
 

 

DESATERO KOUZELNÝCH 

POHÁDEK 

 
Viktorie Besó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Začarovaná Kristýnka 

Žila, byla na světě holčička a ta milovala moře. Jmenovala se Kristýnka a bydlela se svými rodiči v 

malém domku na pláži. Moře ji vždycky naprosto magicky přitahovalo. Přestěhovali se sem nedávno, 

dříve bydleli ve městě a ona nikdy před tím moře neviděla. Až teď.  

Velké šumící vlny v ní vzbuzovaly respekt, trochu se jich bála, ale přesto ji ta spousta vody něčím 

lákala. Zdálo se jí, že k ní moře promlouvá. Jako by zpívalo. Ta píseň pronikala hluboko do jejích uší a 

usazovala se jí v hlavě. Slyšela ho zpívat pořád, i když u něj právě nebyla. Když seděla ve školní lavici, 

když byla s maminkou na nákupu, když jeli na návštěvu k babičce… Moře bylo pořád s ní, uvnitř její 

hlavy. 

Jednoho dne se odvážila přijít hodně blízko k 

vodě. Zula si boty a vkročila do vln až po 

kolena. Tak moc se toužila do nich ponořit! Ale 

neuměla plavat, proto vždy zůstávala na břehu. 

Toho dne bylo moře velmi klidné, přesto se 

najednou objevila obrovská vlna a Kristýnku 

smetla. Voda ji pohltila, zmítala s ní na všechny 

strany, až jí vcucla do těch největších hlubin. 

Kristýnce začal docházet kyslík v plicích, toužila 

se nadechnout, ale věděla, že ve vodě nesmí. 

Protože lidé pod vodou dýchat neumí. Tak moc 

se bála, až hrůzou omdlela. Když se probrala, 

uvědomila si, že dýchá.  

Co to právě prožila za podivný sen? Rozhlédla 

se překvapeně kolem sebe. Nebyl to sen. Pořád 

se vznášela uprostřed mořských hlubin, ale dýchala! Netušila, jak je to možné, byla zmatená a nic 

nechápala. V tom k ní promluvil ženský hlas: „neboj se, Kristýnko, všechno bude v pořádku.“ Otočila 

se tím směrem a uviděla překrásnou paní se třpytivým rybím ocasem pronikavě fialové barvy.  

„Jsem královna moří, vládkyně všech vodních víl,“ řekla. 

„Vy mě znáte? A jak to, že mohu dýchat?“ zeptala se Kristýnka a prohlížela si královnu. Měla dlouhé 

světlé vlasy s růžovými pramínky a na hlavě korunu z mořských perel a mušliček. Její ploutev se 

třpytila, až zrak přecházel.  

„To je můj dárek pro tebe. Je to přece to, po čem jsi toužila. Podívat se k nám, do moře.“ 

„Ano, to je pravda, moc jsem si to přála, ale jak to, že se mi to jen tak splnilo?“ Kristýnka tomu 

nerozuměla.  

„Již mnoho dní jsem tě pozorovala na břehu, Kristýnko, viděla jsem, jak moc si přeješ být jednou 

z nás, zpívala jsem ti do ouška a cítila, že mému zpěvu rozumíš. Vím, že jsi hodná dívka, která by 

neublížila nikomu z mé podvodní říše, že miluješ a obdivuješ sílu moře, a takové jsou i moje mořské 

panny. Rozhodla jsem se, že ti splním tvé přání, protože se mi líbíš.“ 

„A to tady teď mohu žít? S vámi?“ zeptala se Kristýnka. 

„Jistě!“ radostně zvolala královna. „Jsi teď přeci jedna z nás!“  



Kristýnka se překvapeně podívala na své nohy a uviděla, že žádné nemá. Místo nich jí od břicha dolů 

narostl tyrkysový rybí ocas. Její oblíbená barva. Radostně mrskla ploutví a vyplula za královnou, aby si 

prohlédla celé její království.  

Holčička od té chvíle nadšeně plavala mezi hejny rybiček, povídala si s mušlemi a hvězdicemi, závodila 

s mořskými koníky, tančila s ostatními mořskými pannami a byla šťastná. Ale když přišel večer a do 

moře pronikla skrz hladinu tma, Kristýnce se sevřelo srdce smutkem. Chtěla být doma ve své postýlce 

a držet se za ruku s maminkou, která ji každý večer před spaním předčítá pohádku. Kroužila smutně 

vodou, hledala místečko, kam by se uložila ke spánku a tiše plakala. Připadala si hrozně osamělá.  

V tu chvíli se před ní objevila královna. „Copak je, Kristýnko, snad nepláčeš? Víš, jak bude kvůli tomu 

voda slaná? Slzy mořských panen jsou tou nejslanější věcí na světě. Proto musí být mořské víly 

šťastné, kdyby často plakaly, byla by voda v moři přesolená a žádný živý tvor by v ní nepřežil.“ 

„Moc se omlouvám, královno,“ řekla Kristýnka a pokusila se o úsměv. Ale nešlo jí to. Byla tak smutná, 

že se usmát nedokázala. 

„Stalo se ti snad v naší mořské říši něco zlého? Někdo ti ublížil? Snad ne, ten věčně hladový žralok 

Rudolf?“ 

„Kdepak,“ zavrtěla hlavou Kristýnka. „Nikdo mi neublížil, všichni jsou ke mně moc hodní.“ 

„Tak proč pláčeš a solíš mi moře?“ mračila se královna. 

„Chtěla bych domů,“ řekla holčička a smutně sklopila hlavu, aby zadržela další slzy. 

„Domů?“ vykřikla královna. „Nebylo snad tvým přáním žít tady, v moři? 

Vy lidé jste tak nevděční!“ 

„Ano, to bylo, chtěla jsem se podívat do moře, a moc. Ale nevěděla 

jsem, jak mi budou chybět rodiče, babičky a dědečkové, kamarádi, 

slunce, stromy a kytky. Moře je moc krásné, ale svět tam nahoře mám 

také ráda.“ 

„Dobře, Kristýnko, děkuji ti, že jsi mi řekla pravdu. Protože jsi opravdu hodná dívka a moje síla je 

veliká, mohla bych ti tvé přání splnit ještě jednou, ale to už bude naposledy. Mohu ti vrátit nohy a 

tvůj pozemský život, ale už nikdy se nebudeš moct vrátit zpět k nám, a na vše, co jsi tu viděla 

zapomeneš. Až budeš zpět na zemi, nebudeš si pamatovat nic z toho, co jsi s námi zažila,“ řekla 

královna. 

„Ale to nechci, královno. Nešlo by to udělat ještě jinak, abych mohla být tady i tam?“ zeptala se 

Kristýnka zoufale. 

„No…“ zamyslela se královna a pomalu kroužila kolem ní. „Možná by to snad šlo. Ještě jsem to nikdy 

neudělala, ale tebe jsem si opravdu oblíbila, už když jsem tě každý den sledovala na pláži. Bylo by tu 

jedno řešení.“ 

„Ano? Skutečně? A jaké?“ vyhrkla Kristýnka nadšeně. 

Královna luskla prsty a v ruce se jí objevil náhrdelník z malých perliček s růžovou mušličkou 

uprostřed. Přetáhla ho Kristýnce přes hlavu a řekla: „tento náhrdelník je čarovný. Musíš se o něj 

starat, nikdy ho nesmíš sundat a už vůbec ho nesmíš nikomu dát, jinak by ztratil kouzlo a okamžitě by 

se stal úplně obyčejným.“ 

„Děkuji,“ řekla Kristýnka. 



Královna pokračovala: „Když budeš chtít na břeh, stačí sevřít v dlani mušličku a říct potichu své přání. 

Stejně tak uděláš, když si budeš přát být opět mořskou pannou. Ale! Nikdy nesmíš nikomu ani 

slůvkem prozradit, že chodíš za námi do moře. Pokud bys komukoliv to tajemství prozradila, staneš se 

obyčejnou dívkou a už nikdy v životě nesmíš vkročit do moře. Pokud bys tak učinila, moře tě pohltí a 

ty se staneš mořskou pěnou. Chceš to zkusit, dokážeš to?“ 

Kristýnka se na chviličku zamyslela. Milovala moře, ale milovala také lidský svět, a hlavně svou 

rodinu. Nechtěla se vzdát ani jednoho. Cítila, že k životu potřebuje oboje. Moře i zem. „Ano, dokážu 

to, udržím tajemství“ řekla rozhodně.  

„Dobrá, staň se!“ zvolala královna a s dívenkou se roztočil vodní vír, který ji vyplivnul na břeh. 

Kristýnka se zvedla ze země, celá mokrá a obalená pískem běžela tmavou nocí domů. Její rodiče spolu 

seděli u stolu a plakali. Jakmile Kristýnku uviděli, radostí vyskočili. Báli se, že se jim ztratila, že ji moře 

navždy pohltilo.  

A tak Kristýnka žila dál jako každá jiná holčička, jenom když dostala chuť si zaplavat s delfíny, 

pozdravit kamarádky mořské panny a potěšit se barevným podmořským světem, vždy na chvilku 

někam zmizela. Ale pokaždé se zase vrátila ke svým rodičům. Mívala mokré vlasy a voněla solí. A 

dokud byla živa, nikdy nikomu své tajemství neprozradila.  

 

 



2. Mořská panna a jednorožec  

 

Žila, byla jedna dívka jménem Žofinka. Měla blond vlasy a modré oči, stejně jako její malá sestřička. 

Celá její rodina bydlela v malém domečku poblíž zátoky plné velkých kamenů. V horkých dnech 

bývala voda v zátoce příjemně teplá a Žofinka se do ní ráda chodívala koupat. Bylo to špatně 

dostupné místo, o kterém nikdo nevěděl. Žofinka ho kdysi objevila úplně náhodou, když hledala 

zakutálený nafukovací míč. To místo si zamilovala. Když nebylo zrovna počasí na koupání, vyškrábala 

se na jeden z velkých balvanů, koukala do dálky za horizont moře a poslouchala tiché šplouchání 

vlnek, které narážely do kamenů. Nikomu o svém tajném místečku nikdy neřekla, dokonce ani své 

sestře Aničce. Bylo to její tajemství, místo, kam chodívala, když chtěla být sama.  

Jednoho krásného dne plného slunce se zase vydala do zátoky, aby se vykoupala. Když se prodírala 

úzkou skulinou mezi kameny, slyšela, že v zátoce už někdo je. Hlas nějaké dívky, který promlouval 

k někomu, kdo jí neodpovídal. Žofinka proklouzla dovnitř tiše jako myška a pomalu lezla přes kameny 

směrem k dívčímu hlasu, aby viděla, kdo vniknul do její tajné oázy. Schovala se za velký balvan a 

opatrně vykoukla. Vykřikla překvapením a upadla do vody. Přímo před tu cizí dívku. Stály spolu po pás 

ve vodě a nevěřícně na sebe koukaly. Ta cizí dívka měla zelený lesklý ocas jako ryba a vedle ní stál bílý 

jednorožec s hřívou v barvě duhy.  

„Co tady děláš?!“ vykřikla mořská panna a mračila se na Žofinku. 

„Co ty tady děláš?! To je moje tajné místo, na které chodím už roky,“ odpověděla jí Žofinka. 

„Ne, to je moje tajné místo. Chodím sem koupat Vločku,“ řekla ta holka s ploutví a pohladila 

jednorožce, který zaržál a zvědavě si Žofinku prohlížel.  

„Ty jsi mořská panna? Opravdická? zeptala se Žofinka, která nemohla uvěřit svým očím. 

„Vidíš snad,“ opáčila cizí dívka. „Jmenuju se Mia. A teď tě budu muset proměnit v kámen.“ 

Žofinka se polekala. „Kámen? Proč? Vždyť jsem ti nic neudělala. Ani tomu koníkovi.“ 

„Vločka není kůň. Je to jednorožec, nevidíš?! Mia odpověděla nazlobeně. 

„A ty jsi pěkně nafoukaná a zlá,“ řekla Žofinka. Trochu se bála, ale vůbec se jí nelíbilo, jak byla ta 

vodní dívka protivná. Byla moc hezká, měla hladkou lesklou pleť, překrásný třpytivý ocas v barvě 

zeleného smaragdu a dlouhé husté vlasy černé barvy, ve kterých se leskly drobné perličky.  

„Nejsem nafoukaná. Ani zlá. Ale víš, jak by mě královna moří potrestala, že jsem se nechala vidět 

člověkem? A ještě jsem navíc neuchránila před lidským zrakem ani Vločku?! Tu bouři si nepřej vidět. 

Proto tě musím proměnit v kámen. Žádný člověk nás nesmí spatřit. Pokud se tak stane, musí 

zkamenět. Tak, jako ti před tebou,“ řekla a ukázala rukou na kamení v zátoce.  

„Tyhle kameny, to jsou všechno lidé?“ zamrkala překvapeně Žofinka. 

„Ne všichni, ale někteří ano. Musí to tak být. Jinak by o nás všem řekli a naše tajemství by bylo 

prozrazeno. Vy lidé jste strašně upovídaní. Nechci to dělat, ale musím. Snad jen… je tu možná jedna 

varianta.“ Mia si Žofinku zadumaně prohlížela a přemýšlela, zda jí to má říct.  

Žofinka měla velký strach. Myslela na to, jak se z ní stane kámen, jak bude smutná maminka, tatínek, 

sestřička Anička i celá rodina a všichni kamarádi. Do očí se jí draly slzy a přemýšlela o tom, že by 

možná zvládla nenápadně utéct. Vždyť ta holka s ocasem by ji přeci po souši nemohla dohonit. Ale co 



ten jednorožec? Ten by jí nejspíš dohonil snadno. Když uslyšela, že má pro ni Mia nějakou nabídku, 

trochu se jí ulevilo. 

„Víš,“ řekla Mia, „Vločka má problém, se 

kterým mu nemůže pomoct nikdo z vodní 

říše. Rozbila se mu podkova, 

podívej.“ Mořská panna zvedla 

jednorožci nohu a ukázala na kopýtko. 

Zlatá podkova byla prasknutá, koníka z ní 

bolela noha a kulhal. „Podkovu mu 

připevnit dokážeme, ale neumíme ji 

spravit. Je na to potřeba oheň a ten se ve 

vodě rozdělat nedá. Dokázala by sis s tím 

poradit?“ Mia si Žofinku pozorně 

prohlížela a čekala, co řekne.  

Žofinka přikývla hlavou. Udělala by všechno, aby se zachránila. Kamenem se stát rozhodně nechtěla. 

Mia sundala jednorožci podkovu a podala ji Žofince. „Za tři dny ať jsi tady i s podkovou. Pokud 

nepřijdeš, nebo někomu jen kousíčkem slova prozradíš naše tajemství, trest tě nemine. Není to moje 

rozhodnutí, to je zákon vodní říše.“ 

Pak zmizela ve vodě a jednorožec se tiše rozběhl po vodní hladině někam do dáli. Žofinka šla domů se 

sklopenou hlavou. Trápila se. Ulevilo se jí, že z ní není kámen a byla ráda, že má další tři dny života, 

ale netušila, jak splnit úkol. Věděla, že podkovy opravuje kovář, ale žádného neznala. A když se bude 

ptát, všichni se budou ptát jí, proč potřebuje kováře. Jenomže ona nesměla prozradit to tajemství, 

pokud nechtěla být kamenem. A lhát svým rodičům také nechtěla, věděla, že to není správné. Tak jak 

to tedy udělat? Lámala si hlavu celý večer, ale na nic nepřišla a samou únavou usnula.  

Ráno u snídaně se jí maminka ptala, zda se něco děje, protože Žofinka byla nezvykle tichá. Ta jen 

zavrtěla hlavou, a pak se zeptala maminky, zda existují kováři. „Jistě, že existují. Dokud budou na 

světě koně, budou i kováři. Kdo jiný by jim spravoval podkovy?“ odpověděla maminka a usmála se na 

svou dcerku. „A proč se ptáš, Žofinko?“ 

„Ale jen tak, potkala jsem se u moře s jednou holčičkou a ta má koníka s rozbitou podkovou, tak mě 

to tak napadlo,“ řekla Žofinka. Byla ráda, že našla dobrou odpověď. Mamince nelhala, ale přitom ani 

neprozradila tajemství mořské panny a jednorožce. „A mami, znáš nějakého kováře?“ 

Maminka se zamyslela. „Já osobně žádného neznám, ale ve vedlejší vesnici je obrovský statek, kde 

chovají koně. Třeba mají svého kováře, anebo budou určitě o nějakém vědět. Ať se tvá nová 

kamarádka zeptá tam,“ řekla maminka. „Děkuju mami, vyřídím to,“ vykřikla radostně Žofinka. Vzala si 

školní batoh, sestřičku Aničku za ruku a odešly společně do školy. Během vyučování nemohla Žofinka 

vydržet v klidu sedět. Pořád myslela jen na podkovu.  

Jakmile přišly s Aničkou domů, vybrala všechny peníze ze svého 

prasátka, Aničku odvedla k babičce a vydala se na cestu. Sedla na své 

světle modré kolo a jela do vedlejší vesnice, kde našla statek u lesa. 

Tam jí poradili, kde najde kováře a Žofinka mu ukázala podkovu. 

Kovář se velmi podivoval, co je to za zvláštní kousek, protože zlatou 

podkovu ještě nikdy nekoval. Žofinka mu odpověděla, že patří jedné 

dívce, která se o koníka stará, a tak nemohla sama přijít. Kovář nad 

tím vším kroutil hlavou, ale podkovu opravil, Žofinka mu zaplatila 

svými penězi z pokladničky a zase jela rychle domů.  



Příští den se vydala k moři do tajné zátoky. Nikdo tam nebyl, a tak se Žofinka vyšplhala na největší 

kámen, na kterém ráda sedávala a sledovala, jak se na zvlněné hladině moře odrážejí paprsky slunce. 

Najednou se ozvalo zašplouchnutí, na hladině se objevila velká rybí ploutev, která zase hned zmizela, 

a do zátoky přicválal odněkud z oblak bílý jednorožec. 

„Tak co? Mia vykoukla z vody, „máš?“  

„Mám!“ odpověděla Žofinka a zalovila v batohu, aby 

vytáhla opravenou zlatou podkovu. 

„Hm, vypadá dobře. Jsi šikovná,“ řekla mořská panna a 

vzala si podkovu. Přiložila ji pomalu na kopyto 

jednorožce a na chvíli ji pevně přidržela. Jednorožec 

stál, ani se nehnul. Mia přitlačila. Pod rukou se jí se 

zvonivým zvukem objevilo pár stříbrných jiskřiček a 

podkova držela jako přibitá. Jednorožec vesele 

povyskočil a rozběhl se mořské hladině. Voda pod jeho 

kopýtky šumivě zpívala a v kapkách tříštivě odletovala 

do dálky. Po nějaké chvíli přiběhl zpátky a sklonil se 

k mořské panně, jako by jí něco šeptal do ucha. 

„Vločka ti chce poděkovat,“ řekla Mia Žofince. „Má radost, že už ho nebolí kopýtko a může běhat jako 

dřív. Jestli chceš, můžeš se na něm povozit. Ale varuju tě, jezdí opravdu rychle.“ 

Žofinka málem omdlela štěstím. Projet se na jednorožci, to byla přímo pohádková nabídka. Neznala 

nikoho, kdy by se kdy na jednorožci svezl. Nadšeně přikývla, z kamene přestoupila na záda 

jednorožce a pevně se chytila jeho duhové hřívy. Vločka zařehtal a divoce vyrazil kupředu. Přesto, že 

běžel velmi rychle, s větrem o závod, jízda byla velmi klidná a pohodlná. Žofinka si připadala jako ve 

snu. Seděla na zádech překrásného jednorožce, nad hlavou jí svítilo slunce, pod nimi se třpytila 

tyrkysová mořská hladina a do vlasů jí foukal příjemný vánek. A tam někde dole, u břehu její oblíbené 

zátoky se koupala opravdová mořská panna!  

Když se Vločka snesl s Žofinkou zpět na zem, 

čekala na ni Mia: „Splnila jsi úkol. Teď je řada na 

mě, abych splnila svůj slib. Nestane se z tebe 

kámen, ale pamatuj, že nesmíš nikomu naše 

tajemství prozradit, jinak ihned zkameníš. Pokud 

to dokážeš, budeš žít šťastně a jestli budeš chtít, 

můžeš chodit za Vločkou, rád tě zase někdy sveze. 

Chodíme sem vždy se západem slunce. Miluje 

koupání v mělké teplé vodě naší zátoky.“  

Žofinka slíbila, že nikdy nikomu nic nepoví, a tak 

zůstalo tajemství mořských víl i jednorožců 

uchráněno.  

Lidé je považují za pohádkové bytosti, protože je přeci nikdy nikdo na vlastní oči neviděl. Ale co když 

přece jen někdo ano? Tak, jako je viděla i Žofinka. Co třeba ty? 

 

 

 



3. Zlatá šupinka 

V jedné malé vesnici nedaleko skalnatého mořského pobřeží žila holčička jménem Anetka. Žila sama 

s tatínkem, maminku neměli. Věděla o ní jen to, že zemřela, když byla Anetka ještě miminko. Nic víc jí 

tatínek nikdy neřekl. Vždy, když si chtěla o mamince povídat a zeptat se na spoustu otázek, tatínek 

odsekl, že všechno je už dávno a nic si nepamatuje. Tvářil se vždycky tak smutně, že se Anetka časem 

přestala ptát. Maminka jí sice chyběla, ale tatínek na ni byl moc hodný a žili si spolu hezky a v lásce. 

Občas si vyrazili někam na výlet, často jezdívali za babičkou a dědečkem, kteří byli rodiče Anetčina 

tatínka, ale k rodině maminky nejeli nikdy. Anetka je nikdy neviděla, ani o nich neslyšela, jako by 

neexistovali. A vůbec nikdy nechodili k moři. Přesto, že ho měli kousek od domu. Tatínek říkal, že tam 

nic není, jen strmé útesy, do kterých narážejí silné vlny, a v těch se stejně nedá koupat. Ale když si 

spolu občas vyšli do lesa v horách a přiblížili se k moři, všimla si Anetka, že na pobřeží nejsou jenom 

skály. Sem tam se ukázala i malá písečná pláž. Nechápala, proč ji tam tatínek nechtěl vzít a lhal jí, ale 

tušila, že nemá smysl se ho ptát, protože by určitě neodpověděl. Plánovala si, že jednou se na pláž 

vydá tajně sama. Najde si k ní cestu a zjistí, co tatínkovi na moři tak vadí. Zatím nenašla odvahu, byla 

ještě malá holka, ale rostla rychle a její zvědavost sílila.  

Jednoho dne se tatínek dlouho nevracel z práce, Anetka měla napsané 

všechny úkoly do školy, umyla nádobí, poklidila a pak se začala nudit. Chvíli 

si četla knížku, jenomže tu brzy dočetla a další nepřečtenou doma neměla. 

Napadlo jí, že se podívá na půdu. Tatínek tam schovával všelijaké staré 

krámy, třeba najde i nějaké knihy, anebo staré hračky, se kterými si dlouho 

nehrála. Vylezla po žebříku a posvítila si baterkou. Prošla půdu křížem 

krážem, ale nic zajímavého nenašla.  

Už se chystala odejít, když uviděla v temném rohu malou dřevěnou krabičku. Otevřela ji, ale nic 

zajímavého v ní nebylo, jen nějaké papíry, snad dopisy, na kterých už dávno vybledl inkoust a nedalo 

se přečíst ani slovo. Ale při zavíraní krabičky se v ní něco zalesklo. Anetka zpozorněla a podívala se až 

na dno. Překvapeně hleděla na tu divnou věc. Sáhla dovnitř a vytáhla zlatou rybí šupinu. Anetce se 

moc líbila a rozhodla se, že si ji nechá. Dala si šupinku do šuplíku svého nočního stolku a před spaním 

si ji dlouze prohlížela. Byla tak krásná.  

V noci se Anetce zdálo o moři. A další den znovu. Když se tak dělo už třetí noc, uvědomila si, že moře 

jí v těch snech volá. Zve jí k sobě. Cítila, že teď je ten pravý čas najít k němu cestu a podívat se, co je 

v něm tak špatného. Proč ji tam tatínek nechce vzít. Sbalila si do batůžku svačinku a lahev s vodou a 

vydala se na cestu. Brázdila les, snažila se objevit nějakou stezku, která by z útesu vedla dolů na pláž, 

prosvítající mezi kmeny stromů. Nedařilo se jí to. Už to chtěla vzdát, když v tom zahlédla velkou 

hromadu hlíny a kamení, přes kterou přeskočil zajíc a upaloval někam dál. Anetka se na tu hromadu 

vyškrábala a nemohla uvěřit svým očím. Hned za hromadou byla stezka vedoucí přímo na pláž. Byla 

zarostlá trávou a křovinami, ale byla to opravdická cesta dolů. Ale proč byla za tou haldou kamení? 

Jako by ji někdo zasypal, aby se po ní nemohlo chodit. Anetku hned napadlo, že to musel udělat její 

tatínek. On přeci mluvil o moři s takovým odporem a nezájmem, to on určitě chtěl cestu k němu 

uzavřít. Ale proč? O to víc moře Anetku zajímalo. Rozhrnula travnatý prost a udělala opatrně první 

krok. Stezka dolů byla štěrková a velmi prudká, kameny klouzaly pod nohama a občas ji švihnula do 

tváře větvička z keře. Nic z toho ji však nemohlo zastavit. 

Když přišla na pláž, byla zklamaná. Nic na ní nebylo. Nic než písek, mořské vlny a skály svírající malou 

pláž ze všech stran, krom jediné, která se otvírala moři. Anetka hledala stezku celé odpoledne, den už 

pomalu končil a na horizontu žhnulo velké kulaté slunce, které vypadalo, že co nevidět spadne do 

moře. Blížil se západ slunce. Anetku napadlo, že by měla rychle vyrazit domů, dřív, než bude tma, ale 

nejprve si chtěla sáhnout na moře. Sundala si boty, přišla až k jeho okraji a nehnutě stála. Vlny jí olízly 



bosé nohy a příjemně to zastudilo. Předklonila se, aby si osvěžila i ruce, jenomže v tom jí vypadla 

z kapsy zlatá šupinka, kterou našla doma na půdě. V tu chvíli moře zazářilo, jako by do něj opravdu 

spadlo slunce. Anetka se překvapeně narovnala a podívala se do dálky, jestli sluníčko zůstalo na svém 

místě. Bylo pořad na nebi, ale něco se změnilo. Hladina moře se náhle docela uklidnila, jen občas se 

objevilo šplouchnutí nějaké rybky. Nečekaně se vedle ní ozval hlas: „volala jsi mě?“ 

Anetka se otočila a uviděla na jednom z kamenů v moři sedět mořskou vílu. Dlouhé zlaté vlasy jí 

splývaly až do vody, ocas měla posetý tmavě fialovými a zlatými šupinkami. Přesně takovými, jaká 

spadla Anetce před chvílí do vody. Měla překrásné oči, ale dívaly se hrozně smutně. 

„Ty jsi opravdická mořská víla?“ zeptala se Anetka. 

„Ano, jsem. Jmenuji se Aurelie,“ řekla víla. „A kdo jsi ty?“  

„Já se jmenuji Anetka, bydlím s tatínkem tady na útesu, kousek odsud.“ 

Mořská víla vypadala vyděšeně. Chytila se pevně skály, zamrkala a zeptala se: „moje Anetka?“ 

„Ne, já jsem tatínkova, my maminku nemáme.“ 

„Kde jsi vzala tu zlatou šupinku, kterou jsi hodila do moře, Anetko? A kdo ti řekl, že to máš udělat?“ 

„Nikdo. Šupinka mi vypadla z kapsy, když jsem si chtěla sáhnout na moře. Našla jsem ji doma na 

půdě.“ 

„Na půdě? Ve skříňce? zeptala se Aurelie. 

„Ano.“ 

„Byla malá dřevěná a v ní dopisy?“ 

„Ano, jak to víš?“ zeptala se Anetka. 

„Ty dopisy a šupinku jsem do té skříňky dala já. 

Napsala jsem je tvému tatínkovi na rozloučenou 

a nechala mu šupinku. Je kouzelná. Požádala 

jsem ho, aby ji hodil do moře, když mu bude po 

mně smutno. Anebo aby mi tě přivedl ukázat. 

Ale nikdy to neudělal.“ 

„Místo toho zatarasil cestu k moři,“ řekla smutně Anetka. „Ty jsi opravdu moje maminka?“ 

„Ano, Anetko, jsem. A moc mě mrzí, že tě poznávám až teď. Myslela jsem na tebe celé ty roky a 

toužila být s tebou.“ 

„A proč jsi se mnou nebyla? Proč jsi mě opustila? I tátu. Proč jsi od nás odešla?“ 

„Odešla? Copak já můžu chodit?“ zasmála se smutně Aurelie. „To byl právě ten problém, víš? 

Milovala jsem tvého otce a milovala jsem i tebe, ale nemohla jsem žít na suchu a tatínek zase v moři. 

Snažila jsem se, ale na souši mi to nešlo. Měla jsem doma obrovskou vanu, ale ta nestačila. Nepatřím 

do lidského světa, ale chtěla jsem se s vámi vídat. Jenomže tvůj otec nikdy nepřišel ani s tebou, ani 

sám.“ 

„Nechce o tobě vůbec mluvit. Nikdy mi nic neřekl, jen to, že jsi umřela.“ 

Aurelie se zatvářila bolestně a z očí jí ukáplo pár slz. 

„Jak to, že jsi přišla, Anetko, kdo ti o mě řekl?“  



„Nikdo. Tatínek mi zakazuje chodit k moři, jsem tu dnes úplně poprvé. Je překrásné. Od té chvíle, co 

jsem našla tvoji šupinku, se mi o moři pořád zdálo, volalo mě, a tak jsem si k němu našla cestu.“ 

Anetka se podívala k nebi. Začínala se snášet tma. Pomyslela na to, jak se bude tatínek zlobit, že se 

toulá po nocích. Omluvila se mořské víle, že musí jít. 

„Přijdeš za mnou zase zítra, Anetko, prosím?“ 

Anetka už stála na konci pláže a stoupala nahoru po štěrkové cestičce. Ale když na ni Aurelie zavolala 

svou žádost, zastavila se a křikla na ni, aby jí bylo slyšet přes hlučný příboj mořských vln, který zesílil a 

z klidné hladiny se stala bouřící masa vody.  

„Už tě nemám jak zavolat. Šupinka mi spadla do moře.“ 

„Podívej se do kapsy. Šupinka se vždycky vrátí zpátky. Dokud se jí člověk sám nevzdá.“  

Anetka sáhla do kapsičky a skutečně, šupinka byla zpět, jako by nikdy nezmizela. Pevně ji stiskla a 

druhou rukou zamávala Aurelii. Pak se vydala rychle na cestu. Musela spěchat, aby se tatínek 

nezlobil. Ale cestou si uvědomila, že se vlastně zlobí ona na něj. Proč jí to nikdy neřekl? Proč tvrdil, že 

maminka zemřela, přesto, že žila, a to dokonce kousek od jejich domu. Když přišla domů, všechno 

tatínkovi řekla, i to, jak se na něj zlobí. Tatínek se rozplakal a vše jí povyprávěl. Jak se s maminkou 

seznámil, jak se zamilovali a jak moc ho bolelo, když odešla. Bál se, aby mu nevzala i Anetku, aby 

nepřišel i o ni, proto si vymyslel tu lež, proto nechtěl, aby se o mamince někdy dozvěděla. Myslel si, 

že by Anetka třeba chtěla žít v moři s maminkou. 

„A to bych mohla? Vždyť nemám ploutev.“ 

„Nemáš, ale dýchat pod vodou dokážeš.“ 

„Cože? Já dýchám pod vodou? Jak to?“ 

„Když jsi byla malá, koupal jsem tě v té obrovské vaně, která zůstala doma po mámě. Jednou jsi mi 

vyklouzla z rukou a celá se ponořila pod hladinu. V tom jsem si všiml, že dokážeš dýchat pod vodou, 

stejně jako ona. Od té doby jsem se s tebou vodě vyhýbal. Vanu jsem vyhodil a zatarasil cestu k moři. 

Nechtěl jsem, abys to zjistila, abys pátrala po matce.“ 

„Tati, vždyť víš, že každá lež má krátké nohy a pravda jednou vyplave na povrch,“ řekla smutně 

Anetka.  

„Ano, holčičko moje, to vím, ale tolik jsem se bál, že tě ztratím.“ 

„Tati, můžeme jít spolu za mámou?“ 

Tatínek se na Anetku podíval a přikývl hlavou. Vzali se za ruku a kráčeli spolu na pláž, kde na ně už 

čekala šťastná Aurelie. Všichni se společně objali a odpustili si vše, co se stalo. Tatínek hned druhý 

den odstranil zátarasu na cestě k moři a od té doby se Anetka s maminkou vídá každý den.  

 

 

 

 

 

 



4. Duhový jednorožec 

Daleko v horách žila dívka jménem Sára. Bydlela v malém dřevěném domku se svými rodiči a 

sestřičkou. Sára byla hodná dívka, dobře se učila ve škole, doma pomáhala mamince a hrála si ráda s 

malou Klárkou. Trápila ji ale jedna věc. Nemohla v noci spát. Večer, co večer uléhala do své postýlky, 

ale spánek nepřicházel. Převalovala se ze strany na stranu, zavírala oči, zívala, ale ne a ne usnout. 

Maminka jí vařila různé čaje a bylinky, ale nic nepomáhalo. Byla unavená, potřebovala si odpočinout, 

ale nešlo to. Trápila se, vyzkoušela všechny možné i nemožné rady, ale nikdy nic nezabralo. A tak Sára 

noc, co noc chodila po svém pokoji, snažila se unavit, ale nakonec si vždy bezradně sedla k oknu a 

pozorovala hvězdy.  

Jednoho večera si všimla, že hvězdičky skoro nesvítí. Asi se na nebi udělaly mraky, pomyslela si Sára a 

pozorovala pohaslou noční oblohu. Jenomže další noc se to opakovalo a pak zase a zase. To už se jí 

zdálo divné. Všechny dny bylo navíc jasno. Co se to děje, ptala se Sára, ale nemohla najít odpověď.  

Po několika dnech přišla bouřka. Slunce svítilo, ale začalo pršet. Jak už to v takové dny bývá, udělala 

se na nebi duha. Ta duha ale podivně blikala. Zhasínala a znovu se rozsvěcovala, jako když si někdo 

hraje s vypínačem. Co to? Sára vše pozorně sledovala a lámala si hlavu nad tím zajímavým přírodním 

úkazem. Brzy se setmělo, nastal čas jít spát. Opět nemohla usnout a pozorovala nebe. Zdálo se jí, že 

blikající duha je stále vidět. Přes to, že byla tma, přesto, že už dávno nepršelo. Sára chodila zamyšleně 

po svém pokoji a snažila se přijít záhadě na kloub. Rozhodla se, že vyrazí do hor a zjistí to sama.  

Byla to velmi statečná dívka. Ráda běhala po venku, v přírodě se vyznala. Vyrostla v horách, které 

znala jako své boty, tak se ničeho nebála. Vzala si čelovku, pevné boty a vyrazila ven. Svítila si na 

cestu a šla směrem za duhou. Říká se, že na konci duhy je ukrytý poklad. Tomu Sára nevěřila, nebyla 

už malá holka, aby věřila na pohádky. Věděla ale, že s duhou se něco děje a není v pořádku. Šla už 

docela dlouho, byla unavená, ale nechtěla cestu vzdát. Už jí chyběl jen malý kousek. Už jen 

posledních pár kroků a… Sára překvapením otevřela pusu.  

Na konci duhy našla velikánské 

překvapení, něco takového vůbec 

nečekala. Duha vycházela z otvoru mezi 

kameny, kde ležel bílý jednorožec a 

plakal. „Co tady děláš?“ zeptala se ho 

Sára udiveně.  

„Hlídám duhu,“ řekl jednorožec a dál 

plakal. 

„A copak se ti stalo, že tak naříkáš?“  

„Zlomil jsem si roh. Vidíš? Jsem teď 

k ničemu. Každý jednorožec na světě má 

svou duhu, o kterou se stará. Když duha 

svítí, ponořím svůj roh do duhy a 

čerpám z ní energii. Díky barvám duhy je krásně barevná i moje hříva a hlavně, ze světla a barev, 

které z duhy načerpám do rohu, v noci vysílám světlo hvězdám, aby svítily. A teď, když je můj roh 

zlomený, je nad celými našimi horami v noci tma.“ 

„Aha!“ řekla Sára. 

„Co aha?“ posmrknul jednorožec a podíval se jí tázavě do očí. 

„Už chápu, proč v poslední době nesvítí hvězdy,“ odpověděla Sára. 



„No, a asi už nikdy svítit nebudou. Aspoň dokud mi nenaroste nový roh, a to bude trvat přinejmenším 

rok,“ vzlykal jednorožec.  

Sára se rozhlédla kolem. Chtěla mu nějak pomoct, ale nevěděla jak. „A kde je ten tvůj roh teď, zeptala 

se ho.“ 

„Tady, leží v mojí jeskyni, ale je k ničemu, nedrží.“ 

„Možná by se dal nějak připevnit, zamyslela se Sára. Víš co, dej mi ten roh a já za pár dní přijdu 

zpátky. 

„Klidně si ho vezmi, když ho nemám na čele, tak ho stejně nepotřebuji.“ 

Sára si vzala roh, rozloučila se jednorožcem a běžela domů. Hned ráno šla za svým tatínkem a 

požádala ho o pomoc. Tatínek se velmi divil, co to přinesla za podivnou věc a malá Klárka si chtěla roh 

vzít na hraní. Ale Sára trvala na svém. Prosila, aby jí pomohl. A protože měl tatínek své dcery rád a 

vždy jim chtěl dělat radost, pustil se do díla. Nejprve dlouze přemýšlel, jak to udělat. Když na to 

konečně přišel, usmál se a zmizel v dílně. Zevnitř se ozývalo ťukání, bouchání, vrzání a všelijaké 

lomození, dokud nevyšel tatínek ven a nedal Sárince do ruky upravený roh. Sára výskla nadšením a 

přikývla hlavou, že tohle je přesně to, co potřebovala. Teď se už jen musela nepozorovaně vytratit 

z domu, aby ji nesledovala malá sestra Klára, která je tak upovídaná, že by všechno prozradila.  

Když se konečně nikdo nedíval, 

vyrazila Sára do hor. Cestu si dobře 

pamatovala a brzy došla k jeskyni 

jednorožce. Ležel u vchodu a spal. 

Jemně ho vzbudila a ukázala mu 

pevnou kovovou čelenku, na které byl 

přišroubován zlomený roh. Kovová 

část byla vystlaná molitanem, aby ho 

netlačila do hlavy a dole měla 

připevněné zavírání, aby mu z hlavy 

nespadla, ani při nejdivočejší jízdě.  

Jednorožci se rozzářily oči a 

v moment, kdy mu Sára na hlavu 

připevnila čelenku s rohem, se jeho 

zašedlá hříva znovu rozzářila barvami duhy. Vesele zaržál, rozběhl se po okolí a po chvíli přiběhnul 

zpátky k Sáře.  

„Moc ti děkuji, Sáro. Díky tobě jsem zase užitečný. Hvězdy nad našimi horami budou zase zářit. Jak se 

ti můžu odvděčit? Je něco, co bys chtěla?“  

Sára přikývla hlavou a pošeptala mu své přání do ucha. Jednorožec si vše pečlivě vyslechnul a řekl jí, 

aby se nebála a klidně šla domů. 

Tu noc Sára ihned usnula a spala klidně až do rána. A všechny další noci také. Od té doby už ji díky 

kouzelnému jednorožci nespavost netrápila a hvězdy jasně zářily do noci každý večer.  

 

 

 



 

5. Mořská víla, která neviděla 

Na pobřeží modravého moře leželo městečko a v tom městečku žila holčička jménem Rozárka. 

Bydlela ve velkém domě s celou svou rodinou. Ze všech příbuzných nejčastěji trávila čas s dědečkem. 

Ten v ní podporoval lásku k přírodě. Brával ji do lesa, chodili spolu do hor, sbírali houby a lesní ovoce, 

ale hlavně spolu vyráželi na moře. Dědeček měl malou motorovou loďku, na které často brázdili 

mělčiny kolem pobřeží. Rozárka se od dědečka učila chytat ryby i řídit loďku a moc ji to bavilo. Měla 

výlety s dědou opravdu ráda. Byla to velmi šikovná a milá dívka, jen kvůli jedné věci se zlobila. Musela 

nosit brýle, protože špatně viděla, ale vůbec je nechtěla dát na oči, protože si myslela, že jí nesluší.  

Jednoho dne se Rozárka s dědou vypravili na další výlet. Když dorazili do přístavu, uvědomil si 

dědeček, že zapomněl rybářské náčiní. Udice, sítě, podběráky, všechno leželo doma v chodbě. Řekl 

Rozárce, ať na něj počká na břehu a on se zatím vrátí domů, aby přinesl zapomenuté věci. Rozárka 

přikývla a slíbila počkat. Jenomže po chvilce čekání se začala nudit a vymýšlela, jak se zabavit. Skákala 

po molu z jedné nohy na druhou, hop sem, hop tam. A pak jí napadlo skočit do loďky. Z loďky zase 

zpět na molo a zase do loďky, a tak pořád dokola. Neuvědomila si, že dědeček už mezitím uvolnil 

lano, kterým byla loďka k molu přivázaná, a pak odešel rychle domů, aniž by lano znovu utáhnul. 

Svým hopsáním Rozárka lano uvolnila a lodička se pomalu vydala na cestu. Ve chvíli, kdy si toho 

Rozárka všimla, už bylo pozdě se vrátit na břeh, loď byla příliš daleko a nebylo v jejích silách přeskočit 

tak velký kus. Rozárka se lekla a vyděšeně sledovala, jak se vzdaluje z přístavu na širé moře. Seděla 

úplně ztuhlá strachem na dřevěné lavici v loďce a pozorovala, jak se městečko na břehu stává malou 

tečkou v dáli. Když se konečně vzpamatovala, byla už tak daleko, že na pevninu vůbec neviděla. 

Vzpomněla si na to, co jí dědeček učil a nastartovala motor. To se jí ulevilo! Teď už jen najít cestu 

zpátky, ale ani to by nemělo být těžké, dědeček ji naučil, jak se orientovat podle slunce. Věděla, 

kterým směrem vyrazit zpět na břeh. Otočila loď, motor spokojeně pobublával, Rozárka se vítězně 

usmívala. Ale co to? Motor najednou začal kuckat a kašlat, až přestal jít úplně. Rozárka se snažila 

znovu nastartovat, ale loď ani neškytla. Nic. Vždyť dědeček říkal, že v lodi už není žádný benzín. Vzal s 

sebou kanystr, ale ten teď stojí někde na mole, na kterém měla čekat i ona. Rozárka se rozplakala. Co 

teď bude dělat? Vlny si hrály s loďkou jako se skořápkou vlašského ořechu a unášely ji někam do dáli.  

Z ničeho nic ucítila Rozárka náraz. Překvapeně se rozhlédla kolem a spatřila malé skalisko uprostřed 

širokého moře. Zkusila se přitáhnout k němu blíž a v tom uviděla, že na jednom z kamenů sedí nějaká 

dívka s dlouhými zlatými vlasy. Otočila se směrem k Rozárce a mžourala na ni přivřenýma očima. 

„Kdo jsi?“ zeptala se jí ta dívka na skále. 

„Jmenuju se Rozárka,“ odpověděla a 

překvapeně na ni hleděla s otevřenou pusou. 

„A ty jsi kdo? A kde se tady vzala, uprostřed 

moře sama na skále?“  

„Já jsem Evelínka a bydlím hned pod tímhle 

kamenem. Ty jsi připlula odkud? Od Zelených 

útesů nebo z Rudých korálů?“ 

„Já jsem z městečka na pobřeží,“ odpověděla 

Rozárka nechápavě. Jak by mohl někdo bydlet 

uprostřed moře pod skálou? Rozárka si tu 

zlatovlasou dívku pořádně prohlížela. 



„Městečko na pobřeží?“ zeptala se Evelínka. To by ale znamenalo, že jsi…“ dívka se nadechla a 

vykřikla. V tom si Rozárka všimla, že na dívce je něco velmi podivného, vždyť ona měla rybí ocas!  

„Ty jsi mořská panna?“ vykřikla Rozárka. 

„Ty jsi člověk?!“ zvolala Evelínka a vyděšeně skočila do vody.  

U skály se rozlehlo ticho, jen voda šplouchala kolem loďky a olizovala kameny. Rozárka zamrkala a 

zatřásla hlavou. To byl ale podivný sen, za bílého dne. Vždyť ani nespala. Asi začala blouznit. To se prý 

někdy námořníkům ztraceným na moři stává. Ze slunce a nedostatku pitné vody začnou vidět 

přízraky. A teď se to patrně stalo i jí. Najednou se za ní ozvalo šplouchnutí a z vody se vynořila 

Evelínka.  

„Kde ses tu vzala?“ zeptala se Rozárky. 

„Uplavala se mnou loď a nemůžu se vrátit zpátky. Ty jsi opravdu mořská panna?“ 

„Ano, jsem. A ty jsi opravdu člověk?“ Evelína mhouřila oči a snažila se nakouknout do loďky.  

„Jsem, copak to nevidíš?“ 

„Nevidím,“ řekla smutně Evelínka. „Mám špatné oči, nevidím vůbec nic. Takže jsem si ani nevšimla, že 

nejsi mořská panna, jinak bych hned utekla, abys mě nezahlédla. Lidé jsou pro nás hrozně 

nebezpeční.“ 

„Proč? Já ti přece nic neudělám.“ 

„Ty možná ne, ale všichni v mořském světě nás před vámi varují. Lidé umí být hrozně zlí, a kdyby o 

nás věděli, vyhubili by nás.“ 

„Možná máš pravdu, přiznala smutně Rozárka. „Někteří lidé umí být opravdu zlí, umím si představit, 

co by se stalo, kdyby se o vás někdo dozvěděl. Neboj se, nikomu o tobě neřeknu.“ 

„To neřekneš. Protože když někdo uvidí mořskou pannu, musí toho člověka utopit, aby její tajemství 

neprozradil.“ 

„Cože?!“ vykřikla Rozárka a zoufale se rozplakala. 

Mořská panna se na ni zvědavě dívala a vyhoupla se za ní do loďky. „Co to děláš? Co ti to teče 

z očí?“ ptala a přiblížila se jí těsně k obličeji, aby lépe viděla. 

„Pláču. To jsou slzy. Vy nepláčete?“ 

Evelínka zavrtěla hlavou. „Skoro nikdy. Moc bychom prosolily moře. Když je smutná mořská panna, 

tak zpívá smutné písně. Jsou tak krásné, že když je slyší člověk, vydá se i s lodí za hlasem, až nabourá 

do skal a utopí se.“ 

„A pak že my lidé jsme zlí. Koukej, co děláte vy nám,“ řekla Rozárka. „Lákáte nevinné námořníky do 

skal a topíte nás, jen proto, že jsme vás viděli.“ 

„Ale takový je zákon moří,“ řekla tiše Evelínka. „Moře je náš svět, do kterého lidé nepatří. Máte svou 

zem, přesto plujete v našem světě, lovíte naše ryby a další živočichy, ničíte korálové útesy, zabíjíte 

život ve vodě a pořád je vám to málo. Nic z toho vám nestačí, chcete pořád víc a víc, aniž byste se 

někoho zeptali, poprosili a poděkovali, jste zlí a hamižní.“ 

„Když to říkáš takhle, zní to hrozně,“ přiznala Rozárka. „Ale každý člověk není takový. Třeba můj 

dědeček. Chová se k moři uctivě, učí mě ho milovat a mít k němu respekt, bere si vždy jen tak málo, 

aby nám to stačilo a moři neublížilo.“ 



Evelínka se na ni dívala, pak se otočila směrem k moři a vzdychla.  

„Ty nejsi zlá, Rozárko. Nechci tě utopit. Ještě nikdy jsem nikoho neutopila, a nechci, abys ty byla 

první.“ 

„Děkuju,“ špitla Rozárka. „Ale co teď budeme dělat? A proč na mě pořád tak civíš?“ 

„Protože tě špatně vidím a chci si tě pořádně prohlédnout. Nikdy jsem neviděla člověka.“ 

„Asi potřebuješ brýle.“ 

„Brýle? Co to je?“ zeptala se Evelínka 

„To jsou taková speciální skla v obroučkách, která si nasadíš na oči a vidíš. I já je nosím, kdybys dobře 

viděla, tak by sis toho všimla,“ řekla Rozárka. „Na, zkus si je,“ podala víle své tyrkysové brýle. 

Evelínka si brýle nasadila a překvapeně vykřikla. Tolik krásy nikdy neviděla. Vše bylo najednou ostré, 

už neviděla jen rozmazané šmouhy, ale skutečné tvary. Skálu, sytě modré moře, bílou loďku i 

Rozárku.  

„To je nádhera!“ vykřikla víla. „Rozárko, mohla bych si je nechat, prosím?“ 

„Klidně si je vezmi, jsou tvoje. Stejně se tady utopím nebo umřu na skále žízní a hladem, takže je 

k ničemu nepotřebuji.“ 

„Neumřeš,“ řekla Evelínka a usmála se na ni. „Jsi hodný člověk, a pomohla jsi mým očím. Za to 

pomůžu i já tobě. Odvezu tě zpátky na břeh, ale nesmíš nikomu o mě říct. Nikdy. Jakmile by ses 

slůvkem zmínila, voda si tě najde a utopí tě,“ řekla jí vážným hlasem. 

„Slibuju,“ zaradovala se Rozárka. „Nikdy o tobě nikomu nepovím. Ale můžu se na něco zeptat?“ 

Evelína kývla hlavou a čekala na Rozárčinu otázku. 

„Mohla bych tě někdy přijít navštívit?“ 

„Budu moc ráda! Přijeď lodí sem ke skále a rukou třikrát zašplouchej ve vodě. Já tě uslyším a připlavu 

za tebou. A můžu se zeptat něco já? Mohla bych si sáhnout na ty tvoje věci? Nikdy před tím jsem je 

neviděla?“ 

„Jaké věci?“ zeptala se Rozárka nechápavě. 

„No tyhle věci, dole,“ řekla Evelínka a ukázala prstem. 

„Ty myslíš nohy!“ zasmála se Rozárka. “Klidně si sáhni, není na nic jich zajímavého. A mohla bych si já 

sáhnout na tvou ploutev?“ 

Když se obě prohlédly, posadila se Rozárka pohodlně do loďky a Evelína jí roztlačila směrem ke břehu. 

Když už byly jen kousek od mola, uviděly dědečka, jak běhá po břehu a hledá někoho s lodí, kdo by ho 

vzal na moře a pomohl mu najít Rozárku. Jakmile zahlédl na obzoru svou bílou loďku i s vnučkou na 

palubě, všeho nechal a běžel jí naproti.  

„Holčičko moje, copak se stalo? A jak ses dostala sama zpátky?“ 

Rozárka mu pověděla, jak se loďka uvolnila a dostala na široké moře, i to, jak se jí podařilo 

nastartovat a se zbytkem benzínu se vrátit zpět. A taky, že ztratila někde v moři své brýle. Jen to 

dořekla, ozvalo se za lodí mocné šplouchnutí. 

„To byla ale velká ryba!“ vykřikl překvapeně děda. 



„To byla,“ usmála se Rozárka. 

Od těch dob už si nikdy nestěžovala, že musí nosit brýle. Vždyť jí zachránily život a mořské panně se 

díky nim rozzářil svět. Maminka jí koupila úplně nové, tentokrát růžové se třpytkami. Čas od času si 

od dědečka půjčila loďku, aby se sama projela po moři a vracela se celá mokrá a šťastná.  

A ve svém pokoji si na zeď nad postelí nechala namalovat mořskou pannu. Měla smaragdově zelenou 

ploutev, dlouhé zlaté vlasy a na nose tyrkysové brýle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Zoubková víla 

 

V jednom malém bílém domku bydlela holčička jménem Bela, která si nechtěla čistit zoubky. Rodiče i 

prarodiče ji přemlouvali, ale ona odmítala vzít kartáček do ruky. Když jí zoubky čistila maminka, 

křičela tak, až to slyšeli všichni v ulici. A proto měla zuby ošklivé, zažloutlé a začaly jí bolet. Ale Bela 

ničeho nedbala a dál si je odmítala čistit.  

Přišel den, kdy Bele vypadnul první zoubek. Dala si ho večer pod polštář a těšila se, co pod ním ráno 

najde. Co jí asi nadělí zoubková víla. Ta opravdu v noci přišla, aby si vyzvedla zoubek. Když ho však 

uviděla, zamračila se a celá dopálená Belu vzbudila.  

„Belo, to si opravdu myslíš, že za tak ošklivý zoubek ti něco přinesu?“ Bela překvapeně mžourala a 

protírala si rukama oči. „Ty jsi zoubková víla? Já myslela, že chodíte v noci tajně, aby vás nikdo 

neviděl,“ divila se Bela. 

„To je pravda,“ odpověděla jí víla. „Jenomže žádné dítě mi ještě nenechalo takhle ošklivý zoubek. 

Myslíš, že mohu z tak odporného žlutého a zkaženého zubu vyrobit kouzelný vílí prášek, Belo?“ 

„Asi ne,“ špitla holčička a stydlivě 

sklopila hlavu. 

„Tak vidíš! Proč si nečistíš zoubky?“ 

Ale holčička jí neodpověděla, jen 

sklopila hlavu.  

„Nedám ti nic, Belinko, za takový 

zoubek opravdu ne. Ale pokud se do 

příště zlepšíš, dostaneš něco 

hezkého,“ řekla víla a odletěla oknem 

ven.  

Za několik týdnů vypadl Bele druhý 

zub. Jenomže i tenhle byl ošklivý, 

protože si zoubky čistit nezačala. A 

tak víla opět děvčátko vzbudila a 

promlouvala jí do duše. Ale Bela zas 

jen mlčela a se sklopenou hlavou 

zírala do polštáře.  

Když jí vypadl třetí zoubek, už si ho ani pod polštář nedala, ale víla stejně přiletěla. Tentokrát se 

nezlobila, ale byla velmi smutná. „Belinko, proč tak zlobíš? Copak chceš mít všechny zoubky zkažené? 

To chceš být bez zubů?“ 

„Ano,“ promluvila konečně Bela se slzami v očích. 

„Ano?“ zamrkala překvapeně víla. „Ale proč?“ 

„Protože mi paní doktorka řekla, že mám křivé zuby a budu muset nosit rovnátka. A já je nechci. 

Protože by se mi za ně všichni smáli.“ 

Víla se začala hlasitě smát. „Belo, ty jsi ale velké trdlo! I když ti zoubky vypadají všechny, narostou ti 

nové. Pod mléčnými zoubky ti raší dospělácké zuby, a když si je nebudeš čistit, zkazí se ti a pan zubař 

ti je bude muset všechny vyvrtat nebo vytrhnout. Čím budeš kousat? To bys chtěla?“ 



„Nechtěla. Ale taky nechci nosit rovnátka. Děti by se mi smály.“ 

„Belo, až půjdeš zítra do školy, podívej se pořádně kolem a všímej si, co mají ostatní děti v puse. A víš 

co? Podívej se na mě.“ 

Bela se otočila tváří k víle a té se rozzářil obličej v obrovském úsměvu. Bela překvapením otevřela 

pusu. Zoubková víla měla v puse rovnátka! 

„Co koukáš, i víly chtějí mít krásné a rovné zuby, zvláště ty zoubkové,“ zasmála se. „Prohlédni si zítra 

ve škole děti a já zase někdy přiletím. Dívej se pozorně,“ volala na ni a vyletěla oknem jako malý 

motýlek.  

A Bela se druhý den opravdu pozorně rozhlížela po ostatních dětech. Ráno v šatně, ve třídě během 

vyučování, o přestávkách na chodbě, v poledne v jídelně, po škole na hřišti a nestačila se divit. Tolik 

dětí mělo rovnátka! Kluci i holky.  

A jaká rovnátka! Některá děvčata měla krásné zářivě 

růžové gumičky, jiná zase fialové, tyrkysové, zelené, a 

rovnátka některých dívek dokonce hrála všemi barvami. A 

nikdo, vůbec nikdo, se jim nesmál.  

Bela přiběhla vesele domů a hned si utíkala vyčistit 

zoubky. Když jí vypadl čtvrtý zub, byl krásně bílý. Dala si 

ho pod polštář a čekala na vílu. Těšila se, až se s ní zase 

uvidí a jak ji víla pochválí. Jenomže byla tak unavená, že 

usnula a spala tvrdě až do rána. Když se vzbudila, opatrně, 

trošku se strachem, nazvedla svůj polštář. Tvář se jí 

rozzářila v širokém úsměvu, který odhalil krásné bílé 

zoubky a rovnátka s pestrobarevnými gumičkami. Na 

prostěradle se leskla velká zlatá mince s obrázkem zubu a 

koruny.  

Od té doby si Bela čistila zoubky poctivě ráno i večer, 

dokonce i po každém větším jídle. A když jí po nějaké 

době rovnátka paní doktorka sundala, měla Bela ty 

nejzdravější a nejkrásnější zoubky v celé škole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Neposlušná víla 

 

Žila, byla, malá víla. Jmenovala se Anežka a byla hrozně neposlušná. Neposlechla svou maminku 

v ničem. Odmlouvala, vztekala se a dělala pravý opak toho, co dělat měla. Její maminka ji měla velice 

ráda, ale také se moc trápila. Nevěděla, jak Anežku přimět k tomu, aby tolik nezlobila. 

Jednoho dne musela maminka víla odletět na celý den do kouzelného lesa, na výroční sraz všech víl. 

Anežku neměl kdo pohlídat, tak ji musela maminka nechat doma samotnou. Kladla jí na srdce, aby 

byla hodná, aby nikomu neotevírala a aby nemlsala.  

„Anežko, nesmíš nikomu otevřít, není to bezpečné, mohl by přijít někdo zlý a ublížit ti.“ 

„Jasně mami,“ odvětila Anežka a pinkala si gumovým míčkem o zeď.  

„V troubě máš oběd, Anežko, sněz si ho v poledne, 

to je, když jsou obě ručičky hodin na čísle dvanáct, 

ano?“ 

„Jasně,“ odpověděla zase malá víla a pinkala si dál. 

„Kdybys měla hlad před obědem nebo po něm, 

vezmi si jablíčko nebo housku. Večer budu doma a 

udělám ti něco dobrého k večeři, ano?“ 

„Jasně,“ Anežka odpovídala, ale maminku skoro 

nevnímala. 

„A hlavně nic nemlsej, bolelo by tě bříško.“ 

„Dobře, mami, já to zvládnu.“ 

A tak maminka vzala kouzelnou hůlku, mávla s ní a odletěla do dalekého hlubokého lesa. Anežka si 

chvíli hrála s míčkem, pak si malovala vodními barvičkami, a přitom dostala chuť na něco dobrého. Na 

jablko neměla chuť, ale v lednici našla smetanu. Vypila ji jen tak, ještě studenou. Pak si všimla, že jsou 

ve spíži křupavé škvarky a spořádala jich celou misku. Po škvarcích dostala chuť na kyselou okurku, 

pak ještě na jednu a další, až jich snědla skoro celou sklenici. Pak si řekla, že by si dala něco sladkého. 

Do oka jí padla sklenice s medem, která stála hned vedle nakládaček. To byla dobrota. Anežka si 

nabírala med prstem a olizovala se až za ušima. Už chtěla jít ze špajzu ven, ale všimla si, že v misce 

leží vyloupané oříšky. Vlašské, lískové, mandle i arašídy. Nasypala si plnou hrst a celou ji spolykala. 

Pak si vzpomněla, že si před maminkou schovala pod postel čokoládu. Vlétla do svého pokoje a 

spořádala celou tabulku.  

Chtěla si ještě malovat, ale padl jí zrak na hodiny, na kterých právě obě ručičky překrývaly číslovku 

dvanáct. Docela zapomněla na oběd! Ale na ten teď neměla vůbec chuť. Po tom všem, co snědla, 

rozhodně nebyla hladová, navíc jí začínalo bolet bříško. A čím dál víc. Po chvíli se kroutila v bolestech 

a v očích měla slzy. Naříkala, bědovala, ale bříško bolet nepřestávalo. Plakala tak moc, až vysílením 

usnula.  

Vzbudilo jí bušení na dveře. Anežka byla překvapená, ale vůbec si nevzpomněla na maminčina slova 

varování, aby nikomu neotevírala. Odemknula klíčkem zámek a otevřela dveře do kořán. Kde se vzal, 

tu se vzal, skočil rovnou do kuchyně trol. Malý ošklivý skřet hned začal vyhazovat věci ze skříněk, když 

našel lednici, hlasitě se zaradoval. Začal se cpát vším, co v lednici našel. Vajíčka jedl syrová i se 



skořápkou, mléko pil přímo z lahve, sýr spořádal s obalem a zapíjel ho kečupem. Když byla lednice 

prázdná, nahrnul se do spíže a tam pokračoval.  

„Jestli mi budeš bránit, ty hloupá holko, sním tě taky!“ zavrčel na ni a zle se podíval, až se Anežka 

strachy schovala pod stůl. Pak trol spolknul poslední kyselou okurku a vypil i kyselý lák ze sklenice, 

nasypal si do krku misku s ořechy, škvarky, med, syrové těstoviny, rýži, všechna jablka i hrušky a 

nakonec rozkousal pytlíky s moukou. Ta mu ale nechutnala, tak ji rozprášil po zemi. Když snědl i 

poslední sušenku, kterou našel zakutálenou v rohu na polici, vykutálel se ven a zmizel tak rychle, jak 

přišel.  

Anežka na tu hrůzu nešťastně koukala a začala plakat. Za prvé ji pořád ještě bolelo bříško a za druhé 

se bála toho, co řekne maminka, až uvidí ten nepořádek. Trol za sebou nechal takovou spoušť, že by 

to Anežka nezvládla uklidit ani za dva dny. Čarovat ještě neuměla, kdyby ano, mávla by kouzelnou 

hůlkou a bylo by. Jenomže ona byla na čarování ještě malá, kouzelnou hůlku dostávají víly až 

k patnáctým narozeninám. Tu pohromu mohla dát do pořádku jen tak, že ji sama uklidí. Jenomže 

maminka se měla každou chvíli vrátit. A taky že ano. Jen na to pomyslela, stála maminka v otevřených 

dveřích, ze kterých před chvílí utekl trol, a nevěřícně koukala na tu pohromu v celém domě.  

Anežka plakala a prosila maminku za 

odpuštění, ale ta se velice zlobila. Anežka 

neposlechla ani jednu jedinou věc, o co ji 

požádala. Nesnědla oběd, nacpala se 

pamlsky, až jí bylo špatně, a navíc 

otevřela dveře a pustila do domečku 

zlého trola. Za trest musela holčička vše 

uklidit úplně sama, k večeři dostala jen 

hořký čaj na spravení žaludku a po zbytek 

měsíce si nemohla jít ven hrát. Dokonce 

ani žádná její vílí kamarádka nesměla za 

ní na návštěvu. Místo toho musela doma 

mamince pomáhat s úklidem, praním a 

vařením, aniž by použila jakékoliv 

pomocné kouzlo.  

Byla velmi smutná a osamělá, celý dlouhý 

měsíc. Kamarádky jí moc chyběly. Když bylo po trestu, Anežka si ho dobře pamatovala, stejně jako 

strach z ošklivého skřeta i bolest bříška. Nic z toho už nechtěla nikdy zažít a od těch dob už nezlobila a 

maminku vždycky poslechla.  

  

 

 

 

 

 

 

 



8. Sněhová víla 

 Byla jednou jedna daleká země, kde nevycházelo slunce. V těch místech vládla věčná zima, všude 

ležela tma, led, sníh a řádil mráz. V té zemi žila holčička jménem Klárka, která byla velmi veselá a 

ničeho se nebála. Jediné, co jí chybělo, bylo slunce. Chtěla vidět zelené louky, přivonět si ke květinám 

a koupat se v jezeře. To byly věci, o kterých ji vyprávěla babička. Ona to všechno zažila, když byla 

malá holka a v zemi nebývala věčná zima. Kdysi dávno se zde střídaly čtyři roční období, ale pak lidé 

rozzlobili sněhovou vílu a ta převzala veškerou moc. Nikdo si už nepamatoval, co se tehdy stalo, proč 

se víla tolik urazila a potrestala je. Snad jen jedna stařenka, která žila vysoko v horách, ale žádný z lidí 

si už nepamatoval cestu.  

Protože na zemi ležel věčný sníh, nic kolem nerostlo. Lidé z vesnice se živili jen tím, co jim dalo jezero 

a moře. Každý den tedy jedli jen ryby a mořské řasy, anebo něco málo zeleniny, kterou si vypěstovali 

doma v malých sklenících. Klárka snila o tom, jak se zakousne do šťavnatého jablíčka, ochutná sladké 

jahody, maliny a borůvky, o kterých jí vyprávěla babička. Anebo chleba. Čerstvě upečený pecen 

s křupavou kůrkou, to je podle babičky to nejlepší jídlo na světě. Jenomže k tomu, aby se upekl 

chleba, je třeba mouka a ta se vyrábí z obilí, a to roste jen na poli v teple, nikoliv v zasněžené krajině.  

Nastalo období, kdy byla zima tak tuhá, že babička onemocněla a nemohla se uzdravit. „Potřebuje 

vitamíny,“ šeptal tajně tatínek mamince, když si myslel, že děti už spí. Ale Klárka nespala a 

poslouchala, co si rodiče povídají. „Jenomže my nemáme dost zeleniny a už vůbec žádné ovoce, aby 

to babičce pomohlo,“ vzlykala maminka. „Bojím se, že to nepřežije.“ Klárku píchlo u srdce. To ne, to 

nemohla dopustit, aby umřela její milovaná babička. Musela něco udělat! 

Hned ráno si sbalila do uzlíčku sušené rybí maso a řasy, do termosky si uvařila čaj z borovic, které 

rostly za jejich domem. Teple se oblékla a vyrazila do hor, najít stařenku, která věděla o sněhové víle 

a o tom, co se tehdy stalo. Třeba by mohla pomoct, aby zase všude rostla spousta ovoce a zeleniny, 

aby měla babička dost vitamínů. Klárka šla celý den a nenašla nic, co by nasvědčovalo tomu, že v okolí 

bydlí člověk. Čím výše do hor se dostala, tím větší byla zima. Ledový vítr ji šlehal do tváře a přes 

chumelenici skoro neviděla. Do hor se začala snášet noc. Klárka zpozorněla. Zdálo se jí, jako by ve 

tmě něco zahlédla. Světlo! Ano, bylo to světlo z malé chaloupky. Chtěla se rozběhnout, ale bořila se 

do sněhu. Kráčela tak rychle, jak to jen šlo, a po nějaké době zaťukala na dveře. Nikdo neotevřel, tak 

zaťukala znovu, hlasitěji. Až po třetím zaklepání se dveře otevřely. Malá shrbená a hrozně stará 

babička překvapeně hleděla na Klárku. Když stařence vysvětlila, proč je tady, pozvala ji dál a pohostila 

ji horkou rybí polévkou. Řekla Klárce, že cestu k sněhové víle zná, ale varovala ji, aby k ní nechodila. 

Víla nemá ráda lidi, protože jí před lety velice ublížili, a proto ona celý širý kraj proklela a pokryla 

věčným sněhem.  

Druhého dne ráno poděkovala Klárka stařence za jídlo, nocleh i rady a vyrazila za Sněhovou vílou 

vysoko do hor. Šla dlouho, v ledovém mraze, až dorazila k nejvyšší hoře z celého pohoří a v ní našla 

vchod do jeskyně uzavřený kovovými vraty. Nadechla se a zabušila do vrat. Nic se nedělo, tak bušila 

znovu a znovu, dokud se nerozevřela brána do jeskyně a v nich stála nazlobená Sněhová víla.  

„Co mě rušíš, ty hloupá holko! Jak se vůbec opovažuješ?“ 

Ale Klárka se jí nezalekla, protože se nikdy ničeho nebála a povídá jí: „Já nejsem žádná hloupá holka. 

Jsem Klárka a jdu vás poprosit, abyste zachránila život mojí babičce.“ 

„Když budu chtít, můžu tě zmrazit teď hned i s tvojí babičkou.“ 

„Ale proč?“ zeptala se Klárka? „Nic jsem vám přece neudělala.“ 



„Já taky lidem nikdy nic neudělala, a přesto mi ublížili,“ vykřikla Sněhová královna a vyslala ke Klárce 

kouzelný ledový paprsek ze své tříbené hůlky. Ale Klárka zůstala tak jak byla. Sněhová královna 

překvapeně zamrkala. 

„Stařenka mi říkala, že když k vám přijdu s čistým úmyslem a dobrým srdcem, nemůžete mi ublížit.“ 

„Jaká stařenka?“ zavrčela víla podrážděně. 

„Ta, co mi dala tohle,“ řekla Klárka a vytáhla z kapsy stříbrné chrastítko pro miminka. 

Jakmile jej víla uviděla, zalapala po dechu, 

namířila na Klárku kouzelnou hůlkou a kolem 

ní vytvořila klec ze silných ledových 

rampouchů. Víla zmizela, jako by se propadla 

do země. Klárka si sedla na zem a přemýšlela 

co teď. Třeba půjdou ty rampouchy nějak 

uvolnit. V jeskyni nebylo sice teplo, ale aspoň 

tu nefoukalo a nebičovaly ji zmrzlé sněhové 

vločky, jako venku. Přesto tu nechtěla zůstat 

zavřená v kleci. Stoupla si, sundala rukavice a 

přiložila holé ruce na jeden z rampouchů. 

Studilo to, ale chlad se dal přežít, na zimu 

byla ostatně Klárka zvyklá, nic jiného nikdy 

nezažila. Střídavě na rampouch dýchala a 

zahřívala ho rukama, až se roztál a mohla ho 

snadno zlomit. Vzniklou dírou vylezla ven a 

vydala se dál ledovou chodbou.  

Kráčela dlouho, až přišla do obrovské jeskyně 

pokryté ledem. Uprostřed stál velký stříbrný 

trůn, na něm seděla Sněhová královna a 

plakala. Z očí jí kapaly slzy, které se okamžitě 

měnily v kroupy a s cinknutím dopadaly na zmrzlou zem.  

„Co tady děláš?“ křikla na Klárku, když ji uviděla. „Dám tě znovu do klece.“ 

„A já z ní znovu vylezu,“ řekla Klárka. 

„A co z toho budeš mít, ty bláznivá holko? Seber se a jdi domů.“ 

„Ne.“ 

„Copak se mě vůbec nebojíš?“ 

„Nebojím, žádný člověk nemůže být tak zlý, jak se tváří.“ 

„Ale já nejsem člověk, holčičko!“ zahřměla víla mocným hlasem.“ Vždyť tady zemřeš hladem a žízní.“ 

„To mi nevadí,“ odpověděla Klára. 

„Jak to, že ti to nevadí?“ zeptala se víla. „Každý člověk se bojí, že umře.“ 

„Já ne, já se bojím jen toho, že umře moje babička.“ 

„Co s tím mám společného já?“ zeptala se víla. 



„Zimu. Přišla jsem vás poprosit, abyste vrátila zem tak, jak byla dřív. Aby zase bylo i jaro, léto a 

podzim, aby rostla zelenina a ovoce, aby celá vesnice měla co jíst.“ 

„To neudělám. Nikdy! Je to trest za to, co jste mi provedli.“ 

„Já, ani moje rodina jsme vám nic neudělali.“ 

„Všichni jste stejní,“ křikla víla na Klárku. „Každý myslí jen sám na sebe a své štěstí.“ 

„Co má znamenat to chrastítko, které mi pro vás dala stařenka?“ zeptala se Klárka s opravdovým 

zájmem. 

„Po tom ti nic není!“ 

„Budu tady stát, dokud mi to nepovíte. Nezbavíte se mě,“ řekla Klárka statečně.  

Sněhová víla si ji pozorně prohlížela, pak vzdychla a tiše promluvila. 

„Patřilo mé dceři. V dobách, kdy jsem nad lidmi držela ochrannou ruku a dovolila slunci, aby jim bylo 

prospěšné. Ale pak…“ odmlčela se.  

„Co se stalo pak?“ 

„Ukradla mi ji skupina lidí, pro svého krále, který nemohl mít děti a vybral si mou dceru, aby byla jeho 

dítětem. Zajistil si služby temné víly, aby ho přede mnou ochránila, abych si dceru nemohla vzít zpět. 

Udělala z ní obyčejného smrtelného člověka a já nad ní ztratila svou moc. Přišla jsem o ni. Jediné, jak 

jsem ho mohla potrestat, bylo to, co vidíš. Celé království jsem pokryla sněhem. To chrastítko patřilo 

mé holčičce a ta stařenka, ta byla tehdy mladá dívka, která pro mě pracovala jako chůva.“ 

„Ale ten král už přeci dávno nežije, ani vaše dcera ne, dnes už je všechno jinak.“ 

„Nic už mi mou dceru nevrátí, toto království si nezaslouží být šťastné. Protože ani já nebudu nikdy 

šťastná.“ 

„Paní, odpusťte mi mou troufalost, ale pokud vám tak chybí dcera, co kdybych se jí stala já? Zůstanu 

tady s vámi, dám vám svůj život a stanu se vaší dcerou, abych odčinila hřích starého krále.“ 

„Cože?“ otočila se k ní překvapeně víla. „To bys udělala?“ 

„Ano, zůstanu tu s vámi na věky věků, abych pomohla své babičce, rodině a všem lidem ve 

vesnici,“ přikývla Klárka. 

„Ale co bys z toho měla? Nikdy bys květiny neviděla a ovoce neochutnala, zůstala bys tady se mnou 

ve věčném ledu, který nikdy neroztaje.“  

„To vím. Ale těšila by mě myšlenka, že všichni ostatní lidé to zažijí. Že se mají dobře. Udělám to pro 

ně, pro babičku, mámu s tátou, sourozence, pro všechny.“ 

Královna se ke Klárce otočila zády a po tvářích jí opět stékaly ledové slzy. Vzpomínala na svou dceru a 

myslela na to, že by si tuhle odvážnou dívenku nechala ve své ledové jeskyni. Konečně by nebyla 

sama, měla by dceru, o kterou přišla. A navíc ji dojala dívčina nabídka. Něco tak statečného a 

nesobeckého od člověka nikdy nečekala.  

Osušila si slzy, otočila se zpět Klárce a řekla: „Dej mi mé chrastítko.“ 

Klárka jí jej podala a zeptala se, zda přijímá její nabídku. 

Víla na chrastítko dýchla a zavrtěla hlavou. „Běž zpět domů do vesnice. Přesvědčila jsi mě, že všichni 

lidé nejsou zlí, cením si tvé nabídky a ochoty vzdát se svého života pro ostatní. Ale slib mi jedno, 



přijdeš mě občas navštívit. Vezmi si toto chrastítko, kdykoliv ho budeš mít u sebe, ochrání tě před 

zimou. V pohodlí a teple dojdeš až k mé jeskyni.“ 

Klárka vše slíbila a nadšeně běžela domů. Když sestupovala dolů ze skal, cítila, jak se otepluje. Musela 

si odložit rukavice, šálu, čepici i kabát. Královna splnila svůj slib. Když se před ní otevřelo údolí 

pokryté zelenou trávou, úžasem otevřela pusu. Něco tak krásného nikdy neviděla. Bylo takové horko, 

že si musela sundat i svetr. Rychle běžela, aby byla co nejdříve doma, u babičky. Když otevřela dveře, 

viděla, jak babička sedí v posteli a pláče štěstím. „Klárko, Klárinko, vidíš, co se venku stalo? Nemyslela 

jsem si, že se toho ještě dožiju, že zase uvidím trávu a kytky, že uslyším zpívat ptáčky…“ 

„Babičko,“ vydechla šťastně Klárka. Pevně ji objala a povyprávěla vše, co právě zažila.  

„A ty se k ní vrátíš, Klárko?“ 

„Ano, babičko. Budu ji navštěvovat.“ 

„Nechoď tam, je zlá, co když ti ublíží?“ 

„Neublíží. Kdybych za ní nepřišla, zmrzlo by jí srdce tak, až by prasklo.“ 

„A copak to vadí? Aspoň by nám už nikdy neškodila.“ 

„Slíbila jsem to. Sněhová víla není zlá, je jen moc smutná a osamělá. Nemyslíš, že by byla škoda, 

kdyby se už nikdy nevrátila zima? Je hezké, jak se střídají roční období. I zima má přeci své kouzlo.  

„Máš pravdu,“ řekla babička. „Je dobré si připomínat i ošklivou minulost, abychom si vážili toho 

dobrého, co máme. A stejně tak dobré, je odpouštět. Děkuju ti, Klárko, že jsi vrátila naší zemi štěstí.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Malenka Jahůdka 

V malém domečku u lesa bydlela žena Eliška s mužem Jakubem, a ti neměli děti. Oba po děťátku 

toužili, ale štěstí jim nepřálo. Eliška se moc trápila a mnoho slz proplakala, ale dítě nepřicházelo. 

Vyzkoušela všechno možné, pila kouzelné čaje, prováděla nejrůznější cvičení, modlila se, ale stále se 

nic nedělo.  

Jednou ve snu se jí zjevila podivná paní, která vypadala jako lesní víla a ta jí poradila, ať nasbírá v háji 

za domem plný hrnek lesních jahod. Ty ať sní, ale předtím z nich vybere semínka, ty zasadí a pečlivě 

se o jahodníky stará. Eliška si řekla, že nemá co ztratit a udělala to, co jí ta paní ve snu poručila.  

Hned druhý den se vydala do lesa, natrhala plný hrnek drobných voňavých jahůdek, z každé z nich 

vybrala pár semínek na papír a pak všechny jahody snědla. Semínka zasadila do květináčů a poctivě je 

zalévala. Dlouho se nic nedělo, ale za několik dní se začaly z hlíny klubat malé rostlinky. Přesto, že se 

Eliška o všechny starala, jak nejlépe mohla, přežila jen jedna jediná rostlina. Eliška si květináč 

s mladým jahodníkem postavila v kuchyni na okno a každý den ho zalévala. Aby si zkrátila dlouhou 

chvíli, povídala si s rostlinkou, jako by to bylo malé dítě. Její muž Jakub nad tím kroutil hlavou, ale 

neřekl nic, byl rád, že Elišce dělá něco radost. 

Uteklo asi půl roku od doby, co rostlinka vyrostla, když na ní vykvetl první malý kvíteček. A z toho za 

několik týdnů vyrostla zelená jahůdka. Eliška se o ni starala a chránila ji jako v hlavě, těšila se, až 

dozraje a začervená.  

Toho rána Eliška vstala, aby se šla podívat, jak jahůdka dozrála, ale jaké bylo její překvapení, když na 

keříčku nenašla nic. Jahůdka zmizela. Eliška se rozplakala, ale v tom uslyšela tenký hlásek, jak k ní 

promlouvá: „maminko, neplakej. Já jsem tady.“  

Eliška se překvapeně rozhlédla po kuchyni. Kdo 

to volá? A proč jí říká maminko?  

„Tady, tady,“ volal hlásek. 

Eliška se podívala do místa, odkud se ozýval, a 

překvapením se zakuckala.  

Za květináčem se krčila malá holčička, velikosti 

sotva jako lidská dlaň. Na hlavě měla červený 

klobouček se žlutými puntíky a k tomu stejně 

barevné šaty. Límec kolem krku na šatech 

připomínal okvětní lístky kvetoucího jahodníku. 

„Maminko,“ natáhla ruce holčička. 

„Ty jsi moje holčička?“ zamrkala Eliška. 

„Ano, maminko, narodila jsem z jahůdek, které jsi zasadila. Jsem Malenka. 

„Budu ti říkat Jahůdka,“ rozhodla Eliška a vzala ji do dlaně.  

Když vzala Eliška Jahůdku ven, aby ji ukázala sousedům a podělila se s nimi o svou radost, dočkala se 

jen zklamání. 

„Copak tohle je normální dítě?“ říkaly sousedky.  

„Vždyť je mrňavá jako myš. Nezastane žádnou práci,“ dodaly další z nich. 



Všechny se Elišce smály a kroutily hlavou nad tou podivnou dcerou. Ale Jahůdka Elišce šeptala do 

ucha: „nebuď smutná, maminko, já tě mám moc ráda a budu ti pomáhat, i když jsem malá, uvidíš.“  

A skutečně. Jahůdka byla sice malá, ale o to šikovnější. Měla sílu jako dospělá žena, ale mrštnost jako 

žádný jiný člověk. Dokázala vyšplhat na vysoké skříně, na strop, do nejmenších zákoutí, kam lidská 

ruka nedosáhla. Pomáhala jí třídit fazole, navlékat nitě, pracovala na zahradě a zastala víc práce než 

dospělý muž. Brzy začaly sousedky prosit Elišku, aby jim Jahůdku půjčila na nejrůznější drobné práce 

a omlouvaly se Elišce za to, že se jí posmívaly. Jenom hajnému se to pořád nezdálo. „Vždyť to není 

člověk, je to skřet, kterému se nedá věřit,“ říkával a Elišce bylo z těch řečí smutno, protože dobře 

věděla, jak hodná holčička je její Jahůdka a kolik štěstí přinesla jí i Jakubovi. Ale hajný si to nedal 

vymluvit a dál šířil jedovaté řeči.  

Jednoho dne se přihnala veliká bouře a zastihla hajného uprostřed lesa. Nevrátil se domů celou noc, 

ani druhý den ráno. Jeho žena plakala a bědovala, prosila sousedy, aby ho šli do lesa hledat, ale žádný 

z mužů hajného nenašel. Jahůdka se oblékla a vydala se do myslivny. Řekla ženě hajnému, aby jí 

půjčila koně a dlouhé lano. Když Jahůdka vše dostala, vyhoupla se na koně, vyšplhala se mu na hlavu, 

držela se hřívy a něco mu šeptala do ucha. Kůň ji poslechl a vydal se na místo, kam s hajným často 

jezdíval.  

Jahůdka volala hajného jméno do tichého lesa, až zaslechla nějaké sténání. Pobídla koně a vyrazili 

směrem, odkud se ozýval hlas. Před sebou uviděla obrovský spadlý strom a pod ním koukala ruka 

v zeleném kabátě. Hajného v bouři zavalil strom.  

Jahůdka neváhala ani chvíli, seskočila z koně a podhrabala se pod mohutným kmenem velkého 

smrku. Pro tak malou holčičku to bylo jako 

nic. Pak obvázala ležící strom, druhý 

konec přivázala k sedlu na zádech koně a 

poručila mu táhnout. Kůň zabral a kmen 

stromu se odvalil stranou. Hajný naříkal, 

celé tělo ho bolelo, ale neměl nic 

zlomeného a mohl stát. Uviděl svého 

koně, ale nikde žádný člověk.  

„Kde jsi můj zachránci?“ volal a rozhlížel 

se po okolí.  

„Tady jsem,“ zvolala Jahůdka, která mu 

stála na botě.  

„Ty?“ vydechl překvapeně hajný. „Taková 

malá a tohle jsi sama dokázala?“ 

„Sama ne, s tvým koněm,“ odpověděla 

Jahůdka. „Když tě žádný z mužů ve vsi 

nenašel, vydala jsem se pro tebe já.“ 

Hajný poděkoval a dál už neřekl ani slovo. Jen vzal statečnou holčičku do dlaně a s bolestí se 

vyhoupnul na koně. Jahůdku si posadil na rameno a společně přijeli do vesnice. Elišce a Jakubovi jako 

své poděkování věnoval velký kus lesa, u kterého bydleli a už nikdy neodsuzoval nikoho jen proto, že 

je malý. Protože nezáleží na tom, jak velké má člověk tělo, ale jak velké je jeho srdce.  

 

 



10. Skřítek Spinkálek a Budílek 

V domečku na kraji lesa bydlela se svými rodiči holčička jménem Ema. Mamince pomáhala, tatínka na 

slovo poslechla, starala se o mladšího bratříčka, ale v jedné věci zlobila. Večer nechtěla chodit spát a 

ráno zase vstávat. Co se jí maminka na vysvětlovala, jak je důležité jít včas do postele, aby byla 

odpočatá, aby dobře rostla a byla chytrá, co se jí načetla pohádek před spaním, aby se jí dobře 

usínalo, co se na Emičku nakřičela, ale nic nepomáhalo. Večer, co večer holčička odmítala jít do 

postele, skákala, běhala a pištěla, jenom ne a ne jít spát. Usnula samou únavou až hluboko po půlnoci 

a ráno nebyla k probuzení. Marně ji maminka i tatínek budili, marně s ní třásli a prosili, Emička byla 

z toho krátkého spaní tak unavená, že nedokázala vylézt z postýlky. A tak každé ráno chodila pozdě 

do školy a zanedbala spoustu učení, protože jí únavou padala hlava na lavici. Paní učitelka se zlobila a 

stěžovala si rodičům, ale ti si s Emičkou poradit nedokázali.  

Jednoho večera, když Ema opět lumpačila a skákala divoce v peřinách, nazlobila maminku tak moc, až 

ji vyhnala z domu za zahradu, aby přišla, až se uklidní. Emičce se ten nápad nejprve velmi líbil a 

utíkala ven, aby se proběhla. Jenomže venku jí byla zima a bála se tmy, tak začala ťukat na dveře a 

prosit maminku, aby ji pustila zpět do svého pokoje. Slibovala, že už bude hodná, že půjde okamžitě 

spát, ale maminka jí nevěřila, protože tak Ema slibovala každou noc. Po chvíli zaťukala na dveře 

znovu, ale nikdo neodpověděl. Ema se zlobila a vztekala, že ji rodiče nechali venku a neotvírají. 

Netušila, že maminka i tatínek už byli po všech těch nocích tak unavení, že vyčerpáním usnuli a žádné 

klepání, ba ani bušení neslyšeli. Když se ráno probudili, zděšením hned vyskočili a běželi na zahradu 

pro Emičku. Tu tam však nenašli. Zahrada byla prázdná, branka otevřená a Ema nikde. Rodiče svou 

dcerku hledali, pomáhal jim i malý bratříček, babička s dědečkem, celá vesnice, ale Emička jako by se 

do země propadla.  

Ona se totiž skutečně propadla. Tu noc, co ji maminka zamknula venku na zahradě, se tolik na své 

rodiče zlobila, až se rozhodla, že jim uteče. Vydala se daleko do hlubokého lesa, kde byla tma tak 

veliká, že na krok neviděla. A najednou šup, šlápnula do pichlavého roští, které se pod ní probořilo, a 

ona letěla někam dolů, dokud nepřistála na tvrdé zemi. „Au,“ pípla Emička plačtivě a hladila si 

natlučený zadek. „Kde to jsem? Haló! Mami, tati…“ Ema se dala do pláče. Bylo jí smutno, měla hlad a 

bála se. 

„Co nám tady brečíš? A jak ses k nám vůbec dostala? Sem žádní lidé nepatří,“ ozvalo se jí za zády. 

Ema se zmateně rozhlížela, ale nikoho neviděla. 

„Kam koukáš? Tady jsem,“ uslyšela rozhořčený hlas někde u svých nohou. Podívala se ke špičkám bot 

a skutečně tam dole uviděla malého chlapíčka s hustým bílým vousem. 

„Kdo jsi?“ zakoktala překvapením. „Ty jsi…?“ 

„Jo, jsem skřítek. Co tak koukáš? Nikdy jsi žádného neviděla?“ 

Emička zavrtěla hlavou. 

„Jmenuji se Budílek. A někde tady je můj bratr Spinkálek. Ten asi zrovna spí. Celé dny a noci a nedělá 

nic jiného. Vstává jen k jídlu a k večernímu usínání. A já se příšerně nudím. Když už jsi tady, budeš mě 

bavit a běda, jestli ne. 

„Jasně, že tě budu bavit,“ přikývla Ema. „Hrát si takhle v noci je totiž mnohem lepší než spaní.“ Jen to 

dořekla, začali si s Budílkem hrát na honěnou, schovávanou, skákanou a další vylomeniny, až se 

Emička unavila tak, že se jí začalo chtít spát.  

„Kdepak, kdepak,“ zakřičel Budílek. „Tady se spát nebude, já nikdy nespím, tak nebudeš spát ani 

ty.“ A začal jí zpívat písničku:  



Já jsem skřítek Budílek, 

Co žene děti z postýlek 

Deku tu já nemám rád 

Pojď si raděj se mnou hrát. 

 

„Ale já jsem strašně unavená.“ 

„Ne! Ne a ne a ne.“ Skřítek křičel a zpíval pořád dokola tak hlasitě, až se vzbudil jeho bratr Spinkálek. 

„Kdopak mě tu budí? Budílku, to si nemůžeš dát na chvíli dát pokoj? Tak dobře se mi spalo. A kdo je 

tohle?“ ukázal prstem na Emičku, která byla už tak unavená, že sotva stála na nohou.  

„Nějaká holka, co k nám spadla. Necháme si ji, konečně je tu pořádná legrace.“ 

„Nemůžeme si tu přeci nechat člověka, Budílku. Je moc velká, všechno nám tu zničí.“ 

Emička zívala na celé kolo. Tak moc chtěla spát, byla příšerně unavená, klepala se zimou a svíralo ji 

smutno po rodině.  

„Pusťte mě domů, skřítci, prosím.“ 

„Kdepak,“ ozval se Budílek. „Teď jsi moje hračka a 

musíš si se mnou hrát.“ A začal znovu zpívat. 

„Ne, prosím…“ Ema plakala a klečela na kolenou. 

„Co ty jsi vůbec zač?“ ptal se Spinkálek a pomalu 

listoval kouzelnou Knihou spánku. Byl v ní seznam 

všech dětí v okolí, které pravidelně večer uspával a 

jeho bratr zase ráno budil. Bez nich by se to dětem 

totiž nedařilo. Emička mezi vzlykáním sdělila 

skřítkovi své jméno a příjmení, nadiktovala i přesnou 

adresu, ale Spinkálek ji v seznamu nenašel.  

„Holka, vždyť my tě tu u nás vůbec nemáme zapsanou. Jak ty můžeš večer usnout?“ 

„Špatně,“ špitla Emička. „Vůbec se mi nechce spát a rodiče se moc zlobí. Ale usnout se mi prostě 

nedaří.“ 

„A jak ráno vstáváš?“ podivoval se Budílek. 

„Také špatně. Nemůžu se probudit celé dopoledne.“ 

Skřítci se na sebe podívali a všechno jim bylo hned jasné. Když se Emička narodila, zapomněli si ji 

zapsat do své knihy. Proto měla takové potíže se spaním. Budílek ihned přinesl kouzelnou propisku a 

Spinkálek si všechny její údaje pečlivě poznamenal do Knihy spánku.  

„Tak a teď jdi domů, a nechte mě spát. Je hluboká noc, všichni spí. Tedy kromě mého bratra.“ 

Budílek se zasmál, ale Emička se samou únavou sesunula k zemi a spala jako dřevo. Jen tak, na holé 

podlaze.  

Ráno ji Budílek lehce pošimral kouzelným peříčkem pod nosem a tiše zazpíval: 

 



Já jsem skřítek Budílek, 

Co žene děti z postýlek 

Deku tu já nemám rád 

Pojď si raděj se mnou hrát. 

 

Emička vyskočila a byla čilá jako rybička. Sice celá rozlámaná ze spaní na podlaze a poškrábaná 

z večerního pádu roštím, ale plná energie. Oba skřítci seděli u svého malého stolečku a dávali si 

k snídani dvě borůvky a jednu ostružinu.  

„Běž domů, Emičko, všichni už na tebe čekají,“ řekl Spinkálek. 

„A kdyby ses někdy nudila, přijď si zase zahrát na schovku,“ dodal Budílek a něco jí podával. „Tady 

máš od nás dárek, aby se ti dobře spalo a zlé sny tě nerušily.“ 

Emička poděkovala, vzala si balíček a přikývla, že až nebude moct zase někdy v noci usnout, tak určitě 

přijde. Ale už za nimi nikdy nepřišla. Od té doby totiž spinkala, jako když ji do vody hodí, vstávala 

odpočatá a ze snů ji nic nerušilo. A nad její postýlku tatínek přitloukl dárek od kamarádů skřítků. 

Lapač snů, po kterém se každý večer do jejího pokojíčku spouštěl Spinkálek, aby jí dal dobrou noc, a 

ráno přicházel Budílek, aby ji jemným šimráním peříčka a písničkou tiše probudil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výměna 

 

Je tu příběh na konec, 

v něm se stala divná věc. 

Potkala mořská panna holčičku, 

Která chtěla míti ploutvičku 

Panna by zas nohy ráda měla 

Ty za ploutev by vyměnila. 

 

Stal se zázrak, stal se div světa 

Dívka plave rychle, že až skoro létá 

Mořské panně místo ocasu 

Narostly dlouhé nohy od pasu.  

Obě mají, to co chtěly 

Jedno si však nemyslely 

Není to tak veselé, 

Když vám chybí přátelé. 

 

Dívka chtěla domů jít 

Ale nemohla se vynořit 

Je to přece velký trapas,  

Na souši mít rybí ocas 

Chyběla jí máma, táta, děda, babi, 

Tady má jen ryby, kraby nebo žáby. 

 

Mořská panna teď nemohla žít v moři 

Do písku se její nohy boří, 

Vždyť k tomu nemá vlohy,  

Aby ovládala nohy, 

Bylo jí smutno po své rybí rodině, 

Chtěla by zas klouzat po mořské hladině. 



 

Obě malé dívky ta výměna mrzí, 

Obě mají oči plné slaných slzí, 

Chtěly by vše dáti zpět, 

Chyběl jim moc vlastní svět, 

Jedna v moři, druhá na pláži, 

Dotkly se rukou, snad společně to dokáží. 

 

Hrom a blesk a v tu chvíli 

Nazpět se zas vyměnily 

Od těch dob už nikdy nechtěly, 

Aby se v někoho jiného měnily 

Byly šťastné, tak jak žily 

Užívaly každou chvíli 

A svoje velké přátelství 

Obě mají za štěstí. 


