slibuji, že nepřestanu péct borůvkové koláče.....

...protože... toto byl jen začátek...říše skřítků je tak nádherná, že si zaslouží,

aby její příběh pokračoval dál...
...dalším čarovným dílem lahodností...

Už teď se těším a hladím sametové desky svého skicáře:
„...a milý Vincen......pssst, myslím, že teď je ten správný
čas...“
„Ano, je!“ šeptl mi někdo do ucha...
WWW.KLARA-MARKOVA.COM
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