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Špinavě blonďaté vlasy políbené od sluníčka, svou délkou pod 
ramena a pak trošku níž vždycky něžně připomínající hnízdo jednoho 
z  popletavých nebo chcete-li létavých ptáků. Na jaře na tváři pihy 
a v každém ročním období úsměv, který by rozněžnil nejedno zamrzlý 
srdce. Oči velký a modrý jako dva oceány odrážející tisíce otázek a tělíčko 
tak drobný, že fouknout do něho, nechalo by se unést. Říkají jí Luna, 
jako ta Luna, která každý večer vychází na oblohu, aby nám připomněla, 
že na tom světě nejsme sami. Že tenhle svět je krásnej a je. Jen náš. Nás 
všech.
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Miluje vůni jahod, mokrého lesa a čerstvě upečeného rebarborového 
koláče od babičky.

Hráškovou polívku s  opečenými houstičkami a  bramborovou kaši. 
Mňam.

Stavění bunkrů s klukama, šplhání po stromech a chození naboso po 
mechu.

Zvuk i vůni deště a bouřky.
Čtení pohádek a kreslení příběhů.
Slepičky, kočičky, kravičky a všechna zvířátka světa.
Horký kakao, heřmánkovej čaj a piškoty máčený v čokoládě.
A  lidi. Lidi, kteří jí odpoví na všechny otázky, které její hlava jen 

dokáže vymyslet.
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„Jako vždy celá zablácená,“ řekla maminka, když Luna přiběhla domů 
po tom, co si celý den hrála s klukama v lese, lezla po stromech a občas 
spadla dolů. „Po dešti vždycky přijde bláto, mami, a ty díky mně alespoň 
pokaždé víš, jak tam venku je. Na mých puntíkatých holínkách je celý 
svět,“ zasmála se Luna. Zablácené puntíkaté holínky nechala v předsíni 
a na věšák pověsila žlutou pláštěnku.
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„Jo, a  taky tisíce nemocí, upaluj se svlíknout, ať tě pořádně vydrbu, 
navečeříš se a půjdeš do postele.“

Cupitavými krůčky, aby z ní neopadal celý svět, došla do koupelny. 
Sundala si rozevláté šaty po kolena, které byly všechno, jen né tak krásně 
bílé, jak je maminka tenkrát ušila. Byly na nich flíčky od borůvek a fleky 
od jílu, stopy od kohouta a šlápoty od Františka. Na zádech mazance 
a různé nevšední plískance… no, prostě byla jako čuník, jak jí neustále 
opakovala maminka, protože nechtěla říct, že je jako prasátko.

Vykoupaná a jahodami vyvoněná zalezla do postýlky, zachumlala se 
až po nos, ale z peřiny jí vždycky povinně koukala chodidla. Né proto, že 
by peřina nestačila, ale proto, že to tak měla ráda, asi po babičce.

„Mamí, přečteš mi dneska už prosím tu pohádku?“
„Promiň, Luno, ale mám spoustu práce, třeba zítra, jo?“
„Tak jo,“ zakníkla Luna pod peřinou a zavřela oči, aby zatlačila slzu 

a maminka nic nepoznala.

Maminka zhasla světlo, popřála Luně dobrou noc a zavřela potichu 
dveře do pokoje. Luna začínala počítat ovečky do usnutí. Jedna ovečka, 
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dvě ovečky, tři, čtyři ovečky… a když byla u stáda asi sedmnácti oveček, 
začalo okny prostupovat krásně měkké žluté světlo, které jí otevřelo oči 
z polospánku. Vycházelo z venku. Tam nad lesy, u kterých bydlely, se 
dnes vznášel nejzářivější měsíc, který kdy kdo viděl, a Luna měla pocit, 
jako by ji lákal ven, jako by svítil jenom pro ni.

Bosýma nohama došlápla na chundelatý koberec, který ji vždycky 
zalechtal tak, že leknutím nadskočila. Na svou noční košilku si oblékla 
bledě modrý pletený svetr a židli přisunula k oknu. Tiše a pomalu okno 
otevřela, vyhoupla se výš a už byla na římse, ze které ladně vyskočila 
na měkký, rosou pokrytý trávník. Dělala to tak téměř každý den, ale 
nikdy né v noci. Před Lunou se rozprostírala louka a za ní les. Dneska 
ale nevypadaly vůbec děsivě a strašidelně, jak je obvykle za tmy vídávala 
z okna. Všechno bylo najednou kouzelné, louka i stromy se třpytily v záři 
měsíce a hvězd a vzadu u lesa viděla pasoucí se srnky.

Byla jako omráčená celou tou nádherou. Jako by ji měsíc začaroval do 
pohádkového příběhu, ve kterém bude ona hlavní postavou.
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č. 1
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Luna roztáhla ruce a  točila se dokola. Jednou, dvakrát, osmkrát… 
dokud se jí tak moc netočila hlava a nepletly nohy jedna přes druhou, 
že si musela lehnout na chladivou zem. Tráva ji příjemně bodala do 
malého tělíčka a celý vesmír se jí točil nad hlavou. Promnula si obličej 
a na malou chvíli zavřela oči. Když je po pár minutách otevřela, měsíc 
už nesvítil jako předtím, z louky i z lesa opadla peřina měkkého světla 
a nic už nebylo tak nádherně kouzelné, jako před pár okamžiky. Bylo to 
spíš trošku strašidelné. Měsíc byl jen měsíc a hvězdy byly jen obyčejné 
hvězdy.

Luna se trošku vyděsila a  bříško se jí stáhlo strachem. Pořádně se 
zadívala okolo sebe, na oblohu, znovu si promnula unavené oči, aby mohla 
vstát a vlézt zpátky do pokoje, když si všimla něčeho zvláštního… totiž, 
že když přimhouří své dva oceány, hvězdy jí připomínají písmenka. A že 
když se opravdu pečlivě zadívá, písmenka tvoří slova, která dohromady 
dávají smysl. A že když se zadívá ještě lépe, dokáže v té obloze číst.

„Vidíš mě?
Vidíš mě?“
Opakovalo se ve hvězdách dokola.
„Píšu ti z místa, kterému my tady říkáme vesMír.
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Všichni mi říkají Esterko, protože miluju hvězdy, umím v nich psát 
větvičkou a už několik let doufám, že je na druhé straně někdo, kdo je 
taky umí číst.

Umíš mě přečíst?
Pokud jo, stačí, když zavřeš oči, představíš si mě a  budeš na mě 

promlouvat. Jako když sfoukáváš pampelišku a něco si moc a moc přeješ. 
Nebo když si ve škole představuješ, jak si budeš hrát, až přijdeš domů. 
Nebo tvoje přání, když padá hvězda… Nemůžeš to poplíst.

Já tě uslyším.“

Luna vykulila oči do tmy a dívala se sem a tam, sem a tam, jestli se jí 
to celé jenom nezdálo, a nebýt trávy, která ji bodala do zádíček, snad by 
i uvěřila tomu, že to byl jen NEobyčejný sen. Pohádka.

Takhle tomu ale nešlo nevěřit, a Luna byla moc zvědavá na to, aby si 
šla lehnout zpátky do postýlky a předstírala, že se jí právě nepřihodilo 
něco naprosto kouzelného.

Zvědavě tedy zavřela své unavené oči a představovala si.
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Holčičku, která je jen o  pár let starší než ona sama, jak jako děti 
na louce plné odkvetlých pampelišek sedí Esterka na louce plné hvězd 
a  píše do nich stejně obratně jako Luna na dětském hřišti do písku. 
Málem se u toho chytala za hlavu, vždyť to přece není možné, říkala si.

„Maminka mi říká, že jsem zvědavá jako opička, ale moc si přeju 
vědět, jak se žije u vás na Zemi. Píšu do hvězd už pár let, ale ještě mi 
nikdo nikdy neodpověděl, až ty! Jsi výjimečná?“

„Jsem jen obyčejná, malá holčička,“ pomyslela si Luna.

„Aha, tak v tom to bude. Výjimečná. Nechtěla by sis se mnou někdy 
povídat? Život na Zemi mi přijde povědomý, ale zároveň takový, jako 
bych ho vůbec neznala. Všichni ve vesMíru si o něm někdy povídáme, 
ale nikdo nevíme, jaký skutečně je.“

Luna hned souhlasila, měla sice kluky, se kterými si ráda hrála, ale 
kamarádku, která tu s ní bude na všechny starosti a strasti, si vždycky 
moc přála, a co, že je třeba z vesMíru.

Přes unavené oči už ale nebyla schopná rozeznat ani písmenka, natož 
celé věty, které jí Esterka z  hvězd psala. V  duchu se s  ní pro dnešek 
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rozloučila a slíbila, že zítra přijde dřív. Sama navíc nemohla uvěřit tomu, 
že to, co se jí děje, je opravdu skutečné, vždyť přece… jak si… vždyť 
přece neexistuje jiný svět než u nás na Zemi, tak jak… nebo jo?

Luna vlezla opatrně oknem zpátky do pokojíčku, zachumlala se do 
postýlky a i přesto, že měla hlavu plnou otázek, během pár minut usnula. 
Asi se jí zdálo o hvězdách.
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„Už zase si mžouráš oči, nedělej to, budeš šilhat!“ napomenula 
maminka Lunu, když mžourala u  snídaně. Tentokrát né proto, aby si 
mohla číst ve hvězdách, ale proto, že byla ospalá jako čerstvě narozené 
kotě, které i přes všechnu snahu nedokáže otevřít zalepené oči.

Dnešní den probíhal jako všechny ostatní. Luna šla do školy 
s  kamarády, s  holkama se moc nekamarádila, neuměly si totiž hrát, 
rozhodně né tak, jako kluci. S klackama v lese, v blátě a jehličí… a navíc 
se jí vždycky smály za její ptačí hnízdo na hlavě, za hubený tělíčko, za 
pihy na tváři. Vždycky za všechno, jako by ji příroda celá popletla, jako 
by byla celá stvořená nějak špatně. Zato kluci, kluci ji měli rádi vždycky. 
Protože byla veselá a byla s ní sranda, jak jí často opakoval Adam. Adama 
měla Luna ráda, sice do ní vždycky strkal, tahal ji za cop a provokoval ze 
všech nejvíc, ale né ošklivě jako holky, tak nějak hezky. Mile.
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Po škole si Luna chodila hrát ven za jakéhokoliv počasí. Bylo jí jedno, 
jestli venku sluníčko vypaluje dírky do suchých listů a opaluje buclatá 
tělíčka housenkám. Jestli prší, na zem padají mlhová oblaka, padají 
kroupy, trakaře, větve ze stromů nebo se na nebi perou andělé. Přírodu 
milovala víc než cokoliv na světě. A každý den, už šest let, čekala k večeru 
na soví houknutí, které se v každou roční dobu ozvalo z lesa za domem 
pár minut před tím, než měsíc vyšel na oblohu a nebe pomalu zakryla 
černá peřina.

Zabouchla za sebou dveře, sundala z  nohou puntíkaté holínky, 
„bývaly bílé“ tenisky, sněhule s  kožíškem, nebo rovnou jen tak bosky 
s vrtícím nosem v chodbě hádala, co maminka asi připravila k večeři. 
Vždycky to bylo něco dobrého jako třeba palačinky, špenát, topinky 
pomazané stroužkem česneku nebo borůvkový knedle. A nebo to bylo 
něco pro Lunu nedobrého jako lečo nebo třeba rajská omáčka, o které 
Luna vždycky říkala mamince, že ji nemá ráda, ale maminka si to nikdy 
nezapamatovala.

Vyhraná a s plným bříškem mířila do vany, která byla plná jahodové 
pěny.



19



20

Hupsla do pyžámka a už už utíkala do postýlky a těšila se na pohádku, 
kterou jí maminka celý týden slibovala, ale vždycky měla moc práce, než 
aby mohla Luně jen tak číst.

„Nezlob se zlatíčko, ale mám dneska zase moc papírů, které musím 
zítra odevzdat, a  když ti přečtu pohádku, nestihnu to. Zítra to už 
napravím, slibuju. Teď hezky spinkej.“

Luna ležela v postýlce a bylo jí smutno. Najednou si však uvědomila, 
že na ni třeba čeká Esterka a že ona je ten člověk, který její trápení rád 
vyslechne. Teď už na nic nebude sama.

Přes ramena si jen přehodila teplý svetr a  už lezla přes parapet 
přímo na měsícem ozářenou louku. Váhavě si lehla na zem, zavřela 
oči a představila si Esterku. Nejdříve Lunu moc a moc zajímalo, co je 
vesMír? Kdo tam žije? Kde to je?

Luna ze sebe vysypala všechny otázky, které ji večer napadly.

Pomaličku otevřela oči, čekala, co se bude dít, a opravdu… hvězdičky 
začaly tvořit slova, a ze slov se skládaly celé věty, a v obloze se najednou 
dalo číst jako v té nejkouzelnější knize.
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Luna se cítila jako v pohádce a pořád nedokázala uvěřit tomu, že je to 
skutečné, i když bylo. Opravdu bylo.

„Co je vesMír? Kde se tu vzal? Kde jsem se vzala já? Luno, na to ti teď 
neodpovím, můžu ti ale slíbit, že na to určitě přijdeš brzy sama. Zeptat 
se mě můžeš ale na cokoliv jiného.“

Luna se tedy trošku nešťastně spokojila s Esterky odpovědí, ale byla 
moc ráda, že jí může alespoň povědět všechno, co ji trápí. Jak ráda by si 
s maminkou hrála, jak jí chybí čtení pohádek a jak moc by si to přála.

Esterka chápala, o čem Luna mluví, ale nedokázala pochopit, kde je 
problém?

„Proč tedy maminku nepošleš do Budiradosti?“
„Ty neznáš Budiradost?“
„Nikdy jsem o tom neslyšela,“ odpověděla Luna.
„Ahá,“ podivila se Esterka.
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„Budiradost, to je taková školka pro dospělé, ale ti tomu raději říkají 
institut hraní. Je to místo, kam děti posílají své rodiče v případě, že si 
neumí hrát. To opravdu na Zemi nemáte?

Tohle místo je moc potřebné, protože dospělí opravdu snadno 
zapomínají na to, jak důležité je si hrát, vidíš to sama u  maminky 
a takových dospělých je velká spousta.

V  Budiradosti se v  dospělých probouzí dětská radost, kterou mají 
v sobě, ale je tam v tělíčku zapomenutá pod všemi strastmi, starostmi 
a důležitostmi dospěláckého života, kterým my děti nemůžeme rozumět.

Jednou jsme s kamarády koukali, co se v Budiradosti děje a  jak to 
tam vypadá přes plot, a byla to veliká sranda – dospělí, kteří si s námi 
nechtěli hrát a říkali, že jsou na to už moc staří, tam skotačí úplně stejně 
jako my, ne-li ještě víc! Mají tam obří skluzavky, které vedou do bazénu 
plného růžových obláčků, velkou dráhu, která vede až nad VesMír… 
a Letáky! Letáky mají dospělí snad nejradši! 
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Jsou to velcí ptáci, na které můžou dospělí nasednout jako na koně, 
létat na nich a závodit spolu!

Hrají tam na Ovečky, ovečky, pojďte domů nebo lidské Člověče,  
nezlob se, kde dělají místo pohybu figurkou kotouly. A  taky na 
schovávanou hrají a na babu… a smějí se tak, že se to rozléhá po celém 
vesMíru.
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Když potom rodiče přijdou z  Budiradosti domů, mají obrovskou 
chuť hrát si se svými dětmi, číst jim pohádky a  těšit jejich duši, 
protože ta zapomenutá radost se probojovala všemi strastmi, starostmi 
a důležitostmi dospěláckého života, kterým my děti nemůžeme rozumět, 
úplně napovrch, a je jí tolik, že jí je dost úplně pro všechny.

Jestli nemáte na Zemi Budiradosti, tak to se vůbec, ale vůbec nedivím 
tomu, že si maminka už neumí hrát. Být dobrý v hraní, to je tvrdá práce, 
která nás děti stojí roky tvrdé dřiny a odpírání si důležitých věcí jako 
mytí rukou, utírání nádobí, zavazování tkaniček, smrkání… To není jen 
tak, a pokud u vás institut hraní nemáte, je asi na tobě, abys maminku 
hraní zase naučila a  probudila v  ní tu dětskou radost, kterou v  sobě 
každý dospělý má pod všemi těmi strastmi, starostmi a  důležitostmi 
dospěláckého života, kterým my děti nemůžeme rozumět.“

Se zamyšleným výrazem se Luna vrátila do své postýlky a tak moc 
přemýšlela nad tím, jak v  mamince probudí radost, až z  celého toho 
přemýšlení usnula.
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Ještě než otevře oči na svět, několikrát zakašle a  ruku si přiloží na 
rozbolavělý krk.

Z vyhřáté postele se jí nechce dneska ještě víc než obvykle, a jen co 
se zvedne z měkké matrace a nohama zapluje do chlupatých bačkůrek, 
zamotá se jí hlava tak, že si musí zpátky sednout.

Maminka už na ni volá z kuchyně, a když Luna jen cosi neurčitého 
zakníká, přijde za ní do pokojíčku a svou velkou ruku přiloží na maličké 
čelo.

„Čelíčko ti hřeje stejně jako dědova kamna, ve kterých posloucháte 
meluzínu. Pojď, pořádně se obleč, pojedeme k paní doktorce, určitě máš 
chřipku z toho, jak lítáš skoro nahatá pořád po venku.“

Luna si na sebe pomalým pohybem natáhla proužkované tepláky, 
košilku a barevný svetr, který krásně hřeje teplotou rozklepané tělíčko. 
Maminka jí navlíkla teplý kabát, otevřela auto, které předem vytopila, 
a přes déšť venku se vypravily k paní doktorce na konec vesnice.
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Kapky jim na cestu bubnovaly ty nejkrásnější písničky a  Luna 
s červeným šátkem na krku pozorovala, jak stékají po okně a tajně vždy 
jedné fandila, aby byla rychlejší a ten závod o to, která bude dole dřív, 
vyhrála právě ta její kapka favoritka.

Když dorazily do čekárny k paní doktorce, byla už plná různě starých 
a různě nemocných dětí.

Luna zasedla do koutku s pastelkami a kreslila si duhu a to, kde končí. 
Jednou vedla z pralesa do hlubin oceánu, podruhé zase z tmavého lesa 
do vesmíru… duhu malovala nejraději, nikdo ji totiž nikdy nekáral za 
to, že je taková tvarohová, povidlová, nebo třeba maková nebo že končí 
a začíná špatně, protože to nikdy nikdo z dospěláků sám neviděl a žádný 
vědec to nikdy výzkumem nepotvrdil. Všichni se proto zajímali, proč 
Luna začíná tady a né zrovna tam a proč končí tam a tak. Luna moc 
ráda vyprávěla… maminka si povídala s dalšími maminkami a jednou za 
pár minut se jedna z nich zvedla a došla své Lidušce, Terezce, Zdeňkovi, 
nebo třeba Lukášovi utřít od nosu nudli.

„Vyplázni jazyk a udělej ÁÁÁ.“
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„To je jasná angína. Ležet, potit, pít hodně čaje a tady máte recept na 
antibiotika.“

„Děkujeme paní doktorko.“
„Na shledanou,“ kníkla Luna slabým hlasem a maminka už zvedala 

telefon, aby zavolala do práce, že nemůže přijít, protože Luna venku 
nastydla, a teď z toho má angínu.

Luna vždycky poznala, když maminka volala do práce. Hovory do 
práce se totiž jevily jinak než ostatní, a maminka po nich byla vždycky 
smutná, naštvaná a za celý den se třeba ani jednou nezasmála.

Ani jednou!
„Jak to může vydržet… ani jednou se nezasmát, to ji musí stát 

takového přemáhání!“ vrtalo v hlavě nejednou Luně.

Doma dostala rozdrobený prášek na lžičku, piškoty do dřevěné 
mističky, teplé pyžamo a v televizi pohádky.

Uvelebila se na gauči s desítkou různě velkých a různě příjemných 
polštářů, maminka ji celou zavrtala do tmavě hnědé chlupaté deky 
jako housenku a i přes prosení a slibování jí nedovolila vystrčit ani ty 
chodidla. Vlastně ani palec, ani ten palec! Chvilku se potila, potom jí 



29

byla zase zima a víčka se jí i v poledne klížila stejně jako v noci, když 
v tom ji maminka vzbudila, aby si dala další prášek a kapičky na kašel.

Den ode dne bylo Luně mnohem lépe a  nemohla přestat myslet 
na místo, o kterém jí říkala Esterka. Takové Budiradosti bychom tady 
na Zemi ták potřebovali… Jen když si takové místo Luna představila, 
musela se usmívat.

Luna ale zpozorovala, že když maminka nechodila do práce a měla 
hodně volného času, byla s ní taková legrace i bez Budiradosti!

Často Luně hrála večer na stěně divadlo z prstů, jejichž stín vypadal 
jako dva králíčci, nebo spolu stavěly bunkry ze židlí, dek, peřin, polštářů 
a světýlek, piškoty namáčely v čokoládě a dělaly z nich malé hamburgery 
s banánem, nebo spolu jen tak ležely a povídaly si. Luna se už dlouho 
necítila takhle šťastná a milovaná a maminka… maminka ta taky ne.

„Dobrou noc, zlatíčko.“
„Dobrou noc, mami.“
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Maminka zavřela dveře, Luna pozorně poslouchala, a když byly kroky 
slyšet dostatečně daleko, vklouzla do bačkůrek, přicupitala potichu 
k oknu, otevřela ho a trošku nešikovně vylezla přes parapet ven, aby co 
nejdříve ležela na zemi a mohla si číst.

Trošku se bála, že na ni Esterka za tu dobu zapomněla a našla si jinou 
kamarádku.

Zamhouřit oči, zavřít, promnout…
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„Vidíš mě? Kde jsi? Kdepak jsi?“

Luna netrpělivě zavřela oči a  už už si představovala před očima 
Esterku, aby se jí omluvila a vyprávěla o tom, jak moc ji bolelo tělíčko 
uvnitř i venku. Ale že už je to dobrý, protože byla u paní lékařky, která jí 
dala takové kouzelné pilulky, po kterých se jí vždy udělá brzo o moc líp, 
a taky o tom, jak krásně si s mamkou hrála.

Esterka si zrovna hrála s  dalšími dětmi, když se ozvalo zavolání, 
poposkočila si radostí, že na ni Luna nezapomněla, a  zvědavě ihned 
utíkala na svou louku plnou hvězd.
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„Á to jsi měla určitě Nepříjemňáka, toho tu máme taky, ale pilulky na 
něho já vůbec neznám, ani takovou paní doktorku, u které musíš dělat 
ÁÁÁ.“

„To je zvláštní. A proč né zrovna BÉÉ?“ zamyslela se Esterka.
„Když jsme my nemocní, opravdu hodně nemocní, chodíme do 

Uzdravovnice.
To je taková barevná budova. Je plná krásných kytiček a  různých 

prazvláštních stvoření, která nám opravují tělíčka zevnitř i venku, když 
jsou rozbitá.

Já tam byla jen dvakrát za svůj život, my tady totiž nebýváme moc 
nemocní, protože každý má někoho, kdo se mu stará celé roky o to, aby 
zůstal zdravý.

Já mám třeba paní Květobaštu, ke které chodím na návštěvu každé 
tři měsíce a vždycky moc ráda, on jen pohled na ni je k popukání. Je to 
starší paní, taková babička nás všech dětí, má krásné vrásky, které vypráví 
příběhy, a vlasy šedivé, vlnité a tak dlouhé, že je tahá po zemi jako nevěsta 
závoj. Pěstuje v nich různé bylinky a další čarovné kytičky. Vždycky mi 
z nějaké uvaří čaj a dlouhé hodiny si povídáme a já vyprávím o všem, co 
se mi v životě děje. Jestli mám hodně radosti a né moc smutku, jestli mě 
něco nebolí a netrápí, jestli mám v sobě dost lásky a nikdo na mě není 



34



35

zlý… smějeme se a vždycky, než odejdu, donese mi košíček plný různých 
květinek, ze kterých mi potom maminka dělá čaje, nebo voňavých 
mazadel a lektvarů, které teda vůbec nechutnají kouzelně, ale spíš jako 
bláto smíchané s žabíma hovínkama. Brrrr.

Abych se ale vrátila k tý Uzdravovnici.
Ani nevím, jak se mi to povedlo, ale houpala jsem se ták vysoko, úplně 

nejvýš, co to jde, až jsem spadla do písku…”
Esterka ani nedokončila větu, když si uvědomila, že se Luna vůbec 

nezmínila o tatínkovi.

„Luno, a kde byl tvůj tatínek, když jsi byla nemocná?“
„Tatínek s náma nebydlí, maminka říká, že to tak je lepší, že má hodně 

práce, ale já si myslím, že mě nemá rád. Kdyby měl, byl by s námi.“
„Jo ták, to je mi moc líto, ale povím ti dospělácký tajemství, chceš? 

Tatínek tě miluje. On asi nemá rád sebe!“
„Někteří dospělí mají prý málo lásky, protože jim bylo třeba ublíženo, 

když byli tak maličký, jako jsi teď ty. Měli tatínky, kteří se neměli rádi, 
a proto neříkali hezký věci svým dětem, a tak to jde dál a dál, dokud se 
v někom láska nedoplní hezkými slovy, objetím, podporou nebo třeba 
časem v přírodě.
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Příroda, ta má dost lásky pro každýho, a když ji poprosíme, ráda se 
o ni podělí. Jen se musíme naučit ji přijímat, a to pro dospěláky, kteří 
neměli krásný dětství, není vůbec jednoduchý, protože žádnou lásku 
nikdy přijímat nemuseli, a  teď nevědí, jak se to dělá, to je jasný. Tvůj 
tatínek tě má určitě moc rád, ale ví, že je pro tebe teď lepší být jen 
s maminkou, která tu lásku v sobě má.
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U nás v Uzdravovnici je také místo, kam chodí tihle lidé, kteří mají 
láskypusto – tak tu tomu říkáme. Moje maminka měla taky láskypusto, 
než potkala tatínka, a tak mi vyprávěla, jak to tam chodí.

Láskypusto se léčí na oddělení Bublinkologie.
Když vejdeš dovnitř, je to jako v moc krásném snu. Na zemi je světle 

zelená měkká tráva, moc příjemné světlo a  všude lítají maličcí ptáčci 
a motýlci.

Jakmile otevřeš dveře dovnitř, spustí se vysokým, trošku protivným 
hlasem: „Paciente, sedněte si prosím,“ ty si sedneš na židli a najednou 
vidíš takového maličkého skřítka, který není větší než kočičí čumáček 
a na zádech nosí lupu, aby byl vidět a ty jsi ho nezašlápl, jak si to dobré 
tři minuty štráduje k židli, a ty potichu přemýšlíš nad tím, jak se k tobě 
asi dostane, když je maličký jen jako ten kočičí čumáček.

Skřítek Bubla, tak se mu říká, a  ty za chvíli zjistíš proč, si opře až 
k tvojí hlavě maličký žebříček, který připomíná dvě dlouhé neuvařené 
špagety, začne pomalu zdolávat jednu šprycličku po druhé a  dobrou 
hodinu leze výš a  výš, až se dostane k  oušku, do kterého hbitě bez 
jakéhokoliv upozornění hupsne. Jo, mohl by tě sice poprosit, aby jsi ho 
zvedla dlaní, a  byl by tam rychleji, ale skřítci moc dobře vědí, jak je 
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pohyb zdravý, a  proto chodí raději po schodech a  žebřících, než aby 
jezdili výtahem. A taky proto, že si přijdou hrozně důležití, když dělají 
tak potřebnou práci.

Skřítek ti tedy vleze ouškem až do hlavy a  lupou hledá, jaképak 
myšlenky se tam usadily a nechtějí ven.

Většinou to jsou ty, které nás dělají moc smutnými, jako:
„Nikdo mě nemá rád.“
„Nejsem dost dobrý.“
„Jsem ošklivá.“
„Nic neumím.“
Narozdíl od veselých myšlenek mají tyhle většinou šedou a černou 

barvu, jsou potrhané a u nemocných lidí zabírají v hlavě tuze moc místa, 
jsou oprsklý a cpou se i tam, kde nemají vůbec co dělat.

Když tyhle myšlenky skřítek najde, foukne na ně takovým krásným, 
barevným bublifukem, který tyhle černé a šedé myšlenky chytí, uzavře je 
do bublinek, které vyletí úplně samy z ucha ven, kde v tu ránu prasknou, 
protože už nemají vůbec žádnou sílu.“

Luna ležící na zemi se smála tak nahlas, když si to jen představila, až 
se bála, že probudí maminku.
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„A pak už byla tvoje maminka zase plná lásky?“ pomyslela si.
„Nene, teď do sebe musela právě tu kupu lásky dostat.“
„Všichni, kdo maminku znali, jí společně uspořádali krásnou 

podvečerní oslavu v lese, všechny maminky, babičky i děti měly krásné 
oblečení, ženy na hlavě věnečky z větviček, kytiček, bobulí…

Když maminka přišla, nevěřila vlastním očím a vlastně vůbec nevěděla, 
co se děje. Byla ještě mladá a ještě nikdy předtím láskodání nezažila.

Každý, kdo přišel, ji donesl malý dárek z přírody, nebo ten, který sám 
vyrobil.

Misku plnou borůvek, malin nebo jahůdek.
Malovaný šátek, vyřezanou misku… a když jí dárek dával, řekl jí, čeho 

si na ní nejvíc váží, proč ji má rád a obejmul ji tak silně a upřímně, jak to 
jen dokázal, aby jí do srdíčka předal co nejvíce lásky, kterou v sobě měl.

Všude okolo létaly maličké lesní víly, kterým v šeru zářila křidélka, 
a chránily tak místo před všemi těmi špatnými myšlenkami, které by se 
k nim jen mohly přiblížit.

Když láskodání skončilo, všichni se smáli a maminka konečně taky. 
Měla v  sobě lásky, že by ji mohla rozdávat… všichni tancovali v  lese 
u ohně, světlo jim dělalo tisíce světlušek, zpívali písničky a byli rádi, že 
jsou. Společně.
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Až když v sobě měla maminka tolik lásky k sobě, mohla potkat mýho 
tatínka. Potom jsem přišla do vesMíru já, a my tři byli zase znovu spolu.

Bez lásky nemůže vzniknout láska, víš Luno? A tak to není jen u nás 
ve vesMíru, tak je to úplně na celém světě.“

Luna se s Esterkou rozloučila a moc jí poděkovala. Pro dnešek to na 
ni bylo moc nových věcí, které potřebovala vstřebat a chvilku nad nimi 
přemýšlet.

Zalezla si do postýlky, ale jen tak neusnula, v hlavě myslela na tatínka 
a  myšlenkami mu posílala tolik lásky, kolik jen dokázala. Myslela na 
svoji maminku, na to, jak si s  ní hrála, když byla nemocná, na jejich 
bunkr plný barevných polštářů a světýlek. Na Adama a kluky, na lesní 
víly a na jejich lumpárny.

Až s  koutkami nahoru, tak jako by ji hladila peříčka po tvářích, 
pomaličku zamířila do říše snů.
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Vstávat po nemoci do školy není nikdy jednoduché, ale Luna se už 
těšila na to, až si půjde hrát s klukama po vyučování do lesa.

Rychle si ráno vypila heřmánkový čaj s pampeliškovým medem od 
babičky, do aktovky zabalila panenská jablíčka a štrůdl naslano se zelím, 
který byl její nejoblíbenější. Líbla mamince pusu na tvář a za broukání, 
které se jí linulo z drobných úst, se vypravila veselými kroky do školy.

Po cestě si poskakovala a obdivovala přírodu kolem sebe. Jak je všude 
spousta včeliček a rozkvetlých stromů. Jak sousedům na zahradě čekají 
třešně na stopkách na to, až je někdo přebarví na červeno a  ony tou 
pozorností a péčí zesládnou a změknou. Sledovala cestičky mravenců 
na chodníku a svým broukáním doprovázela zpívání ptáčků. Nemyslela 
na nic, po týdnu doma jí bylo venku tak moc krásně a Luna se toho 
nemohla nabažit. Neustále koukala sem a tam, sem a tam, usmívala se na 
celé kolo, a když minula starou paní, která se dívala do země, zanotovala: 
„Dobrýýýý dééén,“ a taky se usmála – to aby jí dala hodně lásky, kdyby 
jí náhodou neměla dost, to dá rozum.



44



45

Kochala se tak dlouho přírodou, až úplně zapomněla na čas, když 
v tom ji, z jejího světa plného stromů, motýlů a včeliček, vyrušilo bimbání 
zvonů ve věži. Jedna, dva, tři, čtyři… celá!

Luna se rozeběhnula, div se nohama nekopala do zad, zadýchaná 
doběhla do školy, přezula si bačkůrky a s krůpějemi potu na čele vešla 
opatrně do třídy tak, aby si jí nikdo nevšiml, což se jí moc nepovedlo, 
a tak musela vstát a vysvětlit, proč přišla pozdě.

„Paní učitelko, promiňte, já jsem zaspala,“ bylo jednodušší. Luna 
vklouzla do lavice k Adamovi a už mu chtěla vyprávět, jak se měla, jak jí 
bylo špatně, jak stavěly s maminkou bunkry a že se dozvěděla, že někteří 
dospělí prý mají láskypusto, a proto jsou třeba zlí, a že tihle dospělí, když 
mají děti, tak jejich děti můžou mít taky láskypusto a dokud se láskou 
nenaplní, tak to může jít takhle dál a dál, když ji paní učitelka vyrušila 
a pokárala, ať si povídání ušetří na přestávku, protože tohle určitě počká, 
zatímco příklady na tabuli ne.

Pro Lunu byla matematika jako písmenková polévka – změť písmenek 
bez ladu a skladu, který by nejraději snědla, než aby je musela počítat. 
Takový přírodopis nebo čeština ji bavily mnohem víc, i  kvůli paním 
učitelkám, který byly moc hodný a  byla s  nimi sranda. Paní učitelka 



46

na češtinu ji měla opravdu ráda. Vždycky se těšila na Luny vyprávění 
a pozorně poslouchala, né proto, že by měla, ale proto, že opravdu chtěla, 
a Luny příběhy a postřehy ji skutečně zajímaly.

Crrrrrrr

Ozval se zvonek a děti se sběhly k lavicím, aby si mohly hrát, zatímco 
Luna začala Adamovi vyprávět všechno, co se dozvěděla o dospělácích. 
Adam se jí ptal, kde tohle zjistila, ale Luna řekla, že je to tajemství, 
o kterém nesmí s nikým mluvit, a že pokud jí nevěří, tak ať si nevěří 
a trhne si nohou, ale že tak to je a je to přece jasný. Adam si při vyprávění 
Luny vzpomněl na svou babičku, která si s nikým nikdy nechtěla hrát 
ani povídat a Adamova maminka o ní říkala, že je babička nešťastná 
a že když byla malinká, umřela jí maminka a vychovávala ji teta, o který 
taky říkala, že byla nešťastná, a všichni byli nešťastní, a Adam usoudil, že 
si Luna nejspíš nevymýšlí a na tom láskypusto asi skutečně něco bude, 
když k lavici přiběhla Ivana a kopla Luně do tašky.

„Proč jsi to udělala? Nekopej mi do tašky.“
„Vždyť je hnusná a stará a patří do popelnice, tak co bych si nekopla.“
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„Seš pitomá,“ zastal se Luny Adam.

Luně se zaleskly oči a chtělo se jí běžet pryč, jako vždycky, když se jí 
ve škole někdo posmíval. Nejčastěji za to, že neměla oblečení z drahých 
obchodů jako všichni ostatní, ale většinu jí šila maminka, babička nebo 
je zdědila po sestřenicích. Luně to vůbec nevadilo, měla to oblečení 
ráda, ale děti si poznámky nemohly odpustit. Nejčastěji Ivana, která 
měla vždycky nové šaty, telefon a aktovku a ostatním, co to neměly, se 
posmívala a celá třída se k ní vždycky přidala a posmívala se s ní, aby je 
měla Ivana ráda a nesmála se právě jim.

Stejně tak tomu bylo dneska. Všichni kromě Adama a pár kluků, kteří 
si vzadu ve třídě hráli karty, se Luně smáli.

Tak moc jim chtěla něco říct, ale nevěděla co, navíc byla přesvědčená, 
že jakmile otevře pusu, nevydrží to a slzy jí potečou proudem tak rychle, 
jako když se po zimě nadzvedne vodní hráz. Hlavu sklopila k  lavici 
a snažila se představit si, jak si bude hrát po škole v lese, jak bude celá 
od bláta a nikdo se jí nebude smát. Až se bude cítit v bezpečí. Luna si 
vzpomněla na slova Esterky.

„Příroda má dost lásky pro všechny“. Zavřela oči a představovala si, 
jak se s  každým nádechem plní její drobný tělíčko láskou, jako když 
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vdechuje maličký lístečkový srdíčka, který ji zalechtají v krku, dopadnou 
do bříška a s každým dalším nádechem a výdechem se rozlétají po celém 
těle od hlavy do srdce až po konečky prstů.

Výdech, nadechnout srdíčka a nechat je rozlétnout do celého tělíčka. 
Představovala si Luna, dokud jí nebylo mnohem líp, dokonce tak, že se 
s Adamem smáli tomu, když vymýšleli, jaký pasti a lumpárny by v lese 
připravili na holky. Jak by asi výskaly, kdyby spadly celý do bláta nebo by 
se jim vlasy zamotaly do bodláků… potutelně se spolu usmívali a říkali 
si, jak obrovská škoda je, že Ivana ani její kamarádky do lesa nikdy 
nepůjdou, a že to vlastně není škoda, ale veliký štěstí.
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Po škole zamířila Luna s kamarády do lesa.
Nejprve natrhala do látkového pytlíčku mladé kopřivy na čaj, jak ji 

poprosila maminka, a potom už byl čas na hraní. Luna lezla po stromech, 
hledala skřítky pod spadaným jehličím a  na hlavách muchomůrek, 
protože tam je prý skřítků nejvíce. Zpívala lesním vílám i  klukům 
písničky a moc se smála.

„Děkujeme ti, lese,“
poděkovaly děti za to nejkrásnější hřiště na světě, rozloučily se se 

skřítky a  vílami, protože věděly, že v  lese jsou i  přesto, že jim rodiče 
tvrdili už několik let opak, a celý špinavý běžely každý domů.

I přesto, že byla Luna moc šťastná a veselá, pořád musela myslet na 
děti, které se jí ve škole smějí. Omlouvala si je v hlavě tím, že mají asi 
málo lásky od rodičů, babiček nebo dědečků, vlastně jí jich bylo i líto, 
ale moc ji zajímalo, co by jí na to pověděla Esterka a jak to chodí tam 
u nich? Směje se Esterce taky někdo ve škole a chodí vůbec Esterka do 
školy?

Musím se jí na to dneska večer zeptat, řekla si odhodlaně Luna, a už 
ji volala k sobě, aby jí pověděla vše, co jí leží celý den v hlavě a na srdíčku.
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Esterka nevěřila svým uším:
Děti, které se ti smějí za to, že ti šaty šije maminka a nemáš novou 

aktovku nebo telefon? U třetí věci jen zopakovala slovo, protože takový 
telefon z vesMíru vůbec neznala.

To jsou ale zvláštní děti, pomyslela si Esterka, a trochu nevěřícně se 
zeptala, i když si myslela, že to ani není možné.

„Copak u vás neznají děti paní Zrcadlínovou?“

„Kdo je paní Zrcadlínová?“ zeptala se zvídavě Luna.

„Paní Zrcadlínová je taková paní, která vidí všechny děti i dospěláky, 
a je to ten nejspravedlivější člověk nejen u nás ve vesMíru, ale i u vás na 
Zemi, vidí úplně všechny, úplně vždycky a úplně všude.

Už jako maličké mi maminka s tatínkem říkali, že nesmím být vědomě 
zlá na lidi, zvířátka ani rostlinky, protože jinak mi to paní Zrcadlínová 
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vrátí a nebude se mi žít vůbec snadno. A naopak, když budu mít ráda 
všechno živé i neživé, budu pomáhat a neubližovat, bude se mi žít krásně 
– a když né teď, tak příště, protože nemůžeme změnit to, kým jsme byli, 
ale je jen na nás, jací jsme teď, a co na nás tedy čeká. Teď tomu moc 
nerozumím, ale až budu větší, tak prý budu.

Víš, paní Zrcadlínová není vůbec zlá, ale nemá ráda, když s někým 
není dobře zacházeno a vždycky všechno každému vrátí, DVAKRÁT! – 
to špatné, ale i  to dobré, a moc dobře se u toho baví… většinou je to 
docela legrace. Hodní lidi ji mají rádi a ti zlí ne, to je jasný.

Třeba taková Janička, ta byla prý jako malá pěkná rampepurda, říkala 
maminka, která mi vyprávěla, jak se jednoho dne naštvala na svého 
tatínka a plná vzteku odešla jako na truc do Hromyblesků, kam se se 
vztekem chodit nesmí! V Hromyblescích je velikánské pole, uprostřed 
kterého stojí mohutný, silný strom.
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Na tom by nebylo nic zvláštního, uprostřed spousty polí stojí mohutné 
a  silné stromy, ale tenhle je něčím výjimečný. Natahuje do sebe totiž 
všechnu zlost světa z  blízka, ze Země a  dalších velkých dálek, která 
nebyla rozpuštěna nebo přeměněna v lásku. Na tom stromě visí spousta 
průsvitných plodů – když jsou plody průsvitné, je všechno v pořádku, 
ale jakmile začne být celý strom obsypaný žlutým zářivým světlem, 
znamená to, že je strom zlosti plný až po konečky větviček a už ji nestačí 
rozpouštět. Plody pak můžou prasknout a všechna ta zlost, která nebyla 
rozpuštěna nebo přeměněna v  lásku, vystřelí do všech stran. A  to je 
opravdové nadělení! Janička se vydala ke stromu bohužel v nesprávnou 
dobu, kdy byly plody těsně před prasknutím. Strom už ten vztek, se 
kterým k němu přišla, nebyl schopný pohltit, a plody tak praskly. Janička 
měla velké štěstí! Většina z nich dopadla na Zem, kde teda způsobila 
pořádnou neplechu, ale i přesto ji jeden světelný blesk trefil a  zabodl 
se přímo do zadečku. To bylo křiku a naříkání, že to slyšel snad každý 
ve vesMíru. Od té chvíle Janička do Hromyblesků nejen nechodí, ale 
především se snaží všechen svůj vztek co nejrychleji rozpustit v dechu 
nebo pohybu, aby co nejrychleji vyprchal a nemohl už nikdy nikomu 
ublížit, protože ví, jak příšerné věci takový vztek dokáže.
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Malý Bertík byl taky pěkný nezbeda,  chodil totiž často k vesMíroceánu 
krmit maličké kousavé parazity, kterým tu říkáme Tvořižrouti, a v celém 
vesMíru je opravdu přísný zákaz jejich krmení, protože jsou pro svět 
velice nebezpeční. Snad každý Bertíkovi říkal, ať s tím okamžitě přestane, 
ale on si nedal říct.

Problém je totiž v tom, že když člověk takového Tvořižrouta spolkne, 
dokáže říct nevídané, ošklivé a zlé věci, které by jinak rozhodně neřekl, 
to je jasný!

To jsme tu potom ze Země slyšeli třeba o Davídkovi, který si chtěl 
ze školy odnést domů výkres, který namaloval, ale paní učitelka mu 
pověděla, že jeho výkres vyhodila, protože byl ošklivý! Slyšeli jsme plakat 
Dášenku, které kamarádka řekla, že pohádka, kterou napsala, je úplně 
celá nesmyslná, a dokonce jsme slyšeli, že spousta dětí i dospělých kvůli 
tvořižroutům přestalo zpívat, malovat, tančit, vymýšlet a dělat spoustu 
dalších úžasných věcí, které naplňují bytosti láskou a radostí.“

„Téda, a jak se takoví Tvořižrouti dostanou z vesMíru až sem k nám, 
na Zem?“ podivila se Luna.
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„Ve vesMíroceánu žije spousta stvoření, které se často radují, skotačí 
a hrají si. Při takovém skotačení skončí velká spousta vody až na Zemi. 
Většinou je krásně čistá a  nemůže nikomu ublížit, právě naopak, ale 
díky malému Bertíkovi byl teď vesMíroceán plný Tvořižroutů, kteří 
při jednom takovém skotačení dopadli až na Zem, do všech moří, řek 
a půdy a odtud do tělíček spousty lidí, kteří vůbec neví, jakého ošklivého 
parazita v sobě nosí – nejspíš i ty sama někoho takového znáš. Tvořižrout 
se pozná snadno.

Takovýhle obrovský malér samozřejmě nemohl Bertíkovi u  paní 
Zrcadlínové projít. Když se jednou plížil od vesMíroceánu, zastavil se 
u malého jezírka napít se, protože měl velikou žízeň. V jezírku byla vždy 
výborná voda, tentokrát se ale Bertík naklonil k hladině, pořádně se napil 
a… ihned vodu vyplivl zpátky do jezírka! Chutnala tak slaně a smutně… 
jako by to byly snad všechny slzy, které lidé kvůli Tvořižroutům vyplakali. 
Bertíkovi trvalo pár celých měsíců, než se z jeho tělíčka dostala poslední 
kapka, ale od té doby si uvědomuje, kolik smutku jeho nezbednost 
způsobila, a dělá všem jen a jen obrovskou radost.

K Natálce je ale naopak paní Zrcadlínová vždycky hodná. Natálka 
ráda načechrává pírka andílkům, po škole chodí často do Uzdravovny, 
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kde vaří skřítkům kouzelný čaj z hub od Květobašty, aby měli skřítci 
velkou spoustu energie a nebyli při své důležité práci unavení. Ve volném 
čase ji můžete potkat na dispečinku přání, kde pomáhá nahazovat lidem 
do života náhody, které vedou ke splnění přání lidí u vás na Zemi – to 
je velice důležitá a  zodpovědná práce, která vyžaduje velkou spoustu 
trpělivosti.“

„To si ani neumíte představit, kolik náhod musíme před jednoho 
člověka postavit, aby si toho vůbec všiml. Všechno, co si přeje, mu 
připravíme přímo pod nos a on, místo toho, aby si to vzal a poděkoval, 
to prostě obejde! Neuvěřitelní tvorové ti lidé,“ směje se vždycky Natálka, 
když přijde z dispečinku.

Paní Zrcadlínová všechny tyhle věci, které Natálka dělá pro radost 
sobě i druhým, vidí a krásně ji odměňuje.

Snad nikomu se nepovedlo na zahrádce vypěstovat tolik borůvkopalic 
jako právě Natálce, a že se o to pokoušel snad každý, koho znám! Kdo by 
taky nechtěl mít na zahradě borůvky o velikosti takové dýně hokaidó! 
Přitom hvězdný prach tu máme všichni stejně výživný!
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Ve škole si Natálka vždycky vytáhne ty nejjednodušší a nejkrásnější 
úkoly. Skoro pravidelně je vyslána do křišťálového údolí, kam chodí 
hledat léčivé kamínky.
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Tam je to taková nádhera… no a  my mezitím, co Natálka hledá 
růženíny, ametysty, křišťály nebo třeba akvamaríny, leštíme ocásky 
kometám, zaséváme hvězdičky a píšeme předlouhé návody k semínkům 
na kytičkodání! A že těch kytiček teda je!“

Luna je překvapená jako vždycky, když mluví s  Esterkou. O  paní 
Zrcadlínové nikdy neslyšela a myslí si, že dospěláci na Zemi teda taky 
ne, protože proč by jinak dělali věci, které dělají, když by věděli, že se 
jim to všechno dvakrát vrátí? To by byli teda ťululum, pomyslela si 
Luna a nemohla se dočkat dalšího dne, kdy bude pozorovat, jak paní 
Zrcadlínová pracuje.
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„Máš všechno?“ zeptá se už po stopadesátý maminka, když si Luna 
háže na rameno tašku skoro tak velkou, jako je ona sama.

„Mám trička do tepla, mikinu na večer, pláštěnku do deště, kalhoty 
do lesa, tepláky na chalupu, bačkorky i holínky, se kterými můžu skákat 
do kaluží. Mám zabalený kartáček na zuby i pastu s příchutí heřmánku, 
hřeben na vlasy, mýdlo i náplasti na sedřený kolena, jak jsi mi řekla.

Mám taky malej batůžek, sušený jablíčka do něj, láhev na vodu a karty 
a Člověče, nezlob se a… jo, tady mami, ty papíry, to musíš podepsat, na 
to jsem zapomněla!“ Luna lítala sem a tam a natěšením se o tašku div 
nepřerazila.

„Ty seš ale třeštiprdlo,“
smála se Luně maminka a zachytila ji za tašku v letu, aby si kolena 

nerozbila ještě předtím, než vůbec někam vyjede.
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Když Luna s  maminkou došla před školu, už tam čekal červený 
autobus, před kterým byl velký šrumec, jaký bývá vždy na místech, kde 
se lidi loučí, cestují a znovu setkávají.

Tu pobíhaly paní učitelky, tady zase děti přes cestu, maminky 
kontrolovaly dětem batohy i  malé batůžky, to aby někdo náhodou 
nezapomněl svačinu do autobusu, protože jak jistě všichni víme, svačina 
je na takovém výletě to nejdůležitější a bez ní nemá cenu na výlet vůbec 
jet – na to asi Lukáš zapomněl, protože zatímco jeho tatínek odevzdává 
paní učitelce potvrzení o  bezinfekčnosti, Lukáš se láduje už druhým 
chlebem s marmeládou, kterou si stihl vymazat nejen bříško, ale taky 
zamazat bílé tričko.

Ivaně maminka doplétá krásný cop, jiné děti si povídají v hloučku 
před autobusem a nahlas se smějí. Zdeněk kope do kola autobusu, když 
v tom jej postříká kolem projíždějící auto, které vjelo do kaluže. Tu se na 
něj otáčí Liduška, která se smíchy chytá za břicho. Maminka ji na oko 
napomene, ale přitom se mokrému Zdeňkovi směje potutelně také.

Přípravy na odjezd jsou v  plném proudu a  Luna se jde rozloučit 
s maminkou, která spěchá do práce. Vplouvá do hloučku svých kamarádů 
a slov se ujímá paní učitelka, která začíná děti vybízet, aby se přesunuly 
do autobusu.
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Dagmar Librová? Zde
David Roffman?
Nikola Jarová? Zde
Kristýna Hořejší? Zde
Kateřina Zrzková?
Zdeněk Mladý? Zde
Lída Hromadová? Zde
…

Začalo se ozývat celým autobusem přes šustění celofánu od bonbonů 
a alobalů z čerstvě usmažených řízků.

Cesta byla tak krásná, že z ní Luna nemohla spustit oči.
Nos měla nalepený na chladném skle a oči jí těkaly sem a tam s tou 

nádherou venku.
Jednou míjeli velké žluté pole, potom zase krásný les, louku plnou 

fialových zvonečků a kohoutků, stáda krav, ale i oveček… když ji z jejího 
světa vyrušil hluk vzadu a  zřejmě nebyla sama, protože hlavu měl 
najednou otočenou úplně celý autobus kromě pana řidiče, u kterého by 
takové vytočení bylo poněkud zneklidňující.
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„Co se tam vzadu děje?“  vstala paní učitelka a  šla se podívat za 
hlukem a taškařicemi na té nejzadnější sedačce v autobusu, která není 
pro dva, ale pro celých šest lidí.

„Paníčelko, paníčelko, Pavel mi nalepil do vlasů žvejkačku!“ křičela 
vztekle přes celý autobus Ivana, šmátrající si do krásného copu od 
maminky.

„No to nemyslíš vážně, Pavle!?“ ohradila se paní učitelka, když jí Pavel 
zmateně odpověděl: „To nebylo schválně paníčelko.“

Paníčelka ukonejšila Ivanu, ať si za cesty do copu nesahá, nebo si 
žvýkačku zacuchá ještě víc, a počká na chalupu, kde jí pomůže ji vyčesat. 
Ta nasupeně zabořila ruce do klína a hlavu otočila k oknu, což byl signál 
pro celé obecenstvo, že představení už skončilo a  je na čase hledět si 
svého.

Po příjezdu na chalupu byli všichni rozřazeni do pokojů po čtyřech.
Luna byla přiřazena na pokoj s  Terezkou Furiantovou, Kristýnou 

Hořejší a Kateřinou Zrzkovou, za což byla moc ráda. Celou cestu si tak 
moc přála, aby nevyfasovala pokoj Ivany.
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Celá škola v přírodě se nesla v krásném duchu a Luna si to na horách 
moc užívala. Z  okna chalupy pozorovala hned ráno pasoucí se krávy 
a celý den trávili, kromě doby jídla a spánku, venku v přírodě. Povídali si 
o zvířátkách, učili se jména kytiček, které rostly kolem, stavěli domečky 
pro skřítky a berušky a taky kovaříky, kterým se domeček asi moc nelíbil, 
protože z něj pořád utíkali pryč.

Při jednom takovém stavění domečků se Kristýnce povedlo najít 
spadlé ptačí hnízdo ze stromu ještě s vajíčky. Hned to běžela říct paní 
učitelce a společně ho posadily zpátky na větvičku, odkud nejspíš spadlo. 
Když se šla potom Kristýnka vyčůrat za palouček, našla tam místo, které 
vypadalo jako z pohádky – tolik lesních jahůdek snad nikdy předtím 
neviděla.

Na čůrání v tu ránu zapomněla a hned 
volala ostatní, ať se na tu nádheru přijdou 
podívat. Všichni potěšili svá bříška 
jahůdkami a své oblečení dozdobili o další, 
tentokrát červené, flíčky.



67



68

Večery trávili povídáním u  ohně, opékáním jablíček nebo 
vyhrabáváním upečených brambor z popela. Pan učitel, který dělal na 
škole v  přírodě zdravotníka, s  sebou vezl kytaru, kterou každý večer 
vytáhl, a u ohně hrál, všichni ostatní zpívali a všem bylo tak hezky, že se 
jim ani do postýlek o večerce nechtělo. Ráno se zase nechtělo z postýlek, 
jak už to tak často bývá.

Luně se na škole v přírodě tak líbilo, mnohem víc, než ve škole a ani 
né kvůli učení, ale kvůli tomu, že tady se jí nikdo nesmál. Tady měly 
všechny děti už druhý den zamazaná trička a díry na kolenou a hlínu 
pod nehtama a všichni se smály samy sobě, než aby měly čas smát se těm 
druhým. Leda by se smály: „Já mám na teplácích pět děr a ty jen dvě, heč 
heč!“ to ale kupodivu nikoho z dětí nenapadlo.

Jediný, komu se děti trošku škodolibě smály, byl Zdenda, který si to 
ale zasloužil, shodly se děti jednohlasně.

Při soutěži totiž podváděl.
Jednou z her byla indiánská stezka.
Děti si jeden den vyrobily z bavlnek a taky z větviček a peříček, které 

našly v lese, čelenky a další den měly prokázat, jak zdatní indiáni jsou. 
Cílem bylo proběhnout podle skrytých indicií lesem přesně tak, jak 
paníčelky určily.
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Všechny děti pozorně poslouchaly pravidla, a  taky se jich při běhu 
držely, až na Zdendu, který si chtěl cestu zkrátit a místo, aby proběhl 
tak, jak měl, to vzal přímo rovně jako šipka, jen aby byl už v cíli a vyhrál 
sladkou odměnu.

Kousek před cílem, těsně před cestou, po které měl běžet podle 
pravidel a na kterou se chtěl vrátit, aby nikdo nic nepoznal, se mu ale 
před nohy přimotal pařez a  on se rozplácl na zem jako ropucha. Jen 
místo kváknutí se lesem ozvalo ááá, to stejné jako u zubaře.

Kdyby děti přece jen soutěžily v soutěži „Kdo má nejvíc děr na kolenou 
je ten největší frajer“, Zdeněk by se teď zaručeně dostal do značného 
vedení.

Dny na škole v přírodě utekly jako voda a bylo na čase jet domů.
Před balením učitelé ještě chtěli vyhlásit soutěž o nejlépe uklizený 

pokoj po dobu celého pobytu, ale dětem bylo ohlášeno, že vzhledem 
k tomu, že všechny pokoje vypadaly celou dobu, jako kdyby v nich bydlela 
malá prasátka, si balíček dobrot rozdělí učitelé, kteří si ho zaslouží ze 
všech nejvíc.
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Celá chata vypadala v den odjezdu jako po výbuchu. Děti pobíhaly 
z  pokoje do pokoje, ze strany na stranu. Lezly pod postele, zvedaly 
matrace a peřiny svlékaly z povlečení, jen aby našly alespoň polovinu ze 
všech ponožek, které si přivezly s sebou.

Při rozebírání kartáčků z  umyvadel zjistil Zdeněk, Lukáš i  Kuba, 
že si celou dobu čistili zuby jedním a  tím samým, přičemž nebyl ani 
jeden schopný říct, jaký kartáček si kdo přivezl… když do koupelny 
přišel Ondra, který si vzal kartáček, jakým si čistil zuby jak Zdeněk, 
tak i Lukáš a Kuba, vložil ho do svého podepsaného pouzdra a uložil 
do tašky. Zbylé kartáčky, které byly týden netknuté, si kluci náhodně 
rozebrali a  rozhodli se, že o  tomhle už nikdy nebudou mluvit a  své 
tajemství si vezmou do hrobu.

Holky se snažily nasliněnými prstíky vyčistit ty nejhorší skvrny na 
oblečení, až na Lunu, jejíž maminka byla zvyklá, že je Luna pořád jak ten 
čuník, a tak byla na všechny skvrny připravená po technické i psychické 
stránce.

Stanislav Roffman? Zde!
Petra Vykulešová? Tady!
Jakub Vykuleš? Zde!
…
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Prázdný autobus zase ožil dětským štěbetáním, které se přehlušovalo 
s hlasitým bubnováním deště na plechovou střechu autobusu.

„To nám příroda ukazuje, že jí budeme chybět,“ prohlásila s úsměvem 
paní učitelka a zakousla se do svačiny, kterou připravily paní kuchařky 
všem na cestu.

Na Lunu už čekala před školou s  kostičkovaným deštníkem nad 
hlavou maminka, stejně jako na všechny děti jejich maminky, tatínci, 
babičky nebo dědečkové.

Kdyby existoval radostiměr pro dospělé, tou radostí, kterou měli při 
příjezdu svých dětí a vnoučat, by právě asi prasknul.

V cukuletu si děti rozebraly své tašky, rozloučily se se spolužáky i paní 
učitelkou a nacpaní pod jedním deštníkem mířili za horoucího vyprávění 
nejsilnějích zážitků z prožitého týdne do svých teplých domovů.

Přede dveřmi maminka s Lunou zastavila. Luna položila na mokrou 
zem tašku a  podržela deštník, protože maminka nemohla „zaboha“ 
v tašce najít klíče od domu.

„To není možný, vždyť sem je dávala přesně do týhle malý kapsy, a teď 
jsou v té velké mezi všemi věcmi, to mi hlava nebere.“
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Maminka vyštrachala klíče, odemkla dveře a  obě domů zapluly 
tak rychle, jak to jen bylo možné. Z kabátů jim tekl proud vody jako 
vodníkovi ze šosu, a kdyby neměly žabky venku vody dost, určitě by se 
rády zabydlely v jejich teniskách, které připomínaly malý rybník.

Obě se rychle převlékly do suchého, aby nenastydly, na nohy si 
navlékly teplé pletené ponožky od babičky a v obýváku roztopily oheň 
v krbu, aby u něho usušily všechny mokré věci a obě se ohřály.

Maminka, která zrovna vařila čaj, pověřila Lunu, aby z chodby donesla 
tašku s oblečením, vše u krbu vyndala a připravila tak kupičky na praní.

„Tři trička, dvě mikiny, bačkory, holínky, dvoje tepláky, troje ponožky 
v páru a třikrát jen jedna, každá jiná?

Luno, a kde máš hřeben na vlasy, skleněnou láhev na vodu a Černého 
Petra?“

Luna se podívala do batohu s nechápavým výrazem, protože když to 
není tam, kde by to přece bylo, vždyť třeba takový hřeben za celý týden 
nevytáhla! Luna se podivila, ale uspokojující odpověď pro maminku 
neměla.

„Mami, já vůbec nevím, přísahám, že to tam všechno bylo.“



75

Luna nelhala, ona opravdu netušila, kde ty věci můžou být, a bylo jí 
z toho trošku úzko, protože na mamince poznala, že ji všechny ty ztráty 
mrzí.
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Celý večer byl potom o praní věcí a obývák se proměnil ve velkou 
sušárnu. Na židlích u krbu stály všechny boty a na opěrátku zase visely 
bundy i mikiny. Na zemi bylo rozložené spodní prádlo a zbytek ponožek, 
které přivezla Luna ze školy v přírodě domů. Košilky a trička pak tvořily 
řadu druhou.

Zatímco Luna kontrolovala, jestli je už něco suché, aby to mohla 
srovnat do komínku a uklidit do skříně, maminka vedle ní připravovala 
k večeři česnekovou polívku s houstičkami v troubě. Celý dům tak voněl 
deštěm, česnekem, teplým pečivem a dřevem.

Luna lezla do postele po celém dni ještě mnohem raději než obvykle. 
Nejen, že byla příjemně unavená, ale když byla pryč, maminka jí povlékla 
postel do čistého, a v tom se spí první noc vždycky nejlíp, to ví každý. 
Zahrabaná v tlusté peřině si poslechla tři stránky z pohádkové knížky 
a při dočtení taky pár slov o tom, jak musí být na své věci příště opatrnější.

Luna s úsměvem souhlasně zakývala a slíbila, že příště bude opatrnější, 
ale hlavou jí vrtalo jak, když žádnou z těch věcí kromě ponožek z tašky 
ani nevytáhla? Když v tom si vzpomněla na to, že už týden nemluvila 
s Esterkou, která ji z vesMíru určitě nedočkavě vyhlíží.
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Tak ráda by s ní mluvila, ale jak to jen udělat, když venku tolik prší? 
Luny zvědavost a vynalézavost byla ale silnější než déšť. Potichoučku 
se proplížila na chodbu, aby ze stojanu uloupila svůj žlutý deštník 
s bílými puntíky, a  za absolutního ticha zaplula zpátky do pokojíčku. 
Otevřela okno, peřinu z postele si přehodila přes záda, roztáhla deštník 
a už seděla na parapetu okna a dívala se na oblohu. Když ale zjistila, že 
přes mraky a silný déšť žádné hvězdy stejně neuvidí, zalezla zpátky do 
postýlky a Esterce poslala alespoň krásnou dobrou noc, protože věděla, 
že ji uslyší, i když nemá jak odpovědět.
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Další den už Luna vstávala do prosluněného rána a maminka ji volala 
k snídani. Byla neděle, Luny nejoblíbenější den – totiž den, kdy se jezdí 
k babičce a dědečkovi, které má snad nejradši na celém světě. Babička 
s dědou bydlí o dvě vesnice dál na samotě za lesem, kde mají malou 
farmu se slepičkami, které si běhají po celém dvoře a snášejí do kupičky 
sena ještě teplá vajíčka, a taky ovečky na to, aby spásaly louku, a tak si 
byli vzájemně s lidmi prospěšní. Na slepičky dává pozor starý jezevčík 
Žeryk a několik koček.

Za domem má děda spoustu záhonků a skleník, kde pěstuje brambory, 
rajčátka, hrášek, okurky, papriky, cukety, dýně, cibuli a vlastně všechno 
dobré, na co si vzpomenete, a vždycky, když od babičky s dědou odjíždí, 
vezou si domů velkou bednu zeleniny, ze které potom maminka celý 
týden vaří. Jo a  taky nakládaný okurky od babičky! To jsou totiž ty 
nejlepší nakládačky na světě!
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Luna si u babičky ráda hraje se slepičkami. Hází jim něco dobrého 
a když roztáhne ruce, slepičky se jí vůbec nebojí a přijdou za ní tak, že je 
může obejmout. O slepičkách se sice povídá, že mají malý mozeček, ale 
už nikdo nezmíní to, že mají docela velké srdce. A to je často mnohem 
důležitější. Babička s dědou a s mamkou zatím seděli u stolku na dvoře, 
popíjeli kafíčko a povídali si – Luna slyšela, jak maminka říká:

„Ta moje holka jednou ztratí i hlavu, představte si, že ona na tý škole 
v přírodě ztratila hřeben, karty, láhev na vodu a dohromady snad pět 
párů ponožek, no je to možný, ani ne za týden?“

A babička na to mamince odpověděla: „Ale holka moje zlatá, vždyť 
ty jsi byla úplně stejná.“

Maminka se trošku stydlivě jedním koutkem pousmála, napila 
se horké kávy, a než aby říkala cokoliv dalšího, s chutí se zakousla do 
rebarborového koláče.

Luna se pro sebe v  duchu zaradovala, ale stejně nemohla přestat 
myslet na to, kam všechny ty věci mizí?
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Konečně byla jasná noc a Luna se nemohla dočkat, až bude zase číst 
z oblohy a dostane odpovědi na všechno, co jí vrtá hlavou.

Luna Esterce pověděla o celé škole v přírodě a ta se při pomyšlení 
na to, jak se Ivaně, která se Luně nejčastěji smála, zamotala žvýkačka 
do copů, nebo jak se Zdenda rozplácnul o kořen v lese, smála tak, že jí 
omylem popadala snad stovka hvězdiček z oblohy. „Ajajaj, to budou zase 
stížnosti z dispečinku přání, že jich přišlo moc najednou a nebude se 
stíhat, zastrachovala se Esterka. No nevadí, oni si to vyřeší, povídej dál, 
to mě moc baví a mám obrovskou radost z toho, že se ti tam tak líbilo!“

„No líbilo moc, ale ztratila se mi tam spousta věcí, já vůbec nevím, 
kam se poděly, a maminka na mě byla rozzlobená, i když jsem slyšela 
babičku, jak říkala, že maminka jako malá taky pořád něco ztrácela… “

„Ale Luno, copak maminka neví, že ti věci ukradli skřítci? Vždyť ty 
za to vůbec nemůžeš. Ani ona nemůže za věci, které se jí ztrácí.“

„Maminka říká, že skřítci neexistují, že jsou jen v pohádkách,“ odvětila 
Luna.
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„V pohádkách? No jasně, že jsou v pohádkách, ale ty pohádky musel 
někdo napsat. Někdo, kdo takového skřítka na vlastní oči viděl! Naše 
fantazie, to jsou vlastně jen opravdu hodně hluboké vzpomínky na to, co 
jsme už někdy viděli. Na vlastní oči. Copak mamince se teď neztrácejí 
věci, které najde, až když je nepotřebuje, najde je rozbité, poničené, nebo 
je nenajde už vůbec?“
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„To jo, ale vždycky říká, že si je určitě schovala tak dobře, že je už 
nemůže najít, a když je najde rozbité, můžu za to já, kočka nebo ono to 
asi samo…, ale na pračku, na tu vždycky nadává, že jí snědla ponožky, 
to jo.“

„Jo, paní Pračka, to je známá zlodějka, ale zaráží mě, že si lidé opravdu 
myslí, že si za všechny ztracené věci můžou sami. Na jednu stranu je to 
úctyhodné, ale věci opravdu neztrácíte vy, můžou za to skřítci. Jsou to 
vtipálci a malí záškodníčci.

Nejznámější partičku skřítků tvoří Zaštrachal, Schoval, Všechnojed 
a Všechnosněd.

Zaštrachal se najraději baví tím, že důmyslně schovává všechny pro 
člověka důležité věci, které zrovna nejvíce potřebuje.

Nejčastěji to jsou klíče, občanský průkaz a nebo třeba pasy na letišti 
– v tom si libuje nejvíc. Pokud budeš spát někdy na letišti, zkus v noci 
po očku pozorovat batohy všech ostatních lidí – uvidíš Zaštrachala, jak 
opatrně, aby nikoho nevzbudil, přendává pas z jedné kapsy do jiné tak, 
aby se mohl následně ráno bavit nad výrazy, které takoví lidé, kteří na 
letišti nemůžou najít svůj pas, mají. Lump jeden.
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Takový Schoval je teda ale lump ještě o ždibec větší. Schoval schovává 
věci tak důmyslně, aby je už nikdy nikdo nenašel. Jeho největší inspirací 
je právě paní Pračka, která to zvládá tak dobře, že to, kam mizí ponožky, 
vrtá lidem hlavou už pěknou řádku let.

Stejně jako Zaštrachal si libuje ve schovávání klíčů a  nebo třeba 
prstýnků, pinetek, gumiček, sponek do vlasů a  náušnic – takových 
náušnic, co schoval Schoval! A vždycky někam ukryje jen tu jednu, aby 
si člověk hnedka všiml, že mu něco chybí!

Všechnojed má zase nezkrotnou touhu všechno ochutnat. Různé 
sošky, hrníčky, pudry, mističky, zrcátka v  kabelkách a  nejradši, úplně 
nejradši má sluneční brýle. Vším si nacpe pusu, jednou kousne, ždibek 
ochutná a  pak to vrátí zpátky na místo, jako by nic a  odpíská si to 
z místa činu s rukama za zády a s výrazem v obličeji, jako by to nebyl 
Všechnojed, ale Játonebyl.

Podobný nenasyta je Všechnosněd, který nejen že rád ochutnává, 
ale když už, tak sní všechno do posledního drobečku. Z  tašek krade 
žvýkačky, dětem z batohů stránky s poznámkami ze žákovské knížky, 
obaly na sešity, nebo taky celé učebnice. Rád si plní bříško propiskami 
a  pastelkami, zimními čepicemi i  rukavicemi, a  kdybychom se mu 
podívali do bříška, co bříška, obrovského břicha, určitě bychom zírali, 
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kolik domácností bychom všemi těmi věcmi mohli vybavit, kolik radosti 
lidem udělat.

Až se na tebe bude maminka příště zlobit za to, že ti skřítci něco 
zaštrachali, schovali nebo snědli, normálně jí o skřítcích pověz a schválně 
se jí zeptej, kam si myslí, že se jí poděly všechny ty náušnice a pinetky 
a  klíče a  tvůj dudlík, když jsi byla ještě miminko… když se nad tím 
zamyslí, určitě sama uzná, že za všechny podobné ztráty mohou jistojistě 
skřítci.“
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První dny prázdnin, ty vždycky utíkají stejně rychle jako Jakub, když 
ho volá maminka k večeři.

Luna je snad celé trávila venku s kamarády, v  lese, u  rybníka nebo 
u babičky a dědečka jako třeba zrovna dnes.

Ráno se budila časně se sluníčkem. Ani né tak proto, že by sama 
chtěla, ale spíš proto, že kohout Venca, kterého tak Luna pojmenovala, 
nemohl dospat nového dne a  jen co otevřel oči, musel dát vědět o  té 
nádheře všem živým tvorům v okruhu minimálně pěti set metrů.

Ještě ve žlutém proužkovaném pyžamu vyšla bosky na zaneřáděný 
dvorek, protáhla se ze strany na stranu, dolů i dozadu a roztáhla ruce 
tak moc, že by jimi klidně obejmula celý svět. Pozdravila všechna 
zvířátka, babičku, která už v kuchyni vařila vodu na čaj v pískací konvici 
a v rendlíčku ohřívala mléko z lískových oříšků na kakao, dědu zapadlého 
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ve starém zeleném křesle, který četl ranní noviny, a kočku Hraběnku, 
která mu lebedila na klíně.

V  kuchyni se posadila na lavici u  stolu a  z  ošatky si vzala ten 
nejčerstvější a nejkmínovější rohlík. K němu horké kakao, které před ni 
babička postavila, a ono se jí po prvním doušku vždycky obtisklo nad 
pusu a malovalo jí krásný hustý knír, za který by se prý děda v mládí 
rozhodně nestyděl.

„Tak kam jsi se dneska proletěla?“ zeptala se zvídavě Luny babička, 
zatímco vařečkou míchala zbytek mléka v rendlíku.

„Babičko, já byla dneska nad tak krásným, úplně modrým jezerem! 
Procházela jsem se po obrovských horách, když jsem se rozběhla a běžela 
jsem a běžela, a potom jsem roztáhla ruce a vznesla se k obloze tak lehce 
jako chmýří.“
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„To je stejně krásný, když jsem byl malej jako ty, taky se mi zdálo 
o tom, jak létám. Pořád jsem byl někde a vždycky jsem se těšil na to, kam 
poletím příště. Procestoval jsem takhle pěknej kus světa. Teď zapomenu 
i to, že mám brýle na očích, natož abych si pamatoval, co se mi zdálo.“

„Koukej si ty sny zapisovat, až budeš starší, budeš za to moc ráda, 
však podívej tady do knihovny, celá tahle polička jsou jenom deníčky 
a zápisky. Rád si je jen tak prohlížím a vzpomínám na to, když sem byl 
mladej. To byly krásný časy,“ zvedl dědeček oči od novin a usmál se na 
Lunu.

Luna dojedla svou snídani, umyla si po sobě hrneček s  kytičkama 
i talířek s drobkama a opadanýma kmínkama. V koupelně si umyla obličej, 
vlásky stáhla do culíku, na nohy natáhla staré tepláky s  ošoupanými 
koleny a v holínkách čekala před domem na dědu.

Ten se vynořil z kůlny s dvěma proutěnýma košíkama v ruce a přes 
celý dvůr mával na Lunu, ať jde k němu.

„Dneska půjdeme na houby! Babička nám z  nich udělá k  obědu 
pořádnou, poctivou bramboračku!“

„Jupí!“ zaradovala se Luna, přiběhla k dědovi, popadla ten větší košík 
a společně se vydali směrem k lesu.
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To děda naučil Lunu milovat les a vidět v něm to, co ostatní nevidí.
Víly, které tančily na paloučku za měsíčku, nebo skřítky, kteří bydleli 

v houbách.
„Takovou skřítky obydlenou houbu poznáš snadno, holčičko moje. 

Skřítci si dělají svá obydlí ráda hezká, stejně jako my, takže stříšky jejich 
domečků jsou často různě barevné. Fialové, zelené, žluté, červené, nebo 
třeba i  puntíkaté! Až tak se umí s  barvami vyřádit! Zespod střechy, 
a často i kolem stěn, pak mívají krásné jemné záclonky, aby jimi dovnitř 
pronikalo tak akorát sluníčka.
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Až půjdeš kolem takové krásné barevné houby, hezky skřítky pozdrav 
a popřej jim krásný den i život. To, že je nevidíš, ještě neznamená, že oni 
tě neslyší. Slyší. Moc dobře,“ říkává vždycky dědeček a mezi vyprávěním 
hledá houby, které nejsou pro skřítky na domečky, ale pro babičky na 
polévky.

Malý košíček se plní krásnými hříbky, kačenkami i  poddoubáky, 
zatímco do druhého děda vhazuje prapodivné tvary dřeva.

„Dědo, proč bereš z lesa dřevo, když ho máte plný dvorek?“
„To není jen tak nějaké dřevo, no podívej, podívej se pořádně třeba na 

tenhle krásnej kousek!“
„Jé, dědo! To vypadá jako naše Hraběnka, jen ty krásný zelený oči jí 

chybí! A tohle dřevo je zase jako váza na kytičky, jen bez těch kytiček, 
vidíš, dědo?“

„Vidím a jsem moc rád, že i ty vidíš.“

„Děkujeme ti, lese,“ zanotovali si společně – to protože děda vždycky 
říká, že přírodě musíme poděkovat za to, že nás má. Ona nás, né my ji, 
jak si někteří lidé prý myslí.

Minuli poslední smrček a sestoupili z měkké jehličím pokryté cestičky 
na létem rozpálený asfalt.
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„No to je dost, že jdete, už jsem si myslela, že budu muset vařit jen 
z vody,“ zavolala babička z okna kuchyně přes kostkovanou modrobílou 
záclonku a  s  jejím hlasem se k  Luně a  dědečkovi linula krásná vůně 
borůvkových buchet! Takhle se nás snažit vypéct!

Luna s  dědou si na potrhaném prahu sundali boty, aby dovnitř 
nenanosili hlínu a  jehličí, a  jako hrdinové vešli se svým úlovkem do 
kuchyně.

„Téda, plný košík! Za to si zasloužíte sladkou odměnu ještě před 
obědem,“ řekla babička a jako obrovské překvapení sundala z parapetu 
pekáč plný borůvkových buchet.

Lišácky se na sebe podívali a oba se do nich zakousli tak hladově, že 
Luna měla od borůvek umazaný obličej a děda pocukrované celé vousy. 
Mlaskali si to spolu v kuchyni jako dva čuníci, jak by řekla maminka, 
když je z jejich modrého světa vyrušila babička.

„Dědo, cos to zase přinesl z lesa za dříví!?“
Luna vzala s nadšením do ruky dřevěnou Hraběnku.
„Podívej babi! To je naše Hraběnka! Jen jí s dědou musíme dodělat 

zelené oči.“
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„Já žádnou Hraběnku nevidím, vidím jen obyčejný kus dřeva,“
odvětila babička.
„Vidíš? Nevidí, no,“ špitl na Lunu dědeček.
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Byl jeden z těch krásných letních večerů, kdy je dlouho světlo, vzduch 
je čistý po dešti a ze země sálá vlhké teplo.

Babička už šla spát a dědeček uložil Lunu do postýlky povídáním 
o lesních vílách, které za úplňku chodí tancovat do lesa k paloučku.

„Dobrou noc, ty moje vílo.“
„Dobrou noc, dědečku,“ řekla s úsměvem na tváři Luna. Měla v sobě 

tolik vděčnosti za všechno, co se jí děje, že se o tu radost chtěla podělit.
Jestlipak ji uvidí Esterka i u babičky a dědečka, pomyslela si a během 

toho se už opatrně soukala z okna pokojíčku, aby nikoho nevzbudila.

Esterko, kdepak jsi? Soustředila se Luna na myšlenku, když v tom se 
hvězdičky začaly hýbat a tvořit slova a z nich celé věty.

„Ták dlouho jsme se nespojily, jak se ti žije na Zemi? Za chvilku budu 
muset běžet, právě u nás probíhá kytičkodání, víš?“
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„Co je to kytičkodání? O tom jsem nikdy neslyšela.“
„Dneska k nám do vesMíru přišlo nové miminko. Když k nám takové 

miminko přijde, musíme ho v našem světě krásně přivítat, a aby se mu 
dobře žilo, uspořádáme pro něj velikou oslavu, které se říká Kytičkodání 
– hned pochopíš, proč se tomu tak říká. Každý z nás si pro miminko 
připraví semínko ke spolknutí, velké asi jako smítko prachu, po kterém 
chceme, aby v miminku po celý jeho život rostlo – ke každému semínku 
je taky návod, jak se o něho musí starat prvně rodiče a potom on sám, 
hotový člověk. Ten návod je moc důležitý, ale jak určitě víš, lidé často 
ztrácejí návody, a tak v nás některé kytičky úplně umřou, nechtějí růst 
a jiných je tam zase habaděj, a místo krásné louky máme pak v bříšku 
zarostlý příkop.“

„Esterko, já tomu asi vůbec nerozumím,“ odvětila upřímně a trošku 
zmateně Luna.

„Představ si Luno, že máš teď ve svém bříšku obrovskou barevnou 
louku. Je plná velkého množství kytiček. Některé z nich tam zasadili 
rodiče, babičky, dědečkové, paní učitelka ve školce, teta a  strejda, 
kamarádi… když jsi byla ještě o pár centimetrů menší a měsíců mladší.
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Spoustu semínek na tvou půdu ale nafoukal vítr teď, dříve, nebo už 
hodně, hodně dávno. Tak dávno, že si to nikdo z nás nemůže pamatovat.

Ve svém bříšku máš spoustu kytiček, které když budeš poctivě zalévat, 
budou dělat celý tvůj život krásnější, veselejší a plný lásky. Jsou tam ale 
také semínka, která musíme zalévat opravdu jen maličko a vůbec né moc 
– je dobře, že je v tělíčku máme, ale není dobré dávat jim moc prostoru, 
protože potom by vzala všechno místo těm veselým kytičkám a ty by 
nemohly tak dobře růst a kvést. 
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No a pak taky ty, o kterých říkáme, že jsou 
plevel, kterého je potřeba opravdu jen maličko 
a vůbec, ale opravdu vůbec né moc.
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„Jé, už tomu rozumím, vždyť je to opravdu jak na zahrádce… semínka, 
která zaléváme a staráme se o ně tak, jak potřebují, rostou.“

„Ále Luno, copak tady děláš? Je krásná letní noc, díváš se na hvězdy?“ 
vyrušil Lunu ze čtení dědeček.

„Jojo, dívám.“
„Můžu se k tobě přidat?“
„Můžeš.“
„A dědo, ty umíš číst taky ve hvězdách?“
„Všichni to umíme, jen jsme to asi už zapomněli, ale tam nahoře… 

tam nahoře jsou jistojistě odpovědi na všechny naše otázky.“
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Luna za tu dobu u  babičky stihla vypít celých 7 a  půl kakaí a  15 
kopřivových čajů.

Stihla zmoknout. Třikrát. A zase uschnout.
Roztrhnout svetr a  udělat díry na červených, modrých i  hořčicově 

žlutých ponožkách.
Stihla sníst spoustu dobrot.
Přečíst Děti z Bullerbynu.
Vyluštit s babičkou celých 6 křížovek.
Rozbít si obě kolena a dlaně. Dvakrát.
Pozdravit asi patnáct domečků se skřítky.
A  pojmenovat všech 9 slepiček na zahradě. Kunhůtka, Dorotka, 

Miládka, Jaruška, Václavka, Vlastička, Gertrůda, Anetka a Janička.

Dopila své poslední, osmé kakao, snědla krajíček chleba nakrájený 
na rybičky s marmeládou a  ještě než si stihla vynosit ven všechny své 
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věci, z auta už vybíhala maminka, aby Lunu objala, jako by ji neviděla né 
14 dní, ale snad celý rok.

Luna se rozloučila s babičkou, s dědečkem a mávala na ně z auta tak 
dlouho, dokud nebyli menší než malincí mravenečci.
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Bylo jí trošku smutno z toho, že musí odjet, ale zároveň se tak moc 
těšila na všechna ta dobrodružství, které ji o prázdninách ještě čekají.

Až bude chodit plavat k rybníku, kde není vidět na dno a člověk si tak 
může vlastně jen představovat, co všechno je asi pod ním.

Jestli tam neleží třeba auto, které tam nehodou zaplulo.
Kolik je tam utopených lehátek, hrabiček, báboviček, plyšových 

medvídků, klíčů, nesplněných přání, nadějí a snů…
To, když se vám potom v  rybníce něco otře při plavání o  nohu, 

a vaše fantazie pod vámi utopila celé město, je, věřte mi, opravdu veliké 
dobrodružství.

Těšila se na všechny ty jízdy na tobogánu a netěšila se na sedřená záda 
ze spár, protože takové spáry na tobogánech jsou největším nepřítelem 
léta.

Představovala si, kolik dalších krásných teplých nocí, jako byla ta 
včerejší s Esterkou, ještě zažije… že jich bude asi moc a vůbec né málo.

Ale hlavně se těšila na Adama, který se na Lunu těšil nejspíš taky, 
protože když Luna s maminkou přijely před dům, on už tam seděl na 
schodech ve svém pruhovaném triku a netrpělivě vyhlížel červené auto.
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Luna otevřela dveře, přiběhla k Adamovi a objala ho tak pevně, jako 
by ho neviděla ne čtrnáct dní, ale celý rok.

Společně pomohli mamince vynosit věci i  nákup z  kufru auta. 
Z velkých látkových tašek uloupili suchou housku na cestu a už rychle 
utíkali směrem k lesu.

Prodírali se ostružiním, nohy se jim bořily do mokrého mechu 
i rozbahněné hlíny, procházeli branami z větviček a skákali přes potůčky, 
až po chvíli došli na místo, kam měl Adam namířeno.

„Zavři oči,“ řekl Adam.
Luna zavřela oči a nechala se vést po kamínkách, které měly nejspíš 

tvořit důmyslnou cestičku.
„Už můžeš!“
Div nevyvalila oči do mechu a  nahlas zakřičela: „Jééé, to je to 

nejkrásnější, co jsem kdy viděla, já vás mám tooolik moc ráda!“
A ruce dala tak moc od sebe, aby jen ukázala, kolik moc je tooolik 

moc. Před ní stál totiž splněný sen většiny dětských duší. Totiž bunkr. 
Totiž pořádný a opravdový bunkr na stromě! S visacím žebříkem dolů, 
starým oknem i dveřmi a houpačkou z jednoho prkna a lana.

Když vešla dovnitř, bylo v  bunkru krásné měkké světlo, u  oken se 
houpala ptačí pírka na provázku, která pravděpodobně ztratili rozverní 
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ptáčci na procházce lesem. Mezi nimi i  sojčí, to je vzácné. Pak taky 
barevná sklíčka, korálky a  mušličky z  dovolených u  moře. Společně 
tvořily krásnou zvonkohru, která cinkala příjemně ve větru.

Uprostřed bunkru byl čtvercový stolek, který našel Kuba u babičky 
na půdě, pod ním se rozprostíral barevný zaprášený koberec a na něm 
leželo několik ošoupaných polštářků na sezení.

„To je to nejkrásnější, co jsem kdy viděla,“ zopakovala ještě několikrát 
Luna, která nemohla uvěřit svým očím.

„Nedělali jsme ho sami, pomohli nám tátové, chtěli jsme to stihnout, 
než se vrátíš od babičky.“

„Kluci, vy jste nejhodnější!“ zhoupla se Luna na houpačce, zatímco 
se Adam a Tonda usadili pod bunkrem na zemi a Kuba po nich hodil 
polštáře se slovy:

„Klucí, přece nebudeme sedět na zemi, když máme polštáře.“
Kluci se tedy usadili na polštáře a Tonda vyndal z batůžku karty na 

prší.
„A o co?“ prohodil Kuba do placu.
„No přece o žaludy!“ odpověděl automaticky Adam a vyndal pytlíček 

plný žaludů.
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Luna slezla z houpačky a šla se podívat po okolí bunkru. Tuhle část 
lesa dobře neznala a moc ji zajímalo, co všechno skrývá.

Našla tu desítky keřů ostružiní, které byly obsypané plody, a několik 
z nich skončilo rovnou nejen v bříšku, ale překvapivě i na šatech. Z vysoké 
trávy vykukovalo pár krásných velkých bílých klobouků – z těch by ale 
byly řízky! – zanotoval by určitě děda. Luna se v duchu usmála a běžela 
zpátky za klukama zeptat se, jestli o té nádheře ví.

„To se ví, že ví! Už jsme tvojí mamce pár bedel natrhali a  dneska 
z nich budeš mít večeři!“ pochlubili se kluci, sbalili karty, žaludy a pomalu 
začali skládat své věci.

„Vy někam jdete?“ prohodila trošku sklesle Luna.
„Za vysvědčení jsme dostali od rodičů kola, tak chodíme každé 

odpoledne jezdit. Teď zrovna prozkoumáváme ten les za kopcem! Chceš 
jít s náma? Můžeme se střídat! Nebo tu na nás počkej, my navečer zase 
přijdeme a budeme si hrát.“

Druhá možnost přišla Luně rozumnější, a  tak mávla na kluky 
na rozloučenou a  zůstala v  tom nejkrásnějším bunkru na světě sama. 
Pečlivě prošmejdila každý kout, prohlédla si všechna ta barevná peříčka, 
polštářky, kůru stromu, kterou svou maličkou dlaní pohladila… sedla si 
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na zem k oknu a dívala se ven na to, jak se v celém smíšeném lese lístky 
i jehličí ve větru třepotají a potichu si u toho šeptají.

Copak si ty stromy asi vyprávějí? Zamyslela se.
Povídají si o tom, který z nich je nejsilnější nebo nejchytřejší?
Jaký ze stromů má lesklejší listy a který je po ránu nejkrásnější?
Kdo se s kterým baví a kdo s kým nemluví?
Že tenhle má kmen moc silný a tenhle zase slabý…
Na kom je vidět víc známek stáří?
A touží dub po kůře, kterou má třeba taková bříza?
Luna se sama zasmála tomu, jak vtipná myšlenka to je a  jaký 

nerozum by byl, kdyby to tak skutečně bylo. Myšlenky ve své hlavičce 
raději ukolébala dechem do naprostého ticha a jen se kochala tou krásou 
kolem sebe. Minutu, dvě, deset… když ji přepadl jakýsi zvláštní pocit, 
který dlouho necítila.
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Takové ouzko v tom malém tělíčku. Špetka smutku. Vůbec netušila, 
kde se tam najednou jen tak vzal, vždyť ho nikdo nepozval!

Slezla dolů po žebříku, nazula si boty na špinavá chodidla a chvilku se 
procházela kolem toho nejkrásnějšího bunkru, který kdy viděla. Zvedla 
hlavu, dívala se na mráčky a  přitom pomalu opouštěla les. Po cestě 
narazila na kluky, kteří za ní už přijížděli, když na ně mávla na pozdrav 
se slovy: „Kluci, já jsem hrozně unavená a mám hlad, přijdu zítra, jo?“

To, že má někdo hlad, kluci brali jako dost velký důvod pro to jít 
domů, a tak na Lunu mávli taky a za praskání větví pod koly zmizeli 
v lese.

„Ále, nějak brzo,“ podivila se maminka, když viděla Lunu, jak se šourá 
po cestičce domů.

„Nestalo se ti něco?“
„Ále, nestalo,“ kníkla Luna v chodbě mezitím, co si z vlasů vytahovala 

jehličí.
„Jsem tvoje maminka, my maminky vždycky poznáme, že se našim 

dětem něco stalo, pojď ke mně. Můžeš se mi svěřit se vším, vždyť to víš.“
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„Když, víš mami… já byla dneska sama v  bunkru, který mi kluci 
postavili. Je nádhernej a já nikdy neviděla nic krásnějšího… ale najednou 
mi bylo tak nějak moc smutno a já vůbec nevím proč.“

„Já ho viděla, je překrásný, kluci si s ním dali moc práce,“ usmála se 
maminka.

„Víš, holčičko moje, to se tak už někdy stává, že k nám do hlavy nebo 
do srdíčka přijde návštěva, kterou jsme si nepozvali. Pak už je na nás, 
jestli ji tam chvilku necháme sedět, nebo hned začneme dělat něco, co 
nám dělá radost, aby pochopila, že tam nemá co dělat, a šla zase o dům 
dál. Takovou návštěvu není vůbec potřeba si nechávat dlouho v hlavě 
nebo srdíčku… “ dopověděla maminka a podala Luně mističku plnou 
hráškové polévky s houstičkami, které právě vyndala z trouby.

Luna nasála vůni linoucí se po celém domě, nabrala na lžíci krásně 
jemnou zelenou polévku a s obrovskou chutí se do ní pustila.
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„Esterko, Esterko, můžu se tě na něco zeptat?“
„Samozřejmě, na cokoli,“ vepsala Esterka do jasné letní oblohy.
„Kluci mi dneska splnili velký sen, zatímco jsem byla u babičky, oni 

mi postavili ten nejkrásnější bunkr, jaký jsem kdy viděla, jenže potom 
odjeli na kolech pryč a já v něm zůstala úplně sama. Chvilku jsem si to 
moc užívala, je tak moc krásný a i mně tam bylo moc krásně, ale z ničeho 
nic se mi sevřelo bříško a přepadlo mě takové ouzko.“

Esterka vytáhla kartičku, kterou jí darovali andílci. Nosila ji stále 
u sebe a často se podle ní řídila. Slova, která na ní stála, začala přepisovat 
do hvězd…

„To nejcennější, co nám druhý může dát, nejsou věci, ať si je přejeme 
sebevíc.

To nejcennější, co nám člověk může dát, je úplně ta nejobyčejnější, ale 
zároveň nejcennější věc na světě. Svůj čas.
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Někam si to zapiš, je to prý moc důležitý vědět, andílci říkali.

Jinak tohle smutné semínko, to i já znám. Asi každý ho v sobě máme 
a jednou za čas zaléváme. Na mou hvězdičkovou louku nikdo nechodí, 
jsem tu moc ráda, ale vždycky jen chvilku, protože potom se mi stýská.

Maminka mi říká, že můžu být na tom nejkrásnějším místě na světě, 
ale pokud se mnou není dlouho někdo, kdo si se mnou bude zpívat 
a smát se podobným věcem, bude mi i na krásným místě po čase smutno, 
a pak zase na tom né tolik krásným veselo, když mám kolem sebe lidi, 
které mám ráda a oni mě…”

„No, přesně tak! Mně vůbec nevadí být sama, i sama jsem moc ráda, 
ale teď bych si mnohem radši hrála s klukama… ”
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„Ty by ses chtěla taky celé dny prohánět na kole, viď?“
„Moc! Užijí si u toho spoustu legrace, a i když mi kolo půjčují, není 

to ono. Na moje vlastní ale maminka nemá peníze… “ zasteskla si Luna.
„Peníze, jo? Fíha, co to je za mocnou věc, když kvůli ní nemůžeš mít 

kolo?“ podivila se Esterka.

„Ty neznáš peníze?“ podivila se Luna.
„To jsou takové papírky, kvůli kterým maminka chodí do práce, 

a  za ně potom kupujeme jídlo, oblečení, benzín… Platíme jimi vodu 
a elektřinu, aby nám doma svítilo světlo, a taky mi za ně maminka může 
koupit třeba hračky. Prostě všechno, co potřebujeme.“

„Ahá, tak tomu teda moc nerozumím. My u  nás žádné peníze 
nemáme… ve vesMíru dělá každý prostě to, co nejlépe umí a co ho baví. 
Můj strýček třeba staví lidem obydlí a ti mu za to dávají velké bedýnky 
s jídlem, které pěstují na zahrádce. Můj tatínek zase pracuje se dřevem. 
Vyrábí lidem stoličky, židle, postýlky… za které já dostanu zase šaty 
a maminka krásné porcelánové hrníčky. A nebo nám někdo přijde něco 
opravit, když je to potřeba. Tak jednoduché to tu je! Všichni tak máme 
všechno a každý každého potřebuje. Není s těmi penězi život zbytečně 
moc složitý?“ zajímala se Esterka.
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„Maminka říká, že někdy je to všechno nějaký moc složitý. Kdyby to 
takhle chodilo u nás, to by se mi líbilo! No, ale co když někdo neumí 
vůbec nic?“

„Neznám nikoho, kdo by nic neuměl, Luno. Úplně každý je v něčem 
dobrý, jen o tom třeba ještě ani sám neví.“

„To to máte ve vesMíru krásně zařízené. To kdybych žila tam u vás, 
namalovala bych někomu tu nejbarevnější duhu přes celý pokoj a  on 
by mi za to třeba sestavil to kolo, viď? No, ale tady u nás za to dostanu 
leda tak na zadek,“ zasnila se Luna nad představou, jak paní učitelce 
na matematiku namaluje v ložnici přes celou stěnu duhu a bude za to 
dostávat už pořád jen samé jedničky.

„Hmmm… zjistím, co by se s  tím dalo udělat. Chvilku tady vydrž, 
zaběhnu se zeptat Natálky!“

Luna zůstala ležet na Zemi s otevřenou pusou a nechápala. Jak by 
jí asi Esterka mohla pomoct, když je někde ve vesMíru, zatímco ona 
na Zemi? Nakonec usoudila, že když si povídá s holčičkou, která žije 
ve světě, kde je Budiradost, Květobašta nebo skřítkové, co lezou do uší, 
není asi nic, co by nebylo možné.
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„Jsem zpátky a mám dobré zprávy,“ objevilo se ve hvězdách.
„Stačí si to kolo jen přát.“
„Jak jako přát?“ zvídavě odvětila Luna.
„No normálně přát. Tady u nás ve vesMíru je dispečink přání, kde 

se taková přání plní, to nevíš? Pokud k  nám přání doputuje, tak ho 
prostě splníme, což se teda nestává tak často, protože spousta lidí si sice 
ustavičně přeje, ale přání nepustí – to se pak logicky nedostane až k nám 
na dispečink a nemůže se vyplnit.

No, já ti raději řeknu, jak na to.
Představ si své přání, tentokrát své vysněné kolo, třebaaa… Třeba 

v balonku! Ten balonek teď držíš v ruce na provázku, ale pokud chceš, 
aby se ti přání splnilo, musíš ten balonek pustit, ať může vyletět nahoru 
až do vesMíru. Až k nám.
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Tak jednoduché to je! Čím menší přání máš, tím rychlejší a snadnější 
to je. Když se ale podíváš na Zemi z  vesMíru, uvidíš balonek vedle 
balonku. Někdo drží takových balonků klidně desítky, nosí si je nad 
sebou jako mráčky nad hlavou, aby mu neulítly – aby se ale takové přání 
z balonku splnilo, musí se ho člověk pustit, jinak prostě nikam nedoletí. 
Takový člověk, který své balonky drží nad hlavou jako mráčky, je potom 
smutný a moc se diví, že se mu přání neplní, ale my mu ho nemůžeme 
splnit, když nevíme, že něco chce a co to je, to je logický!

Dneska večer, až si lehneš do postýlky, zavři oči a představ si to své 
vysněné kolo. To, jakou má barvu, jak je velké, jestli má zvonek, košík 
vzadu, vpředu nebo třásně na řídítkách… Představ si, jak na něm jezdíš 
s klukama a jak velkou radost ti dělá. Až se té myšlenky nabažíš, vlož 
kolo do velkého balonku, uvaž na něj provázek, běž s ním na louku nebo 
na místo, kde je ti příjemně, a s vděčností ho pusť. Dívej se, jak letí za 
námi do vesMíru, zamávej mu na cestu a těš se.

Já donesu Natálce ještě naši domácí marmeládu, aby to tam na 
dispečinku trošku popohnala. Někdy jim to strašně trvá, to víš úřady 
a administrativa…“
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Luna si vesele ležela na zemi na Zemi (to, že si někdo leží vesele, 
poznáte podle toho, že mu cukají koutky) a byla naprosto fascinovaná 
místem, kterému se říká dispečink přání.

„No, na co ještě čekáš? Utíkej si přát a potom spát, už je pěkně pozdě!“

A tak se Luna zvedla ze země, oklepala oblečení od trávy a šla si teda 
přát a potom hnedka spát.
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Snad i díky Esterce Luně utíkaly prázdniny rychlostí kulového blesku. 
Nikdy předtím totiž nevyspávala až do oběda, jak říkala maminka době, 
která byla pozdější než půl desáté. Každý večer se Luna dozvěděla něco 
nového o tom, jak se žije ve vesMíru, což bylo o moc zajímavější, než jít 
spát.

Esterka jí třeba vyprávěla, že ve vesMíru se lidé vůbec nehodnotí 
podle toho, jak kdo vypadá, ale když se má někdo nějak popsat, popisuje 
jeden druhého barvou, kterou vyzařuje. Čím barevněji a jasněji člověk 
svítí, tím radostněji a veseleji prý žije.Takový duhový tvor je potom ze 
všech nejkrásnější, protože tu radost a veselost přenáší na všechny okolo 
sebe. Každý duhový tvor je tedy nejen krásný, ale také moc užitečný.

Přes den si Luna hrávala v  bunkru, který s  pomocí kluků celý 
namalovali na modro – to aby si ho ptáčci nepletli se svým hnízdem, 
protože teda pletli a moc rádi v něm vysedávali a klábosili.
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U babičky byla zase svědkem toho, jak kočka Hraběnka spadla při 
chytání lelků do komína. Děda pro ni musel lézt a když ji vytáhl, byla 
ještě černější než kdykoli předtím! Babička jí pak připravila lázeň plnou 
bublinek a společnými silami kočku vyprali, dalo by se říct do běla, kdyby 
tedy Hraběnka nebyla už před tím ostudným pádem černá jako havran.

Někdy za polovinou prázdnin se Luna vracela večer vysmátá domů. 
Měla veselou náladu, vlasy plné listí a  boty celé od bláta, které vždy 
značily vydařený den, když došla až k lavičce a nemohla uvěřit tomu, co 
před sebou viděla!

Kolo! Její kolo! To, které si Luna tak moc přála proto, aby mohla 
trávit čas s  kamarády nejen dopoledne a  večer, ale klidně i  celý den! 
Zvesela k němu přiběhla s pusou roztaženou tak do široka, že víc už to 
ani nešlo. To kolo bylo totiž přesně takové, jaké si ho v hlavě malovala. 
Celé vytvořené jen a jen pro ni!

Červené, ručně natřené s  bílými koly, střapci po obou stranách 
a  velkým proutěným košíkem vepředu! Takové, které se v  obchodě 
koupit nedá, takové, které musel někdo vyrobit!
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„Kde ses tady vzalo?“ položila Luna kolu otázku, které překvapivě 
zarytě mlčelo, zato si všimla, že v košíku leží malý ušmudlaný papírek, 
kde bylo rozklepaným písmem napsáno: „Pro radost.“

A  u  papírku malý kousek dřeva připomínající ptáčka. Luna byla 
moc překvapená a měla v sobě tolik radosti! Uvědomovala si totiž, že 
nedostala jen kolo. Dostala něco mnohem cennějšího, totiž čas někoho, 
kdo ji měl asi opravdu moc rád.

„Esterko, Natálko, moc vám děkuju do vesMíru, to kolo je parádní! 
A dědečku, tobě děkuju nejvíc!“ zakřičela Luna, až se nad pronikavostí 
svého hlasu sama pozastavila.

„Mamí! Mamí!“
„Já vím Luno, to nejkrásnější kolo ve vesmíru!“ zasmála se maminka.
„Mamí, můžeme jet dědovi poděkovat?“
„Ale to víš, že můžeme.“

Luna si sedla do auta s  tím nejsladším úsměvem, se kterým si do 
auta kdy kdo sedl. Nos měla nalepený na skle a zatímco jí před očima 
utíkal les a zlaté pole plné balíků slámy, v hlavě jí běžely myšlenky na to, 
jak skvěle ten dispečink přání ve vesMíru funguje, a že pokud jí vesMír 
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dokázal přes dědečka přinést na Zem kolo, dokáže přinést snad úplně 
všechno na světě, ne?!

Třeba i létajícího poníka, samé jedničky, nekonečnou zásobu lesních 
jahůdek po celý rok, počasí takový, jaký si ho zrovna bude přát, vždy 
napsané domácí úkoly, malýho bratříčka a v zimě vždycky dost sněhu na 
sáňkovaní a stavění iglů, třeba!

Ještě než stihla vymyslet svá další přání, maminka už parkovala na 
dvoře. Luna se probrala ze svého světa, vyběhla z auta a nahlas zakřičela:

„Dědečkuuu!“
A dědeček se jen usmál a prohodil: „Však to nestojí za řeč, jsem moc 

rád, že se ti líbí.“

„Luno, nechceš tu dneska přespat? Musím zajet na nákup a stavit se 
v práci, ráno bych tě tu vyzvedla.“

„Jupí! To je jasný, že chci, mami!“

Luna se převlékla do těch nejděravějších tepláků, které měla ukryté 
ve staré skříni, a  utíkala na louku natrhat kontryhel na čaj, protože 
věděla, jak ráda ho maminka pije. S  plným košíkem došla zpátky na 
dvůr. Na zem roztáhla deku, na ni několik plechů, které jí babička půjčila 
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z kuchyně, a společně potom čisté lístky vyskládaly do slabé vrstvy tak, 
aby se brzy usušily.

Den už se pomalu chýlil ke konci. Dědeček rozdělal oheň, Luna 
nakrmila slepičky a babička přichystala do uzlíčků zeleninu ze zahrádky, 
ze které byla za pár desítek minut ta nejlahodnější večeře.

Babička u ohně vyprávěla o tom, jaký byl svět, když byla stejně stará 
jako teď Luna. Luna tohle vyprávění milovala a nikdy ho neměla dost. 
Ráda si představovala, jak asi chutnal turecký med, který si babička 
kupovala na poutích, a  lízátka máčená ve Vitacitu – tak je prý měla 
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nejradši. Prohlížela si fotky, kde si malá babička vystřihovala oblečení 
pro papírovou panenku a vedle ní ležely barevné hliníkové kuličky. Jak 
se asi žilo ve světě bez telefonů a televizí?

Babička vyprávěla o tom, jaké to bylo, když chodila do skauta, a jak 
ráda spávala v létě na zahradě pod širákem a…

„Luno, už jsi někdy spala pod širým nebem?“ optala se babička Luny.
„Jak jako pod širým nebem? Jen tak? Bez stanu a bez ničeho?“
„Jo, přesně tak!“
„No, nikdy,“ přiznala Luna, čehož se v tu ránu chytl dědeček.
„Ale, tak to musíme napravit! A proč ne zrovna dneska, žejo, babi?! 

Oheň nám hoří, zima není a kolena mě nebolej, takže pršet taky nebude!“
„Tak já vám přinesu deky, polštáře a půjdu si lehnout hezky do své 

postele,“ prohlásila babička.

„A dneska si ani zuby čistit nemusíme,“ špitl rebelsky děda Luně do 
ucha tak, aby to neslyšela babička, protože ta by jim teda dala, jen co je 
pravda!

„Dědo, vždyť ty ani žádný opravdový nemáš!“ zasmála se Luna. 
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Deky rozprostřeli kousek od ohně, kde tancoval už jen slaboučký 
plamínek. Lehli si na záda, přikryli se, ruce složili za hlavu místo polštáře 
a dívali se na oblohu.

„Dědo, můžu se tě na něco zeptat?“
„Ty na cokoliv, rampepurdo moje.“
„Já vím, že jsem ti říkala o tom, jak moc bych si přála kolo, ale nikdy 

jsem už neřekla, jak bych chtěla, aby vypadalo! Přitom kolo, které jsi mi 
udělal bylo přesně takové, jaké jsem si ho vysnila!“

„Hmm,“ zamyslel se děda.
„Takhle přebarvené, červené, jsem ho už našel. Stálo ve vsi u popelnic. 

Ptal jsem se paní Komárkový i  Kropáčkový – ty ví i  to, co měl kdo 
k obědu – jestli neví, komu a  jestli vůbec někomu patří, ale nevěděly 
o něm nic. Když už tam leželo třetí den, vzal jsem ho na dvůr, pořádně 
omyl, protože bylo celé zaprášené. Dopředu jsem přidělal košík na ty 
tvé bylinky a kamínky a na řidítka uvázal pár třásní – zase tolik práce 
na něm nebylo. To, že je stejné jako to tvé vysněné, je asi jen šťastná 
náhoda.“

„Hmmm, náhoda… to si nemyslím,“ pověděla Luna a usmála se na 
hvězdy.
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„A dědo? Můžu se tě na něco zeptat?“
„Dědooo?“
„Chrrrrr,“ ozvalo se hlasitě Luně do levého ucha místo odpovědi.
„Dobrou noc, dědečku,“ špitla tiše Luna.
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V ohništi už dotancoval poslední plamínek, v domě zhaslo i to nejmenší 
okýnko a  tmou se začal prohánět slabý větřík, který rozpohybovával 
stromy i prádlo na šňůře do těch nejstrašidelnějších obrazců.

„Esterko? Esterko? Jsi tu? Já se tu sama nějak bojím.“
„Ahoj Luno, bojíš se, jo? Jaký je to pocit?“
„No, jako když se ti tělíčko uvnitř stahuje a  třese a  hlava nemůže 

myslet na nic jiného než jen na ten strach.“
„Páni! Takže strach, jo? My si ho sem k nám nepouštíme, takže nevím, 

jaké to je mít strach, ale moje babička se lidskému strachu vždycky 
smála.“

„Smála se strachu? Proč?“ podivila se Luna.

„Smála se tomu, jak moc zajímavé je, že takovým dětem většina 
dospělých říká, že tvorové jejich fantazie vlastně neexistují. Že nejsou 
andílci a  skřítci, že neexistují mořské panny ani lesní víly, jednorožci 
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a  létající pandy. Trollové, princezny, draci, duchové… spousta rodičů 
svým dětem dokonce tvrdí, že neexistují bubáci schovaní pod postelí, 
ale přesto někteří dospěláci skáčou od vypínače rovnou do peřin skoky 
hodnými olympiády, protože mají strach, že je takový bubák, který 
samozřejmě neexistuje, chňapne za nohu a stáhne pod postel!

Takoví dospěláci tvrdí dětem, že nejsou kouzla, lektvary, ani 
čarodějnice, ale přitom stačí, aby na ně skočilo takové strachydlo, a oni 
téměř ihned uvěří tomu, že mají strach z něčeho, co se nikdy nestalo 
a skutečně to neexistuje. Takové to „neexistuje“, ale není vůbec důležité. 
Důležité totiž není to, co se děje, a  tedy existuje, důležité je to, čemu 
věříme, že je skutečné.“

„To máš, Esterko, pravdu, kromě dědečka mi všichni dospěláci říkají, 
že kouzla neexistují a skřítkové a víly a takové mořské panny jakbysmet! 
Esterko, a kdo, nebo co, jsou to ty strachydla?“

„Strachydla? To jsou prý vaše dospělácké strachy, které jsou bohužel 
moc lehce přenositelné nejen z dospěláka na dospěláka, ale především 
z dospěláka na dítě! Ten strach, který v sobě máš, ten není tvůj, to si 
nemysli! To je jen Cotamjedlo, víš? Dospělácké strachydlo, to je malá 
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potvůrka, asi o velikosti máku, která má na konci svých nožiček malé 
háčky, kterými se snadno přichytí na člověčí kůži. Takový člověk, který 
má na sobě strachydlo, lehce uvěří všemu, co mu strachydlo našeptá.

Strachydel je tolik, že bychom je na prstech nespočítali, ale tyhle tři 
se vyskytují nejčastěji:

Cotamjedlo, Cokdyždlo a Nestihnudlo.

Když se člověk nachází třeba při setmění v lese, no, vlastně jako právě 
teď ty, a vleze na něho Cotamjedlo, dokáže i dospělák vidět za každým 
stromem schované duchy, vlky a  kriminálníky. Větší keř se rázem 
promění v medvěda a každé takové zašustění větví od ptáčků je stádo 
divokých prasátek nebo malých zombíků.

Cokdyždlo leze na lidi zase nejčastěji předtím, než mají cestovat, 
odevzdávat moc důležité úkoly v  práci nebo jít třeba do školy! Lidé 
s  takovým Cokdyždlem si dokáží v hlavě přehrát celé scénáře situací, 
které nikdy nezažili a  pravděpodobně ani nikdy nezažijí! Prožijí si 
tak nepříjemné policejní kontroly, zřícení letadla, výbuch sopky, vlnu 
tsunami, hurikán, krádeže, vyhození z práce…

A to vše z obývacího pokoje.
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No a Nestihnudlo, to na vás prý sedí vždycky, když máte pocit, že něco 
moc a moc spěchá. Když potom ale to něco moc důležitého opravdu 
nestihnete, zjistíte, že se vlastně vůbec nic hrozného nestalo… jenže to 
na vás pak nesmí zase sednout Cokdyždlo… vždyť takový dospělák pod 
vlivem strachydel dokáže neuvěřitelně snadno uvěřit třeba i  tomu, že 
něco nezvládne, nedokáže, neumí… dospělý člověk, který umí mluvit, 
věří tomu, že neumí zpívat, a  ten, který může chodit, věří, že neumí 
tancovat!

Představa andílků, kouzel a  skřítků jim ale přijde absolutně 
nepřípustná. No, rozumíš tomu? Já teda ne!

Luno, kdykoliv budeš mít pocit, že na tobě sedí jedno ze strachydel, 
pořádně si zaskákej, zatancuj nebo se proběhni, jo? A udělej to zrovna 
teď!“

„A to mi pomůže?“ podivila se Luna.

„No jasně, takové strachydlo, to je vlastně jen malý brouček, kterého 
snadno sklepeš pryč! A kdyby to náhodou nezafungovalo, tak v sobě zkus 
probudit všechnu odvahu, kterou máš! Odvahy, té se taková strachydla 
bojí ze všeho nejvíc!“
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Luna Esterce moc poděkovala, vylezla ze své venkovní postýlky 
a  začala pobíhat kolem ohniště, když z  ní najednou opravdu opadl 
všechen strach. To se asi pustilo Cokdyždlo a zůstala jen ona.

Opatrně, aby nevzbudila dědečka, se zavrtala do starých dek. Podívala 
se na prádlo, které bylo už jen prádlo, stromy, které byly obyčejné stromy, 
otočila se na bok a usnula.
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Od toho dne, kdy jí vesMír s dědečkem darovali kolo, se proháněla 
s klukama lesem snad každý den. K bunkru a zase zpátky, za bedlové 
království, přes říši toho nejzelenějšího mechovství pod sluncem 
(království mechu, rozumějte), až do temného lesa zapomnění – tak mu 
říkali, protože se v něm vždycky zapomněli a přišli potom pozdě domů 
na večeři. Jezdili za kopec na borůvky velké jako třešně a taky na okurky 
a rajčata do sousední vesnice.

Bunkr zvelebovali věcmi, které nikdo nechtěl a  přetvářeli je na 
opravdové poklady.

Ze starého šlapacího stroje a kousku provazu vytvořili výtah ze země 
až do bunkru.

Ztrouchnivělá prkna se za pár hodin práce přeměnila v  tajemnou 
knihu psanou „Řičinging dětingink ninging pringing dospěláking“ 
jazykem, kterému mohou rozumět jen děti.
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Funkci nádobí splnily velké kusy kůry ze stromů a vodu ze studánky 
si nabírali do starých, často děravých, plechových hrnečků, které jim 
darovaly babičky.

Vytvořili si svůj svět.
Svět, ve kterém se může i obyčejný klacek proměnit v kouzelnou hůl 

a  malý brouček být neohroženým silným ořem skřítka Muchomůra, 
který si poklidně žije ve své puntíkaté houbě.

Svět, ze kterého umí děti vrátit zpátky na Zem jen hlad, nebo soví 
houknutí volající do voňavé vany a rozestlané postýlky.

Za výrazného kručení bříška Luna dojela domů. Kolo opřela o lavičku 
před oknem a rychlostí vichřice vletěla do chodby, kde rozpoznala vůni 
krupicové kaše. Pomalu, jako by nic, vešla do prázdné kuchyně. Židli od 
stolu přisunula ke skříňce a  z  té nejsvrchnější poličky sundala velkou 
sklenici s nápisem „dětské kakao“. Opatrně slezla dolů, v ruce třímajíc 
poklad nevyčíslitelné hodnoty. Z  linky si donesla na stůl talíř se svou 
porcí kaše a pořádně ji kakaem posypala.

„Každé malé dítě ví, že krupicovou kaši děti milují především kvůli 
tomu dětskému kakau, žejo,“ zabrblala si vesele pod vousy.

„Mami, děkuju moc za večeři,“ rozeznělo se celým domem.
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„Jen se pořádně najez,“ ozvalo se z koupelny.
Luna se zabořila do svého talíře plného kakaa s trochou krupicové 

kaše, když v tom vešla do kuchyně maminka.
Luna se tak lekla, až kakao, které měla právě v  puse, vyfoukla 

a zaprášila jím tak celý stůl.
„No jen si to kakao dej, už je to zase tady, tak nás dneska čeká ještě 

spousta práce.“
„Ale né, to už je to tady zas?“ nabručela se trošku Luna.

Abyste chápali, den „Už je to tady zas“. To je den před prvním 
školním dnem, kdy se chystají a  nadepisují sešity krasopísmem, 
ořezávají se pastelky, které se podle barvy řadí do penálů, kde tak vydrží 
pravděpodobně asi do první hodiny výtvarné výchovy, po které si je 
vezme do parády Zaštrachal nebo Všechnojed. Děti přepadne v den „Už 
je to tady zas“ nezkrotná touha a inspirace udržet si svou aktovku čistou 
a  spořádanou – po prvním dni ta touha drtivou většinu z  nich také 
opustí. Rodiče chystají svým ratolestem to nejkrásnější oblečení a ty se 
nemůžou dočkat, až uvidí po dvou měsících své spolužáky a budou si 
vyprávět o všem, co zažili přes prázdniny… těšili se snad všichni, kromě 
Luny. Ta si prázdniny užívala tak moc, že si několik večerů potajmu 
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přála, aby nikdy neskončily, ale nakonec to stejně vzdala, protože na to, 
jak vložit do balonku nekonečné prázdniny, by bohužel nejspíš stejně 
nepřišla.

„Mami, můžu se jít ještě na chvilku projít?“ optala se Luna maminky, 
která kývla na souhlas.

Luna vyběhla na louku před domem. Na nebi se zrovna vyhřívaly 
poslední červánky čekající na to, až se zachumlají do černé peřiny.

Luna si sundala svetřík, rozprostřela ho na delší trávu, položila se na 
něj a sledovala divadlo, které nebe dneska hrálo.

Tu zahlídla medvídka, ze kterého se stala housenka. Velrybu plující 
mezi ptáky, bagr stojící na čarodějnici… když se začaly mezi mraky 
objevovat první hvězdy.

„Ahoj Esterko, přijdeš prosím za mnou?“
Uběhla minuta, dvě, tři… a nic!
„Uf, už jsem si myslela, že nepřijdeš!“ reagovala Luna na skládající se 

písmenka na obloze.
„Musela jsem si připravit věci, zítra jdeme po prázdninách zase do 

Zalévárny.“
„No a my do školy… “
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„Proč jsi z toho smutná Luno? Copak ty se do školy netěšíš?“
„Copak ty jo!?“ podivila se Luna.
„No jéje! A jak moc!“
„Tak to ta vaše Zalévárna asi nebude to samé, co naše škola. Povíš mi 

o ní něco?“
„No jasně!
Naší vesMírné škole se říká Zalévárna – to proto, že se v ní snažíme 

zalévat, pěstovat a probouzet to, co v sobě máme od malička zasazené.“
„Jé, to je vtipný. Naší škole se často zase říká flákárna nebo nalévárna 

– takhle se do mě paní učitelka snaží nalít matematiku už několik let 
a bez úspěchu…“ postěžovala si Luna.

„To bude asi tím, že v  sobě nemáš žádné semínko, které by tím 
učením mohlo růst, zapouštět kořeny, probouzet se a  dělat ti radost. 
Každý v sobě máme jiná semínka, a tak je to správný. Umíš si představit 
svět, ve kterém by každý rozuměl rostlinám, uměl je správně pěstovat, 
používat, ale nikdo by nechápal fyziku? Neměli bychom tu světlo a další 
úžasné vynálezy – jako třeba toho velkého kovového ptáka, který k nám 
létá mnohem blíž než všichni ostatní ptáci a maluje při tom do oblohy 
bílé čáry. Jak že se mu říká? Mám to na jazyku.“

„Kovového ptáka? Jó, ty myslíš letadlo!“
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„Jó, letadlo! Víš, pokud něčemu docela snadno porozumíme a dělá 
nám radost se toho dozvídat čím dál víc, znamená to, že je to něco, co 
v sobě máme zasazené, dobře to v nás roste a měli bychom tomu věnovat 
největší péči – protože jen v takových věcech, které nám dělají radost, 
můžeme být dobří a sobě i ostatním nápomocní.

V naší Zalévárně se o to právě všichni snaží. V prvním ročníku v nás 
zkusí zalít vše, co by se uvnitř nás mohlo nacházet, a po nějakém čase se 
uvidí, jestli to roste nebo ne – to se pozná víc než snadno a je to vždycky 
veliká sranda.

Třeba takový malý Wolfgang. Pan Zákopek na něj hodil míč, jestli 
v něm jsou teda nějaká ta sportovní semínka, která by mohla růst. Míč 
letěl normální rychlostí vzduchem, všichni jsme sledovali, co se bude dít, 
když… si malý Wolfík zakryl obličej tak, aby ho kulatý nepřítel nemohl 
uhodit. Míč dopadl na zem a hned za ním úleva, která spadla z Wolfíka. 
V tu ránu se vykouzlil na tváři úsměv jemu i nám.
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„Míčové hry ti asi moc radosti nedělají, viď? To vůbec nevadí,“ usmál 
se pan Zákopek a zavolal na řadu dalšího adepta, Pepíka Masoplusta.

Při hodině hudby s  panem Smetánkou jsme po půl roce učení na 
nástroje měli ukázat, co jsme se naučili, pokud jsme sami chtěli.

Několik dětí hrálo krásně na flétnu, na kytaru. Někdo zpíval a někdo 
se vůbec neodvážil. Střídali jsme se jeden po druhém, když přišla řada 
na Wolfíka, který si vybral klavír. Zasedl k němu, prsty mu začaly běhat 
po klávesách a s otevřenou pusou jsme na něj koukali nejen my děti, ale 
i pan Smetánka.

„Můžu vám říkat kolego?“ zakončil vystoupení pan Smetánka a podal 
Wolfíkovi ruku. Měli jsme z  něho obrovskou radost a  pokračovali 
do kouzelného světa paní Frídy, kde na nás čekaly stojany s plátnem, 
štětci, tužkami, barvami… některé děti si šly místo malování hrát a já 
se s Alfem Mouchou, Sofií, Honzíkem Rezavým a Tamarkou ponořila 
do světa plného barev – tam jsem cítila, jak ve mně semínka rostou, 
a dělalo mi to obrovskou radost. Tu jsem pocítila ještě několikrát u věcí, 
které jsme zkoušeli, a díky tomu vím, co všechno v sobě mám a můžu 
pěstovat. A to mě tak ohromně baví!
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Kromě předmětů, které si vybíráme sami podle semínek, tu máme ale 
také ty společné. Jsou to ty nejdůležitější na světě a měli bychom při nich 
dávat opravdu pozor, říká mi vždycky maminka.

Mezi takový předmět patří třeba Lidověda, kterou vyučuje naše zlatá 
(nejen, že je zlatá, ale ona je i opravdu zlatá) víla Vrběnková, která ví 
o lidech a vztazích úplně všechno. V Lidovědě si třeba povídáme o tom, 
jak správně naslouchat, když k nám někdo promlouvá. Kdy je potřeba 
druhému poradit a  kdy ho jen obejmout. Jak být laskavý a  hodný 
k druhým a především sám k sobě – taková laskavost je prý odpověď na 
úplně všechny otázky a problémy světa, říká víla Vrběnková.

V  Přírodovíře se zase učíme důvěřovat a  naslouchat přírodě, která 
k  nám často promlouvá. Chce nám toho tolik říct a  my jí často 
nerozumíme, protože neumíme mluvit její řečí. „Musíme jíst přírodu, 
cítit ji, ochraňovat ji a  mít ji hlavně rádi, protože ona nás má ráda 
všechny – proto si nás sem taky pozvala na návštěvu, to je přece úplně 
jasný,“ říká pan učitel Velryboun mezitím, co si vychutnává mořské řasy. 
Výuka pana Velrybouna probíhá ve vesMíroceánu, kde v hodině všichni 
vyfukujeme z nosu místo bublinek hvězdičky, které nás lechtají, a tak je 
každá taková hodina veliká sranda.
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Paní Vážka Vážková nám zase ukazuje, jak vždy poslouchat především 
sám sebe, svou vlastní intuici, a taky, jak se nebrat moc vážně – to je prý 
moc důležité. V  předmětu Fantazírování zase vymýšlíme pohádkové 
příběhy, (ne)skutečné postavy a  zvířata, hry, které (ne)dávají smysl 
a  rozum je nebere, zatímco dětská fantazie ano… čím neuvěřitelnější 
výmysly děti vymýšlí, tím nadšenější pan učitel Glafoklafotrobanánolam 
vždy je.“

Luna se snažila přečíst jméno pana učitele a přitom se smála sama 
sobě, jak moc jí to nejde.

„A tak to u nás v Zalévárně chodí. Předměty vyučují ti, kteří nejvíc 
milují to, co dělají. Odměnou nám všem nejsou dobré známky, ale 
radost, kterou z učení máme, a co je důležité – u nás neučí jen dospělí 
lidé a tvorové – tady se učíme úplně všichni od všech.“

Luna byla ze Zalévárny v naprostém úžasu.
„Luno, pojď už domů, napustila jsem ti vanu!“ vyrušila Lunu maminka 

voláním do tmy.
„Děkuju Esterko, moc si to zítra užij!“
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„Ty taky! Dobrou noc!“
Svetřík zapomněla na proležené trávě a utíkala do koupelny, kde se 

naložila do horké, jahodami provoněné, vody.
„Vyčistit zuby a spát! Chceš přečíst pohádku?“
„Jsi moc hodná mami, ale dneska nemusíš. Já si jednu pohádku 

vymyslela totiž v  hlavě,“ usmála se Luna na maminku, dala jí pusu 
na dobrou noc a v chundelatém županu zaplula do pokojíčku, kde se 
převlékla do pyžama, zhasla světlo a přes půl místnosti skočila do postele 
– samozřejmě věděla, že na ni pod postelí žádný bubák nečeká, ale jistota 
je prostě jistota. Peřinu si natáhla až po bradu, vystrčila chodidla, zavřela 
oči a představovala si, jaké by to asi bylo, chodit do takové školy, jakou 
mají ve vesMíru…
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Ráno maminka Lunu objala tak pevně, jak to jen dokázala, líbla jí 
sladkou pusu s  rtěnkou, která se Luně obtiskla na tvář a popřála ten 
nejkrásnější start do nového školního roku.

„Bude krásnej, vůbec se neboj,“ špitla maminka Luně do ucha, když 
na ni už čekali kluci na kolech před domem.

„Děkuju mamí, já vím!“ usmála se Luna na maminku a utíkala za 
klukama.

Sedla na své červené kolo s třásněmi, do košíku hodila aktovku, ve 
které ještě včera večer našla dva měsíce starou svačinu – to zůstalo jejím 
velkým tajemstvím. Nohy zabořila do pedálů a všichni na to šlápli, aby 
byli ve škole co nejdříve a vybrali si ve třídě ta nejlepší místa k sezení – ta 
co nejvíce vzadu, samozřejmě.

První den ve škole nebyl vlastně vůbec špatný a ten druhý, třetí, čtvrtý 
jakbysmet. Do školy k nim totiž nastoupila nová paní učitelka, která 
dětem ukázala úplně nový pohled na svět. Učení s ní nebyla vůbec otrava, 
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ale spíš zábava. Luna měla dokonce někdy i pocit, jako kdyby prázdniny 
nikdy neskončily, a do školy se poprvé v životě většinou opravdu těšila. 
Domů chodila s dobrou náladou a kupou energie. V sousední vesnici 
každý týden vytvářela nádobí z keramiky, které po vypálení barvila na 
berušky, broučky, zebry… a ten nejkrásnější bunkr na stromě se rozrůstal 
do rozměrů, které mají třeba takové hotely Lilton.

Adamovi dělalo stavění bunkrů takovou radost, že se rozhodl, že až 
bude dospělý, vytvoří bunkry pro všechny děti na světě pod značkou 
Adam bunkrs.

Krásné letní večery se proměňovaly v chladnější a chladnější a lístky 
na stromech začaly hnědnout.

Esterka poradila Luně, jaké bylinky si má nasbírat na zimu, aby na ni 
žádná nemoc nemohla, a tak Luna sbírala, maminka sušila, a celý dům 
pak voněl po louce a taky dýňové polévce.

Babička učila o volných dnech Lunu plést šálu – takovou barevnou 
proužkovanou – a když už měla pletení plné jehlice, zalezla si k dědovi 
do dílny, kde společně sestavovali a  malovali toho největšího draka, 
kterého určitě kdo kdy viděl.

S větrem se potom společně na louce honili jako o závod.
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Adam s Lunou poctivě sbírali kaštany a žaludy pro zvířátka na zimu 
a taky pytlíky a kelímky, které sem tam našli – to aby si je naopak zvířátka 
nespletla s potravou a nesnědla je.

Ze stromů opadaly skoro všechny listy a mech, kořeny i suché borůvčí 
pokryl ten nejbarevnější koberec. Všichni stěhovaví ptáci už dávno 
dorazili na zimní rekreaci, dny se neúprosně krátily, jasných nocích 
ubývalo a příroda se chystala uložit k zimnímu spánku.

 
„Jak asi příroda nejraději spí? Má tak ráda pořádný, péřový peřiny 

a nohy venku?“ ptala se zvědavě Luna dědečka.
„Nó, určitě u toho má ráda ticho a klid,“ zasmál se.

Luna si moc dobře uvědomovala, že s večery s Esterkou bude teď asi 
na nějaký čas útrum, až jí z toho začalo být smutno. V tu chvíli si ale 
vzpomněla na semínka, která v sobě má a o které se stará.

„Nené, Smutnous Plačtivous, tebe já zalévat nebudu, to já raději 
Radosthus Tvořivus!“ rozhodla se rázně a  vysypala všechny pastelky 
z penálu. Kreslila duhu. Tentokrát vedla z vesMíru až dolů, na Zem.
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„Mami, já půjdu už spát, jo?“
„Dobře, Luno, dobrou noc.“ 
Luna se naklonila nad maminku a  líbla jí pusu na čelo. Její kroky 

ale nemířily do postýlky. Zastavila se u skříně, vytáhla dlooouhatánskou 
barevnou šálu, kterou si upletla u babičky. Starý huňatý kabát a vylezla 
ven z okna do chladné noci.

„Ahoj Esterko, slyšíš mě?“

Esterka slyšela a  utíkala na svou hvězdičkovou louku tak rychle 
a neomaleně, že za ní popadalo nejméně několik desítek hvězdiček.

„Ajajaj!“ všimla si Esterka, kolik hvězdiček letí dolů k Zemi!
Luna tu krásu sledovala se zatajeným dechem taky.
„Téda, tys tomu zase dala Esterko!“ zasmála se Luna.
„Alespoň tu bude přes zimu něco na práci,“ usmála se Esterka.
„Já vím, co mi jdeš říct. Nebe teď zakrývají černá oblaka a brzy se tu 

začnou prát i andělé… taky se musí někdy vyřádit, když vykonávají tak 
neuvěřitelně zodpovědnou práci, to je jasný.“

„Jé, to mě nikdy nenapadlo!“ zasmála se Luna při té představě.
„Bude se mi po tobě moc stýskat,“ pomyslela si.
„A mně po tobě, Luno.“
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„Po mně? Vždyť takových holčiček, jako jsem já, běhá po světě tisíce, 
určitě máš spoustu kamarádek.“

„To není pravda, Luno, žádná taková holčička, jako jsi ty, na světě už 
není. Jsi úžasná a žádná holčička není úžasná tak, jako právě ty.“

Luna si utřela kapku, která jí utekla z modrého oceánu.
„Esterko, moc ti za všechno děkuju, na jaře se zase uvidíme a povíš 

mi o tom, jak spí příroda, viď že jo? Moc by mě zajímalo, jestli má taky 
ráda odkryté nohy a péřové peřiny!“

„No jasně! Já tu budu, stejně jako moje hvězdičky. Nikdo nepochybuje 
o tom, že hvězdy na nebi přes zamračené noci někdo z oblohy vygumuje 
a už se tam nikdy neobjeví. Stejné je to se mnou, nemusíš mě vidět, abys 
věřila tomu, že tu jsem.“

Luna se pousmála na hvězdami poseté nebe.
„Mám tě moc ráda.“
„Já tebe taky.“

Tentokrát těch kapek uteklo z modrých oceánů trošku víc.
Luna si je utřela do rukávu. Ještě chvíli se mlčky třásla zimou 

a pozorovala hvězdnou oblohu.
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„Tam nahoře najdeme odpovědi na všechny naše otázky,“ špitla Luna 
při pomyšlení na dědečkova slova a pomyslela si, jestli on vůbec tuší, jak 
obrovskou má vlastně pravdu?

Vyskočila na připravený plechový kbelík pod oknem, za naprostého 
ticha vlezla do svého pokojíčku, z krku odmotala šálu, z pyžama svlékla 
teplý kabát, zalezla do čerstvě povlečené postýlky, a jen co zavřela oči, 
začal venku pomalu poletovat sníh.
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Celým domem se linula vůně mátového čaje.
„Adame, vstávej! Už je skoro devět.“
„Vždyť už vstáváme, viď, Kristiánku?“ ozvalo se z ložnice.
„Jo, mamí, my už vstáváme, přece,“ vystřelil Kristiánek z postele jako 

raketa a utíkal obejmout maminku na dobré ráno, jak to dělal od doby, 
co uměl běhat, když v tom se kuchyní rozezněl pronikavý zvuk telefonu.

„Ahoj mami.“
…
Luna položila telefon, z očí se jí začaly valit slzy a nebyla schopná 

slova.
„Maminko, proč pláčeš?“ nechápal malý Kristiánek.
„Víš… náš dědeček… dneska odešel.“
„Jo? A kam šel?“
„To já nevím Kristiánku, asi někam moc a moc daleko.“
„Běž říct tatínkovi, ať tě oblékne, půjdeme se projít.“

A tak šli. Bosky voňavým lesem po vyhřáté cestě. Tak dlouho, dokud 
plakat nepřestali.
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„Pořádná, dlouhá procházka přírodou pomůže každému trápení, 
říkával vždycky dědeček,“ vypadlo z  Luny skoro po hodině tichého 
procházení.

Po cestě si natrhali lesní plody, napili se čisté vody z pramene a domů 
se vrátili až se zapadajícím sluncem.

Luna seděla u postele ve velkém křesle a snažila se pohádkou ukolébat 
malého Kristiána do říše snů. Zavřela pohádkovou knížku, položila ji na 
noční stolek, zhasla lampičku, a když se zvedla z křesla, nemohla uvěřit 
svým očím.

Do pokoje začalo prostupovat měkké žluté světlo. Tam venku nad 
lesy dnes svítil snad ten nejzářivější měsíc, který kdo kdy viděl, a Luna 
měla pocit, jako by ji lákal ven, jako kdyby svítil jenom pro ni.

V tichosti se vykradla z dětského pokojíčku a ve svém pyžamu vyšla 
na louku za domem, která byla celá pokrytá zářivým závojem.

Jako začarovaná roztáhla ruce, zatočila se dokola, jednou, dvakrát, 
třikrát, až naprosto splynula s přírodou… lehla si na chladný trávník, 
který ji příjemně bodal do zad, zavřela oči, a když je pomalu otevřela na 
svět, zjistila, že hvězdy na obloze tvoří slova a ta slova celé věty a že se 
v té jasné noční obloze dá číst stejně, jako v té nejkouzelnější knize.
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„Dneska k  nám do vesMíru přišlo nové miminko. Musím běžet, 
bude tu probíhat slavnost Kytičkodání a  ještě nemám připravené své 
semínko…
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