Pavel Mondschein

Bordeří
povídačky

Pavel Mondschein

Bordeří
povídačky

Pavel Mondschein

Bordeří
povídačky

Bordeří povídačky 2
Text © Pavel Mondschein 2019
Ilustrace © Alena Doubravová 2019
Grafická úprava © Martina Máta Nosková 2019

ISBN 978-80-907297-8-0

Obsah
Zelený poklad.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Léčivá moc princezny Prejty. .
Letecký den. .

. . . . . . . . . . .

16

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

Vejce nadivoko.
Štěněcí škola. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

Návštěva zdaleka..
Salon ovčí krásy.
Bylinkáři. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Schovávačka mezi stromy. .

109

. . . . . . . . . . . .

127

. . . . . . . . . . . . . . .

146

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

164

Špetka štěstí za ušima. .
Strážci lesa.

6

Zloděj piškotů.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

190

Zelený poklad

Tenounké stéblo travičky, jež sotva před pár hodinami
vykouklo z prokřehlé země, se zachvělo. A znovu. A ještě
jednou. Ovšem ne kvůli chladu, který jen neochotně
ustupoval před doteky zlatavých paprsků dopoledního
slunce. Mohlo za to slabé, ale vytrvalé funění. Odkud se
vzalo? Vycházelo z dvojice nozder, jež se travního stébla,
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Zelený poklad

tohoto prvního posla jara, téměř dotýkaly. Nozdry patřily
černému čumáku, čumák štíhlé hlavě s elegantní bílou
lysinkou a hlava psovi. Borderákovi, abychom byli konkrétní. Jmenoval se Markýz Chopper Alkyran III., ale kdybyste ho tak oslovili, hned by se ohradil, že pro všechny
kamarády je prostě „Kubíček“, tak na co ty formality?
Tentokrát by ovšem nechal podobné porušení protokolu bez povšimnutí. Měl práci! Musel přesvědčit jaro,
že už skutečně nadešel jeho čas. Byl to důležitý úkol a on
ho nebral na lehkou váhu.
Fu. Fu. Fuuu, proudil z čenichu teplý vzduch na zelený
výhonek, váhavě rašící u jižní strany kamenné studny.
Kubík ležel s hlavou položenou mezi předními tlapami a oříškovýma očima hypnotizoval to zelené nic,
které vykukovalo na svět. Staral se o něj, jako by to byl
největší poklad široko daleko. A žádný div. Zima, jíž se
dlouhé měsíce nechtělo odejít, všechny pořádně potrápila. Ovečky se na seně tiskly k beránkovi Vendelínovi, kočky k ovečkám a myši ke kočkám, to vše, aby se
aspoň trochu zahřáli. Takový to byl mráz. A ačkoliv ta
největší sibérie už před pár týdny polevila, jaro se stále
ne a nechtělo ukázat. Kdoví proč, možná se zapomnělo,
možná mělo důležitou práci někde jinde. Každopádně
tady na statku ho všichni netrpělivě vyhlíželi.
7
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Když tedy Kubíček po ránu náhodou narazil na tohoto
jeho posla, neodvažoval se jej pustit z očí. Co kdyby se
mu něco stalo a zima se zase vrátila? Proto u něj ležel,
opatrně ho zahříval vlastním dechem a doufal, že pokud
se bude opravdu hodně snažit, zazelená se konečně celý
dvůr i pastvina, a on zase bude moci dovádět s ovečkami
na louce tak, jak to miloval.
Z myšlenek na zpěv ptáčků a válení se v pampeliškách ho náhle vytrhl hromský hlomoz. Vycházel z dřevníku a byl tak silný, až se stěny kůlny otřásaly. Polena
padala jedno přes druhé a celý ten rachot zakončilo
zvučné zadunění plechového sudu, které jako obří činel
ohlašovalo příchod…
„Pomóóóc, pomóóóc!“ vyletěla z přístavku rozčepýřená fenečka Kýnka. Oči měla vykulené, ušiska přitisknutá až někam na zátylek a límec bílých chlupů se
jí ježil zatoulanými hoblinami. Doplachtila téměř až do
poloviny dvora. Tam se setrvačností několikrát překulila, hned ale vyskočila na krátké nožky a rozběhla se
ke Kubíčkovi.
„Zachraň mě,“ halekala, až vyplašila dvojici vran,
které vyspávaly za komínem. „Sežerou mě zaživa!
Nemám nějakou na zádech? Ne? Ani jednu? Přísahala
bych, že je tam cítím. Kubínku, podívej se, prosím!“
8
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Zastavila se smykem u borderáka a strčila mu záda
pod čenich. A pořád se kroutila a ošívala, jako by jí pod
kůží rejdil taneční sbor mravenců.
„A co tam jako máš mít?“ zeptal se zmateně Kuba
a tlapkou ji mírně odstrčil od stébla, aby si na něj náhodou nesedla.
„Musí tam být,“ trvala na svém a snažila se zkroutit
krk tak, aby si zkontrolovala hřbet sama. „Sápaly se po
mně, lezly jedna přes druhou a kvičely, až mi z toho ještě
teď píská v uších…“
„Ale kdo?“
„Krysy!“ vyštěkla fenka a otřepala se odporem. „Máte
tady krysy! Celé stádo!“
„Myslíš asi hejno,“ opravil ji Kubíček a popolehl si
kousek bokem, aby zahříval výhonek travičky zase z jiné
9
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strany. Ve vzduchu byla přece jen pořád cítit zima a on
měl strach, že by se mohla rostlinka leknout a schovat
zpátky pod zem.
Kýnka ovšem neměla na žádné slovíčkaření náladu.
„To je snad jedno, na co se krysy měří, aťsi třeba na věrtele. Prostě jsem spokojeně spala, měla jsem krásný sen
o větroních z jitrnic, a najednou… Brrr,“ otřásla se, až se
hobliny rozletěly vzduchem. „Najednou byly všude kolem.“
„Jitrnice?“
„Krysy přece! Ty mě snad vůbec neposloucháš!“
Kubíček se na ni soucitně podíval, zuby jí z kožichu
vytáhl pár zatoulaných stébel slámy a zeptal se:
„A nezdálo se ti to náhodou? Představivost máš
živější než mraveniště před deštěm, to o tobě ví každý.“
Byla to pravda. Za ten půlrok, co Kýnka vyměnila
toulky světem za teplý pelíšek u krbu, se stala mezi
místními zvířátky tak slavnou, že si její vyprávění chodili poslouchat i přespolní.
„No vážně! Chtěly mě zblajznout zaživa. Klidně ti to
odpřisáhnu – na mé uši, na psy v buši,“ hájila se a vrhla
na svého kamaráda ukřivděný pohled. Náhle se jí do
hlasu vetřelo neblahé tušení:
„Hele, nechybí mi někde něco?“ natočila se ke Kubíčkovi bokem a začala s kontrolou jednotlivých součástek.
10
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„Kormidlo mám,“ zamávala ocasem, „směrovky taky,“
zastříhala ušima, „a co podvozek?“ podívala se ze strany
na břicho. „U všech huňatých! Ony mě vážně kus
sežraly! Poslední měsíc si spokojeně tloustnu, už jsem
byla pořádný macek, a teď? No podívej se na mě, jak
jsem najednou hubená!“
Pak nahrbila záda, aby se mohla podrbat zadní nohou
na břiše, a znejistěla. „A co je tohle?“ Drb, drb. „To vypadá
jako…“ Drb. „… boláky! Nejenže mě ty krysy sežraly, ale
ještě jsem od nich chytila mor!“
Kubíček však na rozdíl od ní zachoval klid, a dokonce
se trošku pousmál. „A jiné vysvětlení tě nenapadá?
Opravdu ne?“
„Tak mně tady jde o život, a tobě to je k smíchu?“
zadurdila se Kýnka, otočila se k borderákovi a s výhrůžným výrazem kolem čenichu k němu udělala pár kroků.
Velká tlapka, jejíž rozměry zdaleka neodpovídaly její
veskrze drobné konstituci, došlápla jen těsně vedle osamělého stébla trávy.
„Ne, to rozhodně ne,“ pospíšil si Kubík. „Jenomže…
Žádné krysy tě neohlodaly, a už vůbec tě nenakazily
morem. Žádné tu totiž nemáme.“
„Tak se běž podívat sám, ty chytráku! Jasně že tam
jsou. Vždyť to jejich pištění je slyšet až sem.“
11
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„Kýničko,“ řekl laskavě Kubíček a pokusil se odkormidlovat rozezlenou a zmatenou čubičku dál od svého
pokladu. „To nejsou ani myši, ani krysy, ani jiní hlodavci.
To jsou přece…“
„No – co?“
„Nic tě nenapadá?“
„Brzo asi napadnu tebe, jestli to nevyklopíš,“ zavrčela
varovně.
„Štěňátka přece.“
Kýnka se zarazila, pozvedla tázavě obočí a naklonila
hlavu na stranu.
„Kde by se tam vzala? Jako že někdo přišel a vysypal na mě pytel štěňat, zatímco jsem spala? Tím se tady
u vás bavíte?“
„Nikdo je nepřinesl. No přemýšlej, jak se tam asi
mohla dostat?“
Feneččina hlava i obočí stále vyjadřovaly zmatené
nepochopení a čekaly, až Kubíčkova řeč začne konečně
dávat smysl.
„Jsou to tvoje štěnda,“ řekl pes pomalu a s důrazem
na každé slovo. „Tvoje vlastní.“
Kýnce začalo svítat. A to nejen obrazně – v očích se jí
pomalu rodila záře, která v nich dosud nebyla, ale odteď
už nikdy neměla odejít. Podívala se znovu ze strany
12

Zpět na obsah

Zelený poklad

na svou siluetu, pak na Kubíčka, na pískající dřevník,
pak zase na borderáka a nakonec si ohromeně sedla na
huňatý zadek.
„Moje štěnda,“ zašeptala.
„No jasně, moje štěnda!“ zvolala najednou nadšeně.
„Tak je to! Konečně vyletěla z hangárků, letadýlka moje!
A to znamená…“ svalila se na záda, vytrčila packy k nebi
a přitiskla hlavu k hrudi, aby si zamžourala na břicho
poseté malými zarudlými hrbolky, „…aha, jasně! To
není mor, tohleto, že ne?“
Kubík se usmál a tlapkou opatrně ometl zrnko hlíny,
které Kýnka vymrštila na stéblo, jež tu tak pracně opečovával. „Ne, to jsou přece cecíky.“
„Houbeles cecíky,“ vyštěkla rozjařeně fenka. „Nemám
přece žádná obyčejná štěňata jako nějaká hej počkej.
Zapomínáš, kdo já jsem? Já jsem Kýnka. Takže mám
štěnda‑letadýlka! Jsem jejich mateřská loď a tohle jsou
tankovací ventily na přisávací ploše. Což mi připomíná –
ta moje érka asi chtěla doplnit palivo, že jo? Proto se po
mně tak sápala. Asi bych se k nim měla rychle vrátit,
nemůžu je nechat dlouho čekat. Tak se měj a pokračuj
v tom, co… co ty tady vlastně děláš?“ zeptala se zvědavě.
Kubíček byl rád, že má konečně příležitost ukázat jí
to, co tady od rána opatroval. Hrdě vypjal svou hustou,
13
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zářivě bílou náprsenku a ukázal čumákem ke křehkému stéblu:
„Podívej, co jsem tu našel.“
„Ty bláho, ty jsi čaroděj!“ zvolala čubinka obdivně.
„Jak jsi to věděl? Přesně tohle potřebuju! Od rána mám
žaludek jako na vodě.“
A než stačil borderák jakkoliv zasáhnout, chramst!
Kýnka osamělé stéblo uhryzla, párkrát si ho převalila na
růžovém jazyku a bylo to tam.
„Jo, to bodlo,“ zamlaskala spokojeně.
Kuba na ni zíral jako opařený. „Ale… to přece… to
bylo… nemůžeš… zima teď…“
„No co je?“ podivila se. „Děláš, jako bych provedla
kdoví co. A přitom tamhle raší další tráva. A vedle další.
A u špejcharu hned celý trs, jen se podívej.“ Pak zamyšleně naklonila hlavu a prohlásila: „Vypadá to, že konečně
přišlo jaro. Určitě by sis toho taky všiml, kdyby ses tu od
rána jen neválel.“
Kubík zamrkal. Měla pravdu. Jak tak fascinovaně
hlídal ono jediné stéblo, vůbec mu nedošlo, že se kolem
vyrojila spousta dalších. Jestli bylo na dvoře u studny
o jedno víc, nebo míň, na tom nemohlo nic změnit.
Zadíval se za kamarádkou, která s ocáskem nahoru
klusala zpátky k dřevníku za svými kníkajícími
14
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„letadýlky“, a spokojeně si povzdychl. Ačkoliv na to bylo
ještě brzy, přísahal by, že už teď k němu vlahý vánek
nese vůni rozkvetlých zahrad a zelených pastvin.
Podíval se dolů k tlapkám, mezi nimiž mu zvolna
rašilo jaro. Zamyslel se a opatrně jeden lístek ukousl.
Kýnka měla pravdu. Tohle opravdu bodlo.

15
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Léčivá moc princezny
Prejty
Ačkoliv právě začínalo dopoledne, nejrušnější doba ze
všech, panovalo na dvoře ticho. Jako by překrásné pozdní
jaro uondalo samotnou přírodu a ta si chtěla ještě před
obědem střihnout dvacet. Větve smrku, kde s oblibou
cukrovaly hrdličky, zely prázdnotou. Přes střechy okolních domů se sem neneslo ani bečení ovcí, ani štěkot psů,
dokonce ani bzučení včel. Jenom listy bříz si něco tiše
šuškaly s vánkem, ale to se nedá počítat. Všude vládl klid.
Podezřelý klid.
Kubíček se opatrně rozhlédl. Ospalá nálada samozřejmě padla i na něj. Táhlo ho to do milovaného pelíšku
v dřevníku, to ano. Jenže moc dobře cítil podlou léčku,
která se kolem něj stahovala jako smečka vlků okolo
pastviny. A on nebyl dnešní. Pokud byste hledali hlupáka, kterého utáhnete na vařenou slepičí nohu, museli
byste se po něm poohlédnout někde jinde. Raději se
16
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tedy otočil zády ke svému království, kde by ho každý
hned našel, a vydal se opačným směrem – ke garáži, ve
které s odklopenou kapotou odpočíval stařičký modrý
traktůrek.
Borderák čumákem pootevřel vrata a třikrát rychle
zavětřil. Necítil žádný nepatřičný pach. Proklouzl tedy
dovnitř, stáhl z bedny s nářadím starou děravou deku,
která chránila věkovité pilníky před prachem a zvědavými vlaštovkami, a udělal si z ní provizorní kubikaci.
Vůně oleje, benzínu a železa se zde mísila s pachem
pavučin a zapomenutých hadic. Vzato kol a kolem to
tady nebylo nijak špatné.
Dvakrát se na dece zatočil, aby se na ní mohl uvelebit, když tu se z rohu pod stropem ozvalo potměšilé
mňouknutí:
„Podívejme, kdo se sem přišel zašít. Jestlipak o tom
vědí tvoji kamarádi?“
Ztuhl a překvapeně zvedl hlavu. Nahoře na trámu
seděla Jackoule. Její zavalité tělo se ztrácelo v přítmí,
takže z ní viděl jen ocas švihající ze strany na stranu
a široký zlomyslný úsměv.
V duchu zasakroval. Hrome, vždyť přece ví, že sem
ta lstivá šibalka chodí strašit myši! Jak je možné, že na
to zapomněl?
17
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„Ne, Jackulko, prosím… To bys přece neudělala,“ za
škemral, ale bylo mu jasné, že zcela zbytečně.
„Přece vám nepokazím hru,“ zakřenila se kočka
a vyvřískla: „Tady ho máte, caparti! V garáži!“
Ze všech koutů dvora se v ten okamžik vyřítil chlupatý uragán a těsně před Kubíkem se spojil do jednoho
nepřehledného víru zkázy.
„Na něěěj!“
„Ucho je moje, nechte mi ho. Ucho je moje, povídám!“
„Jauvajs! To bylo moje ucho!“
„Útoook!“
Do dlouhé černobílé srsti se zahryzly čtyři sady
zubů ostrých jako jehličky a strhly nebohého borderáka
k zemi. Ani se moc nebránil, jen se odevzdaně svalil na
bok jako skolený mamut.
Zase ho dostali. Proti štěňatům je jeden prostě
bezmocný.
Zatímco neohrožený Janek seděl Kubovi na hlavě
a zakusoval se mu do krku, Pulec se zaměřil na jeho pravou přední a tahal ho za ni, jako by si ho chtěl odvléct do
doupěte. Rozdováděná Čarnota hopsala kolem nich, tu
hryzla, tu ďobla a do toho používala psův bok jako trampolínu. Ani Ještěrka nezůstávala pozadu. Zaryla svůj
drobný chrup do Kubíkova ocasu, a kdykoliv s ním velký
18
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hafan pohnul, nakabonila svůj princeznovský kukuč
a štěněcím hláskem na něj zavrčela.
Všichni čtyři raraši se o psa přetahovali jako o uzenou hovězí kýtu. Ne snad, že by neměli dost hraček, jenže
s žádnou z nich si neužili tolik švandy jako se strýčkem
Kubíkem!
Kdo ví, jak by nebohý borderák dopadl, kdyby na
zápraží náhle necinklo nádobí. Sedm uší vyletělo jako na
povel k nebi – jen sedm, jelikož Pulec to své levé zatím tak
docela neovládal – a sevření trochu povolilo. Ve dveřích
do stavení se objevil vyčouhlý vousáč s rukama plnýma
misek. Pod nohama se mu propletla fenečka huňatá
tak, že vypadala spíš jako medvídě než jako ovčácký pes,
zaklonila hlavu a táhle zahoukala jako lodní siréna.
Chumel těl u garáže se rázem rozpletl a ocásky
vystřelily plnou rychlostí za mámou. Podával se oběd!
Kubík zamrkal, trochu nejistě se postavil a pořádně
se otřepal, aby se vzpamatoval. Ti lotři mu zase dali…
Když procházel kolem Kýnky, podmračeně si ho
změřila pohledem a pronesla: „Taky by sis už mohl dát
jednou pokoj a přestat je poňoukat k nepravostem. Kdo
je má pořád rovnat?“
Jako by za to mohl on! On, který se tomu všemožně
snažil vyhnout. Ale nebyl ani schopný se nějak hájit. Jen
19
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dopajdal k ovčákovi, který z dřevěné lavičky s úsměvem
pozoroval ty čtyři krmící se piraně, a svalil se vedle něj.
Na chviličku zavládl klid. Pulec – nejmenoval se
tak proto, že jeho máma hopsala jako žába, nýbrž proto,
že měl jednu půlku hlavy bílou a druhou černou – zarazil čumák do misky tak hluboko, že mu z ní koukaly jen
uši, a nevnímal okolní svět. Drobounká Ještěrka si k jídlu
přinesla svou milovanou ovečku, kterou jí kdysi udělal
ovčák z bělavého rouna, posadila si ji vedle sebe a teď po
ní občas loupala pohledem a temně na ni vrčela pro případ, že by jí ovečka snad chtěla tu dobrotu sníst. To Čarnota se podobnými starostmi vůbec nezabývala. Do svého
oběda jen párkrát ďobla a odběhla do kouta dvora, kde měl
Kubík na večer odloženou kost. Popadla ji a teď s ní zápasila ve stylu štěndo‑římském. Nedalo se říct, že by vyhrávala. Hnědý Janek toho naplno využil, rychle zlikvidoval
svou vlastní porci a hned do sebe ládoval i tu Čarnotinu.
Že si takhle klid nepředstavujete? Inu, v porovnání
s tím, co ty čtyři živly prováděly, když zrovna nejedly
nebo nespaly, to byly pro Kubíka a jeho nervy učiněné
turecké lázně.
„Že ale rostou, hadimrškové, co?“ pohlédl ovčák spokojeně na tu drobotinu, která právě připomínala hladové
gremliny.
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„Až moc,“ zafuněl unaveně Kubík a čumákem si
opatrně kontroloval celé tělo, jestli mu z něj náhodou nějaký důležitý kousek neurafli. „Jeden aby se bál
vykročit na dvůr.“ Pak se posadil a drknul ovčákovi do
ruky v náznaku, že nemá zanedbávat své povinnosti.
Byly tu přece uši, které po tom hrůzném zážitku potřebovaly podrbat!
Seděli tam vedle sebe a užívali si tu chvilku ticha, kdy
se štěňata věnovala miskám. Jídlo už sice dávno zmizelo,
ale to nikomu z těch čtyř nevadilo – nádobí bylo zapotřebí pořádně vymýt, vylízat a vyčistit. Co kdyby přišla nějaká molekula oběda nazmar! Samozřejmě jediný,
kdo se toho rituálu neúčastnil, byla Čarnota. Ta černá
ďáblice s uzounkou, téměř neviditelnou lysinkou a kraťounkými bílými ponožkami ještě pořád bojovala s kostí,
válela se a koulela a očividně ji rozčilovalo, že má její
soupeř pořád navrch. Nakonec se zpod kosti vyprostila,
odskočila, vrhla na ni ošklivý pohled a ostře štěkla.
Pak zvedla ocásek a odběhla za ostatními.
„A co budeme dělat teď?“ poskakovala kolem.
Janek, který zhltnul dvě misky místo jedné, se svalil
na bok a zafuněl: „Spát. Nebo máš lepší nápad?“
„Spaní je nuda. Spaní je pruda. Pojďte něco provést,“
ponoukala ostatní. „Něco pořádného.“
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Zpět na obsah

Léčivá moc princezny Prejty

„Vždyť už děláme,“ zamumlala Ještěrka. Ta se na rozdíl od bratra napucla jen tak akorát a teď ožižlávala ucho
své milované miniaturní ovečce, která se po jídle změnila ze sokyně opět v nejlepší kamarádku.
„No to je mi zábava, válet se s hračkami,“ ušklíbla
se Čarnota, ale hned nato jí blýsklo v oku. „Mě napadlo
něco lepšího! Pojďte na skutečné ovce! Osedláme si je
a projedeme se na beráncích kolem pastviny. Co vy na
to? Poslední u jasanu uklízí pelíšek!“
Ani na ostatní nečekala a sama tryskem vyrazila
k brance, která dělila dvůr od loučky u ovčína. Ostatní se
samozřejmě rozběhli za ní. Čarnota měla vždycky nejlepší
nápady! Těsně za ní utíkal Pulec a chňapal jí po ocásku,
aby ji zpomalil. Kousek za ním cválala Ještěrka, která ani
teď neopustila svou hračku – malinkatá huňatá ovečka
jí plandala z tlamičky jako kotě, které máma přenáší do
nového doupěte. Řadu uzavíral Janek. Chudák, tížilo ho
bříško plné dvou obědů, a tak nedokázal držet s ostatními
krok. Zdálo se, že o poraženém je předem rozhodnuto.
Jenže ouha! Uprostřed dvora stále ležel obří kus
kosti, který před chvílí porazil Čarnotu. Když ho Ještěrka
míjela, zavadila o něj svou ovečkou a nabodla ji na jeden
z ostrých výčnělků. Setrvačnost vyhodila fenečku do
výše, takže proletěla vzduchem a dopadla v kotrmelcích
22
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o dvě stopy dál. Nic se jí naštěstí nestalo, jen překvapeně
vypískla a zmateně se rozhlížela, co se to stalo…
… Hračka takové štěstí neměla. Nit, která držela
pohromadě umně svázané chomáče vlny, se přetrhla
a bílé chuchvalce se rozletěly po celém zaprášeném dvoře.
Nebohá Ještěrka zapomněla na všechno kolem
sebe, nevšímala si Janka, který se kolem ní s funěním
přehnal za ostatními, a měla oči jenom pro svou milovanou kamarádku. Honem honem sbírala vlnu, jenže
kus odnesl vítr na pastvinu, kus se odkutálel do misky
s vodou, a jeden bílý obláček si dokonce hnedle odnesla
straka – možná aby si jím vyzdobila hnízdo, možná aby
ho vyměnila s jezevcem za nějakou lesklou tretku.
Kamarádka se změnila na cáry látky, provázku
a vlny a žádné ňufání čeníškem to už nemohlo spravit.
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Zatímco ostatní tři štěňata řádila na pastvě, Ještěrka seděla uprostřed dvora jako hromádka černobílého
neštěstí. Ani si nevšimla, že se u ní zastavily dvě nohy
v pevných kožených botách, doprovázené čtyřmi tlapami.
Ovčák si vedle ní dřepnul, potáhl z fajfky a vzal do
mozolnaté dlaně, co z hračky zbylo. Zběžně si vše prohlédl, pak fenečku pohladil po hlavě a broukl: „Proč ty slzy,
maličká? Vždyť se zas tak moc nestalo. To dáme do pořádku.“
„Opravdu?“ zvedla Ještěrka ouška a smutkem v jejích
očích prosvitla naděje.
„No samozřejmě,“ přidal se Kuba, který právě znalecky očuchával torzo hračky. „Zapomínáš, kdo ti ji vyrobil? Přece ovčák. A když ji vyrobil, dokáže ji také spravit.“
„Určitě,“ přisvědčil dlouhán. „Budu potřebovat jenom
trochu čerstvé vlny, a ani nepoznáš, že se něco stalo.“
„Fakt? Tak to… to ji hned letím sehnat! Za chviličku
jsem zpátky!“ vypískla a metelila k brance, až se jí za
tlapkami prášilo.
Protáhla se škvírou u pantů a hned byla u ovčína.
Jenže ten zel prázdnotou. No jistě, vždyť ostatní právě
závodili! Že by si ale osedlali všechny jehničky a beránky,
kteří tu bydleli? To snad ne…
Začenichala, jenže jí to nebylo nic platné. Ovečky
tu žily už drahně let a celé okolí nasáklo jejich pachem
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natolik, že ani sebelepší čmuchání jí nemohlo nic
prozradit. Jen odkudsi z druhého konce výběhu sem
doléhaly zvuky poděšeného bečení, dusání a nadšeného ňafání.
Hromada sena u zdi najednou slabě zašustila, nepatrně se otřásla a po chvíli se z ní vynořily dva úzké čumáky.
Krátce zafuněly a odhrnuté pysky odhalily několik velkých zubů. Tlamy si pak zručně nabraly pořádné sousto
suché trávy a zase zmizely.
„Přece jenom tady někdo je!“ zajásala Ještěrka a vrhla
se po hlavě do té voňavé peřiny.
Seno se rozletělo na všechny strany a odhalilo dvě
podmračené ovce, které si štěně měřily nepřátelskými
pohledy.
„Aby ti syrovátka zkysla,“ ulevila si jedna z nich.
„Takhle nás vyděsit! Nestydíš se?“
„Odpusťte, já…“ chtěla se Ještěrka zdvořile omluvit,
jenže stará bahnice ji neposlouchala.
„Vás štěňata nám byl dlužen sám rohatý,“ láteřila.
„Ani chvíli nás nenecháte na pokoji. Pořád byste jenom
vymýšleli nějaká alotria. Na to vás užije. Ale projevit
starším a zkušenějším respekt, pokoru –“
„…klid na zažívání…“ dodala druhá ovce.
„…jasně, to taky… Toho se od vás nikdo jen tak nedočká.“
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„Promiňte,“ sklopila Ještěrka pokorně ouška. „Slibuji,
že se polepšíme. Ale mohla bych prosím –“
„Sliby – chyby,“ odfrkla si bahnice, až jí od úst
odlétly kousky stébel. „Jste jeden jako druhý. Nemáte
kouska vychování. Víš, kde máš právě teď ty svoje
kumpány? Dělají si na druhé straně louky rodeo. Kdybychom se já a Šňupka včas neschovaly… teda, chci
říct, kdybychom zrovna náhodou nedělaly inspekci
sena, i my bychom tam lítaly jako nadmuté kozy. A na
to jsme my ovce háklivé.“
„Už se to nebude opakovat,“ špitla fenečka, která
nevěděla, co jiného říct.
„No a co pořád koukáš? Čekáš, že se taky rozběhneme
za ostatními, jen tak pro tvoje pobavení?“
„Ne, já vás chtěla o něco poprosit,“ řekla Ještěrka a čumákem přistrčila svou rozbitou kamarádku. „Potřebovala bych
trochu vlny, tady pro Arnoštku. Aby byla zase v pořádku,
víte? Ona pro mě moc moc znamená a já bych ráda…“
„Nech mě hádat,“ ušklíbla se Šňupka. „Řádila jsi,
nedávala pozor, a takhle to dopadlo.“
Ještěrka ani nemusela odpovídat, její psí oči jasně
přiznávaly vinu.
„Tak z toho nic nebude,“ odmítla bahnice rázně. „Ať
tě to pro příště naučí. A teď zmiz, než tě trknu.“
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Malá čubinka chtěla něco namítnout, ale ovčí
nesmlouvavost ji přinutila stáhnout ocásek mezi nohy,
vzít hračku do tlamičky a smutně odejít. Pochopila, že
tady se pomoci nedočká.

*

Sluníčko se už dávno přehouplo přes nadhlavník
a vydalo se na druhou půlku své každodenní cesty.
Tuhle část mělo radši. Nejenže vedla z kopce, ale navíc
na něj tam dole pod obzorem čekala peřina z červánků
a hvězdného svitu, ve které bude moci až do rána
sladce dřímat.
Jestli ovšem někdo neměl na spánek ani pomyšlení, byla to Kýnčina štěňata. Čarnota, Pulec i Janek
sice po zběsilých ovčích závodech na pět minut odpadli,
ale teď už byli zase v plné síle, vloupali se do zeleninové zahrádky a prozkoumávali nebezpečnou džungli
mrkvové natě. Kubíček jejich řádění dobře slyšel až na
dvorek a svým způsobem z toho měl radost – když věděl,
co zrovna dělají, byl na chvíli v bezpečí.
Ještěrku ovšem nikde neviděl a to mu dělalo vrásky.
Jestli nedováděla s nimi, co měla za lubem?
Opatrně, s nastraženýma ušima vykoukl zpoza rohu
směrem k zahrádce, aby se přesvědčil, že ji nepřehlédl.
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Ne, nebyla tam. Potichu odklusal k potoku, kde se čtveřice ráda cachtala a lovila z vody různou žoužel. Tam
však po ní nebylo ani vidu, ani čuchu. Obešel všechna
její oblíbená místa, ovšem nikde nic.
Nakonec na ni ke svému překvapení narazil na dvoře
statku, a to přímo ve svém milovaném dřevníkovém
doupěti. Seděla vedle pelíšku… a na něm ležela ta její
ovečka. Čubinka si očividně dala práci, aby shromáždila
všechny chomáče vlny, které se z ní rozletěly, a poskládala je, jak nejlépe dokázala.
„Co to děláš?“ zeptal se.
„Jejda, to jsi ty, strejdo Kubíku?“ cukla sebou překvapeně. „Nevadí ti, že jsem ti sem uložila Arnoštku? Říkala
jsem si, že jí tady bude nejlíp.“
„No… nevadí mi to. Vůbec ne. Ale proč tu je?“
„Nikdo ji tu nebude rušit, bude tady mít klid a…“ ošila
se, „…víš, strýčku… já se snažila získat vlnu, aby mohl
ovčák Arnoštku spravit, jenomže marně. Ale chytrá teta
Jackoule mi řekla, že u hraček to je stejné jako u štěňat. Že stačí, když se o ni budu pořádně starat, a jestli
ji mám opravdu, ale opravdu moc ráda, tak se uzdraví.
Tak dělám to samé co moje máma, když mě bolelo bříško.
Uložila jsem Arnoštku do pelíšku, mám tady pro ni
nějaké jídlo a pití a teď jí vyprávím pohádku na dobrou
28
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noc. O princezně Prejtě. Tu umím taky od mámy!“ řekla
pyšně. Pak ovšem znovu svěsila ouška a s obavami se
zeptala: „Myslíš, že to bude stačit?“
Kubíček neměl to srdce jí vysvětlovat, že mezi rozbitou hračkou a bolavým bříškem je trochu rozdíl. Že
si z ní chtěla potměšilá Jackoule jen vystřelit. Něco ho
ovšem napadlo. Tak na tu huňatou hromádku neštěstí
povzbudivě mrknul a řekl: „Možná ano. Ale bude to chtít
opravdu spoustu péče, lásky a starostlivosti. A kdo ví?
Třeba to Arnoštce skutečně pomůže.“
Naděje v Ještěrčině hlasu popadla smutek za límec
a vyhodila ho někam na smetiště. „Vážně, strýčku? Tak
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abych se do toho hned pustila, že jo… Leží se ti pohodlně,
Arnoštko? Máš tady všechno? Nepotřebuješ něco? Ne?
Tak já ti dopovím tu pohádku. Kde jsem to jen skončila?
Jasně, námluvy u princezny Prejty! U trůnní boudy se
tehdy sešla spousta nápadníků. Všichni měli vznešené
předky a chlupaté zadky…“
Víc borderák neslyšel. Nemohl se zdržet a poslechnout si celý příběh, který nesl nezaměnitelný Kýnčin
rukopis. Měl před sebou spoustu práce.

*

Když se vám rozbije oblíbená hračka, samotnou láskou ji nespravíte. Potřebujete něco víc. Kuba to věděl,
věděla to i zlomyslná kočka. Přesto víra a čisté srdce
zmůžou hodně. Kdyby Ještěrka nemilovala Arnoštku
tak moc, nepřiplížil by se v noci do dřevníku temný stín,
nevzal by roztrženou ovečku jemně do zubů a neodnesl
by ji pryč. Nevedl by dlouhý rozhovor s jinými stíny
v ovčíně o štěňatech, zázracích a dalších silách, které
hýbají světem.
Nebýt Ještěrčina odhodlání, všechno by skončilo
jinak. Byla to tedy opravdu ona, kdo svou oddaností
uvedl vše v pohyb.
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*

Ranním dvorem se hnalo malé, huňaté, černobílé
tornádo a svým štěkáním probouzelo každého cvrčka
nebo vlaštovku, kteří dosud spali.
„Teto Jackoule, teto Jackoule!“ hulákal ten štěněcí
živel na celé kolo a vlekl za sebou cosi chundelatého
a zářícího novotou. „To musíš vidět!“
Od komína se odlepil stín, zívl si, protáhl se na krátkých špalíkových nožkách a zvolna se vydal dolů po příjemně chladivých červených taškách.
„Co je, ty jedno třeštidlo?“ zeptala se kočka, sedla si
do okapu a vytírala si ospalky.
„Moc a moc děkuju, teto! Udělala jsem všechno, cos
mi poradila, a víš co? Měla jsi pravdu! Arnoštka se přes
noc uzdravila. Podívej!“
Jackoule přimhouřila oči a pohlédla na hračku. Pak
je přimhouřila ještě víc, až z nich zbyly jen úzké žlutozelené čárky, a otočila se směrem k zápraží. Tam seděl
Kuba a zeširoka se usmíval.
„Taky mi musíš zkazit každou legraci,“ prskla po něm.
„Jen počkej, až se budeš chtít příště zase schovat, desetkrát mi to vynahradíš.“
Borderák nad tím jen mávl ocasem. Když viděl
nadšení v Ještěrčiných očích… klidně to Jackouli vrátí
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dvacetkrát, a stejně toho nebude litovat. A jestli mu
ovčák opravdu udělá ty návleky, o které ho prosil, bude
mít při příštím štěněcím přepadu uši v bezpečí. Vlny na
to včera od Šňupky získal dost.
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Rytmus, který vydupávaly tlapky běžící po louce, se
zrychloval.

Tududup.

Tududup.

Tududup
‑tududup

‑TUDUDUP. Okolní trsy trávy se změnily v zelené šmouhy
a celý svět napětím zadržel dech.
„Držíš se?“
„Drvím!“ odpověděl Pulec. Přes zaťaté zuby mu skoro
nebylo rozumět.
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„No tak se drž!“
Země pod nohama jako kouzlem zmizela.
„Drvím, drvím…“ mumlal dál koutkem tlamky, ale
vzápětí vykvíkl: „Ne, nedržím! Aj aj! Ouvej… au!“
Svět se roztočil. Černá – bílá – černá – bílá… Bordeří štěně metalo jeden kotrmelec za druhým, až nešlo
poznat, kde má uši a kde ocásek.
Naštěstí to nebyl žádný velký let, jen dlouhý skok.
Nemohlo se mu nic stát. To jen jeho hrdost utrpěla pár
dalších šrámů. Už kdoví kolikátý dnešní pokus skončil
karambolem! Měl pocit, že se mu smějí i pampelišky,
jimiž byla louka posetá.
To byl samozřejmě nesmysl. Malá kvítková sluníčka
měla dost svých vlastních starostí s výrobou sladkého
nektaru a letecké pokusy nějakého bordeřího nedouka
je nezajímaly, ani co by se za pestík vešlo. Ve skutečnosti se Pulcovi chichotali jen jeho sourozenci. Seděli
na hromadě sena, která na louce zbyla od zimy. Pyramida hranatých balíků se tyčila ve stínu železné konstrukce potažené nepromokavým plátnem, takže připomínala obří stan.
Ještěrka, Čarnota a Janek se rozvalovali na nejvyšším balíku a společně s myškou Lenkou, která tu bydlela,
vesele počítali bratříčkovy nezdary. „Šestý pád s kým
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s čím – s Pulcem!“ halekali jeden přes druhého. Už mu
tím šli pěkně na nervy.
Kýnka se vrátila ke svému synkovi a zběžně ho očichala, jestli je v pořádku. Když se přesvědčila, že mu nic
nechybí, povzdechla si a důrazně pravila: „Musíš se mi
do toho ocasu pořádně zakousnout a nepouštět se.“
„Já vím,“ zakabonil psík svůj dvoubarevný kukuč.
„Jenže když ono to vždycky tak cukne. Nešlo by to bez
toho cukání?“
„Nešlo,“ odtušila Kýnka. „Jestli se chceš naučit létat,
musíš si na to zvyknout.“
Otočila se čumákem proti čerstvému větru, který se
proháněl nad lukami, a chvíli ho nechala, aby jí čechral
huňatou srst. Pak se ohlédla za sebe a zeptala se: „Tak co,
Pulečku, zkusíme to ještě jednou?“
„Radši ne, mami,“ svěsil ouška. „Dneska mi to prostě
nejde. Asi se to nikdy pořádně nenaučím.“
„Jak myslíš,“ nepřemlouvala ho a otočila se ke zbytku
smečky. „Kdo je teď na řadě?“
„Já já já, teď já!“ vypískla nadšeně Ještěrka a v sérii
kotrmelců seskákala dolů. Ještě ani nedopadla na zem,
a už jí nožky kmitaly, aby honem honem vystartovala.
A zatímco se zachmuřený Pulec s obtížemi hrabal vzhůru
za ostatními, z louky se už ozývalo tlumené výskání, jak
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Ještěrka letěla vzduchem zahryznutá do máminy oháňky.
Pardon, vlečného lana.
„Já vás stejně nechápu,“ poznamenala myš Lenka
a zavrtěla ušatou hlavou. „Co na tom poletování vidíte?
Jste snad nějací ptáci, že vám není země dobrá?“ Její
tenký hlásek se ztrácel ve skřípění železné konstrukce,
kterou vítr cloumal sem a tam.
„Leni, ty vůbec netušíš, o co přicházíš,“ řekl Janek.
„To máš naprostou pravdu,“ přikývla myška, vytáhla
odkudsi napůl ohlodaný kousek loňské mrkve a zakousla
se do něj. „Nevím a ani nechci vědět. Létat… brrr! Zkusila jsem to jenom jednou, a děkuji, nikdy víc. Ještě že mě
to káně tenkrát hned pustilo, protože jinak bychom toho
asi litovali oba dva. A znovu mě tam nahoru nikdo nedostane. Radši strávím zbytek života hezky na zemi. Tady
mě otravují akorát kočky a blechy a jeden ví, na čem je.
No podívejte, jaká to je hrůza.“
„Jupííí! Ještě! Ještě!“ podpořila z druhého konce louky
Ještěrka její argument.
„Já bych tak moc chtěl umět létat,“ povzdechl si Pulec.
„To bys nesměl být takový zbabělec a nemotora,“ pošťouchla ho Čarnota.
„Já že jsem zbabělec?“ vyskočil na všechny čtyři.
„A nemotora!“
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„Cože?!“
„A asi navíc nedoslýcháš,“ křenila se. „Nebo že bys
nevěděl, co znamená ‚nemotora‘? Tak já ti prozradím,
kdo to je. TY!“
Asi byste měli vědět, že vzájemné pranice jsou pro
štěňata třetí nejoblíbenější zábavou – hned po jídle
a spánku. Stejně rádi mají už jen štěkání na pantofle
a prohánění koček po dvoře. K tomu, aby se pustili vzájemně do křížku, stačí malým hafanům málo. Takže teď
se Pulec vrhl na Čarnotu jako lev. Malinkatý lev s huňatou srstí, s jedním uchem rozverně svěšeným „na zajíce“,
s tlapkami měkkými jako bleší postýlky, ale přesto lev.
Za svou drzost musela zaplatit!
Stačily dva skoky a už se po balících sena válelo
chlupaté klubko, ze kterého tu a tam trčela nějaká ta
noha nebo ucho. Nedalo se poznat, kde končí Pulec
a kde začíná Čarnota. A když se o dvě štěknutí později vložil do akce ještě Janek, byla z toho hotová
hafokalypsa.
Myška Lenka seděla opodál, zvolna hryzala mrkev
a nevěřícně kroutila hlavou.
Najednou – kde se vzala, tu se vzala – do vší té mely
se po hlavě vrhla i Ještěrka a snažila se dohnat, co od
začátku rvačky zameškala.
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Vzpěry a úvazy plátěného přístřešku skřípěly a naříkaly už předtím, jak jimi lomcoval vítr a snažil se servat
plachtu. Ovšem teď se z dálky mohlo zdát, že se celý obří
stan snaží utrhnout od svých kotev a odplout na cestu kolem
světa. Řádění štěňat muselo být slyšet až dolů do vesnice.
Kdoví, jak by to dopadlo, kdyby se zespoda neozvalo
štěknutí: „Tak končíme, bando!“
Ještěrka pustila z tlamky Jankovo ucho a zaškemrala:
„Mamí, ještě ne. Vždyť jsem teprve přišla.“
Ostatní tři raubíři sice vypadali, že by jim krátká pauza
přišla vhod, žádný z nich by to však nepřipustil nahlas.
Kýnka si změřila své děti zamyšleným pohledem
a řekla: „Mno… dobře, klidně si tu ještě zůstaňte. Ale
já musím zahnat stádo do ovčince, tak tady nezlobte
víc, než je nutné, a do hodiny ať jste doma. Všichni čtyři.
Nemyslete si, že na vás budu čekat s večeří.“ Kdo by dokázal číst v záblesku oka, ten by hned rozluštil, že představa hodiny strávené daleko od štěkotu a zoubků těch
ďáblíků jí není vůbec proti srsti.
Sotva se otočila, štěňata se opět vrhla do víru plného
kousání a škrabání a ňafání, jako by na celém světě
ne
existovalo nic důležitějšího. Trvalo dlouhé minuty,
než ze sebe čtveřice štěkatýrů dostala všechnu energii,
která se v nich nahromadila za celý den.
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Když pak už i nezdolná Ještěrka jen znaveně odfukovala a nedokázala víc než na své sourozence cenit zuby,
prohlásila: „To by stačilo, ne? Nevím jak vy, ale já mám
dost. Aspoň do večeře.“
„Souhlasím, příměří,“ vydechl Janek a rozvalil se do
sena. „Ale co dál? Domů se mi nechce, určitě máme ještě
spoustu času.“
„Hele, pojďte si zamávat ocáskama na vlaštovky!“
navrhla Čarnota. „Aspoň Pulcovi ukážou, jak se létá.“
Bratr se na ni nejprve zamračil, ale pak pochopil, že to
je vlastně bezva nápad. Od koho jiného by se měl učit?
Borderčata doprovázená šedivou myškou tedy seskákala
z voňavých balíků, a než byste řekli „k odletu připravit“,
nechali vrzající konstrukci za zády a už se hnali k nedalekému hrazení, které obkružovalo louku jako dřevěná
stuha. Ještěrka, Pulec, Čarnota a Janek se opřeli tlapkami
o spodní břevno a zvedli hlavy k nebi. A tam byly: sedm
černých šípů, svištících vzduchem sem a tam.
Oháňky se rozvrtěly tak zuřivě, že štěňata chvíli vypadala jako obráceně postavená letadélka. Dokonce i Lenka
sledovala ten úžasný tanec naprosto bez dechu. Vlaštovky
se míhaly vzduchem, střemhlav se spouštěly z výšky skoro
až k zemi a měnily směr tak rychle, že je oko nestačilo sledovat. Sílící vítr se jim opíral do křídel, jako by se i on chtěl
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nebeského baletu zúčastnit, a plachta natažená opodál
nad senem oceňovala jejich výkon nekonečným aplausem.
Vyplazené jazýčky vše fascinovaně pozorovaly.
„Prckové, řeknu vám, že takhle to vypadá i docela
hezky,“ hlesla maličkatá myška. „Myslíte, že by mě
nechaly proletět? Třeba na zádech nebo tak?“
Než jí však někdo stačil odpovědět, přerušilo kouzlo
okamžiku hlasité rupnutí. Lenka se překvapeně otočila
právě včas, aby viděla, jak se větru podařilo to, co měl
za lubem už od rána. Jeden z úvazů železné konstrukce,
pod kterou byly uložené balíky suché trávy, se přetrhl.
Volný konec se teď třepotal ve vzduchu a nadšeně mával
všem divákům. Celý plátěný přístřešek se vzpínal jako
závodní kůň před startem. Nebo spíš jak závodní slon.
„Můj bejvák!“ vypískla zděšeně myš, padla na všechny
čtyři a uháněla tak rychle, jak jen jí to drobounké nožičky
dovolily. Bláhové sny o létání byly rázem tytam, z hlavy
je během jediného nečekaného okamžiku vytěsnily starosti o vlastní bydlení. Tolik práce jí dalo, než si našla
tuhle vysněnou voňavou haciendu!
Vyskočila co nejvýš a ostrými hlodáky se zachytila
za roh plachty. Hnedle si užila létání víc než dost. Byla
moc lehká, než aby plachtu stáhla dolů, takže vlála ve
větru jako střapec na konci biče.
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Najednou opět ucítila pod tlapkami pevnou zem
a pleskání ustalo.
Aha. Otevřela oči a zjistila, že jsou vedle ní do látky
v dokonalé souhře zahryzlá také čtyři štěňata.
„Jen kuid, Ueni,“ zahučel Janek, aniž povolil sevření
čelistí. „My fe o to poftauáme.“
„Děkuju vám, děkuju. Ale udržíte to?“ ptala se nejistě.
„Jafně, fo tě nemá,“ kasal se hnědobílý borderáček,
jenže…
„…rrrRRR!“ ozvalo se z protějšího rohu. Úvaz držel,
ovšem látka kolem něj se párala!
„Čarni, se mnou!“ zavelel Pulec a honem přeběhl
k povolujícímu konci. Sestra ho následovala.
Dva rohy teď držely na úvazech, zbývající dva jistil
vždy jeden pár odhodlaných štěňat.
„To nedopadne dobře,“ špitla Lenka prorocky.
„rrrrrrRRRÁÁÁP!“ dala jí za pravdu plachta, v silném
náporu větru se utrhla ze všech úvazů naráz a vznesla se
k nebesům jako obrovský drak.
A ten pohádkový netvor odnesl do oblak čtyři štěňata.

*

Na zídce vedoucí kolem statku seděla Jackoule. S hlavou zaraženou hluboko mezi lopatky a nahrbenými zády
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vypadala jako chlupatá sova, která nehybně číhá na kořist,
a kdyby jí vítr nevyfoukal na zádech rozvernou pěšinku,
jistě by naháněla strach všem hlodavcům široko daleko.
Jenže ona nebyla na lovu. Prostě se nudila. Nudila se tak,
jak jen to kočky dovedou. Na dvoře ani v ovčíně se nic
nedělo a jí nezbývalo než pozorovat chomáče trávy a loňského listí, které kolem ní unášel severák po cestě k lesu.
Jeden z těch chuchvalců zaujal její pozornost. Koulel
se společně s ostatními, v nárazech větru s nimi hopsal po
hrbolech a kamenech, ale na rozdíl od ostatních při každém takovém skoku zadrmolil: „Šmankote, šmankote!“
Jeden obzvlášť veliký balvan ho vymrštil výš než
všechny předchozí. Bědující chomáček vykvíkl, rozbalil
se a jal se zběsile mávat tlapkami, ocáskem i ušisky ve
snaze nabrat ztracenou rovnováhu a dopadnout tak, aby
to moc nebolelo.
Jackoule napřáhla tlapku a zručně ho zachytila,
zrovna když kolem ní letěl jako zmatený sršeň. Pečlivě si
ho prohlédla a prohlásila: „Vida, vida. To je přece Lenka!
Tebe jsem u nás už dlouho neviděla, sousedko.“
Otřesená myška si zřejmě vůbec neuvědomovala,
kde se ocitla. Jen zrychleně funěla a mumlala si: „Uf, ne,
já do vzduchu vážně nepatřím. Tohle už nikdy. Hezky na
zem, ano, na pevnou zem… jejda, ahoj Jackoule!“
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Zavalitá kočka si ji za ocas pozvedla k očím a zvolna
zamyšleně pronesla: „Mno… Slyšela jsem o zemi, kde do
huby létají pečení holubi. My očividně zaostáváme, jsme
teprve u myší. Syrových. Ale co, já nejsem vybíravá,“
pokrčila rameny a otevřela tlamu.
Lenka vypískla: „Počkej, počkej! Na to nemáme
čas! Jindy si s tebou budu hrát dosyta, ale teď musím
pro pomoc!“
„Nemyslíš, že na pomoc je už pozdě?“ ušklíbla se
Jackoule.
„Ale ne, ty mi nerozumíš! Kýnčina štěňata jsou pryč,“
snažila se myš úpěnlivě vysvětlit, co se stalo. „Odnesl je
vítr. Fůůů, a byla v trapu!“
Kočka zaváhala. Lenka jí navykládala už spoustu různých báchorek, jen aby se jí dostala ze spárů, ale tentokrát
vypadala opravdu vyděšeně. Navíc pokaždé na ni Jackoule
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musela celou věčnost číhat u díry v zemi nebo u některé
z cestiček vydupaných v luční trávě – ještě nikdy nepřišla
Lenka přímo za ní. A už vůbec nikdy nepřiletěla.
„Nevymýšlíš si náhodou?“ zeptala se podezíravě.
„Na mou duši, na psí uši, na kočičí svědomí!“
„Tím bych se zrovna moc nezaklínala,“ zabručela si
pod vousy Jackoule, „ale dobře. Budu ti věřit. Počkej tady,
já to zařídím. Tebe by si nikdo nevšímal. Zato když něco
řeknu já, jsou všichni jedno ucho.“
„A co když jedno ucho nebudou?“
V zelených očích se zlomyslně zablesklo a mírný
úsměv poodhalil dvě řady zubů ostřejších než jehly. „Tak
bude to ucho krvavé.“

*

O pár minut později už dusalo k lesu pět párů nohou.
Ovčák se zarudlým kapesníkem přitisknutým k uchu
běžel vedle Kubíka, tomu za krkem seděla Lenka a před
nimi pelášila Kýnka. Nedokázali s ní držet tempo, s každým skokem se jim vzdalovala. Neohlížela se vlevo
vpravo, upalovala přímým směrem k lesu. Hledáním
stop se nezdržovala, vítr jí jasně ukazoval cestu.
Na záchrannou akci se vypravili jen oni čtyři, Jackoule s nimi nebyla. Lenivě prohlásila, že svou povinnost
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už splnila zburcováním statku, a navíc si právě naleštila
drápky, takže stejně nikam nemůže. Nemluvě o tom, že
někdo musí hlídat statek, ne? Co kdyby se něco stalo? Třeba
pád meteoritu, zemětřesení nebo déšť žab? Ne snad, že by
mohla čemukoliv z toho zabránit, ale přišla by o zábavu.
Čtveřice zpomalila, až když se ocitla pod klenbou
stromů. Vítr je tu už nebičoval tolik jako na otevřeném
prostranství, ale o to víc řádil v korunách nad jejich
hlavami. Fičel a houkal, větve mu mávaly na uvítanou
a kmeny se mu s táhlým vrzáním klaněly, div z toho
listy nedostávaly mořskou nemoc.
„Dobře, tak jsme tady,“ řekl Kubík. „Co dál?“
„Já nevím,“ přiznala Lenka bezradně. „Viděla jsem jen,
jak letí do lesa, nic víc.“
„No, směr známe, to je aspoň nějaká jistota,“ přemítal
ovčák. „Když půjdeme pořád po větru, určitě na ně narazíme. Ta plachta byla velká, nemůžeme ji přehlédnout.“
„Pokud se udrželi,“ poznamenala Kýnka, která stála
opodál a celkem zbytečně rejdila nosem u země.
„Neboj, budou v pořádku,“ snažil se ji uklidnit Kuba.
Ostře se na něj zadívala. „To vím taky!“ vyštěkla.
„Nejsou to přece žádní plyšáci‑gaučáci! Jsou to moje děti.
Bordeří letadýlka, nejlepší piloti na světě! Nikdo se jim
nevyrovná, nic jim neublíží!“ Jejím hrdým, bojovným
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tónem se však zrádně proplétaly nitky obav. „A teď
pojďte, než… než… než budou mít hlad. Tak. Proto je
musíme najít. Vždyť už měli dávno večeřet!“
Rychlým krokem se vydali hlouběji do lesa, ale moc
daleko nedošli. Hned za první zatáčkou spatřili na cestě
cosi malého a chlupatého. Zrzavého. Lezlo to po zemi
sem a tam a bez přestání si to něco hartusilo. A když si
jich to všimlo, překvapeně to na ně pohlédlo, zvedlo se
to na zadní a něco si to schovalo za zády.
Veverka. Stála před nimi obyčejná veverka s rezavou
srstí a ublíženým pohledem.
„Ty jsou moje!“ vybafla na ně.
„Nikdo netvrdí opak,“ vykoktal zmateně Kubík, který
vůbec netušil, o čem je řeč.
Zvířátko je všechny přejelo pohledem, a když dospělo
k názoru, že ho nejspíš nechtějí okrást, trochu se uvolnilo. To, co se snažilo ukrýt, byl oříšek. Po zemi se jich
válela ještě pěkná spousta.
„Tady už nebudu ani minutu,“ hudrovala veverka dál
a pustila se znovu do sbírání. „Nejdřív mě tu v zimě obtěžuje tlupa divočáků. Nezdvořáci, jeden hrubián vedle
druhého. Skoro všechny oříšky a žaludy v lese si nasyslili pro sebe a vůbec se nechtěli podělit. Pak se vzadu
na kopci začnou dít divné věci, že by se tam jeden bál
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chodit. A teď ještě tohle. Nějaká vzducholoď nebo co to
bylo… Proletí kolem a narazí do mého stromu, že se mi
vysype celá spižírna,“ stěžovala si a celou dobu kmitala
po cestě tam a zpátky, jak skládala rozkutálené ořechy
na úhlednou hromadu. „No mám já tohle zapotřebí?“
Lenka vyhupsla Kubovi mezi uši a radostně vypískla:
„To museli být oni! Žádná vzducholoď, ale stan! Neviděla
jsi tam čtyři štěňata? Nevíš, kam je ten vítr odnesl?“
„Copak jsem měla čas si takových věcí všímat?“
zamračila se zrzka. „Měla jsem plné tlapky práce s přípravou večeře. Víte, co to je, třikrát denně štěpit jádro?
A najednou BÁC, všechno vzhůru nohama. Neměla jsem
čas sledovat, kde ta obludnost skončila a kdo na ní letí.“
Borderákovy uši se postavily do pozoru. To znamenalo,
že se mu mezi nimi zrodil nápad. „Nemohla by ses prosím podívat teď? Ty se snadno dostaneš až do nejvyšších
větví a uvidíš, jestli ta plachta není někde v okolí. Z nás
tak vysoko nikdo nevyšplhá, ale pro tebe to bude hračka.“
„To bych tedy nemohla!“ odsekla veverka. „Mám
spoustu práce, nevidíš? Musím všechno honem sesbírat, jinak mi to ta místní chamraď rozkrade. Než bych se
nadála, byla bych bez proviantu.“
„Budeme tu hlídat,“ nabídl se pes. „A nejen to, rovnou
všechno nanosíme na hromadu. Že ano, Kýnko?“
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„Fove?“ zvedla čubička hlavu jako surikata přichycená
při činu a rychle vyplivla oslintaný oříšek. „Jasně! Postaráme se o to. A vůbec ti nebudeme ujídat. Co tě nemá!“
Veverka jim věnovala poslední pochybovačný pohled,
ale nakonec se přece jen rozhodla. Jako ryšavá šmouha
vystřelila vzhůru po kmeni nejbližšího stromu. Ještě
nebyli se sbíráním rozsypaných oříšků ani v půlce, a už
mrštně sbíhala dolů.
„Tu plátěnou příšernost jsem viděla na severu, u Mrchového kopce,“ oznámila a jala se kontrolovat zásoby, zatímco
úkosem házela podezíravým očkem po Kýnce a Lence.
„Výborně,“ zaradoval se Kubík. „Tam to znám. A není
to daleko, budeme tam co nevidět.“
Zrzka k němu překvapeně vzhlédla. „Vy tam chcete
jít? Takhle navečer?“
„No… a proč ne?“ nechápal pes.
„Prý se tam dějí divné věci. Všichni se odtamtud stěhují, nikdo tam už nechce bydlet. A rozhodně to není
místo, kam bych se dobrovolně vydávala po setmění,“
zakončila rozhodně.
„Hrome,“ zašeptal Kuba. „Tak to tam musíme hned!
Co kdyby se jim něco stalo?“
Rychle poděkovali, rozloučili se a vyrazili plnou rychlostí směrem k tajemnému Mrchovému kopci. Slunce se
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pomalu chýlilo za obzor a skrz mohutné kmeny borovic,
dubů a akátů pronikaly už jen poslední paprsky světla.
Aniž zpomalili, vyměnili si Kubík s ovčákem ustaraný
pohled. Ani jeden z nich to neřekl nahlas, ale oběma
se hlavou honilo totéž. Co budou dělat, když štěňata do
setmění nenajdou? Zkusí je hledat potmě? Vrátí se na
statek pro lucerny? Budou riskovat, že na vlastní kůži
poznají, proč se všechna zvířata z okolí toho mohutného
vrchu stěhují? Jedno ale bylo jisté: určitě v tom Kýnčiny
děti nenechají!
Svět se chystal ke spánku a okamžik, kdy se budou
muset zastavit a rozhodnout, co dělat dál, se nezadržitelně blížil. Naděje je však poháněla stále kupředu. Třeba
stačí udělat ještě pár kroků, podlézt tenhle padlý kmen
a doběhnout za další zatáčku, třeba za ní štěňata budou.
A když ne tam, tak za tou další. Co na tom, že už není
vidět skoro ani na špičku čumáku?
Když už klopýtali přes kořeny a výmoly takřka
poslepu, zaslechli dusot. Kubík se zarazil, zda se k nim
neblíží nějaký houf strašidel, ale Kýnce vystřelily uši
vzhůru a tlama se jí roztáhla v širokém úsměvu. Byli to
oni! Poznala je hned – snad podle rytmu běžících tlapek, snad podle změny nálady v povětří… těžko říct, jak
máma vždycky předem vycítí, že se jí děti vracejí domů.
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Cválali jim naproti, všichni živí a zdraví. V čele houfu
utíkala Čarnota, za ní Janek, pak Ještěrka a řadu uzavíral Pulec. Tomu zářily oči, v zubech ještě pořád držel
kus látky jako vzácnou trofej a už z dálky volal: „Mami,
mami, mami! Já jfem fe nepuftil!“
Pokud jste ještě nikdy neviděli čtyři rozjásaná štěňata, vůbec si nedovedete představit, kolik radosti se
na té lesní pěšině najednou kutálelo. To bylo ňafání
a štěkání a oblizování!
Po chvíli však Kýnka zvážněla a nechala děti, ať před
ní nastoupí do řady. Zamračila se na ně a řekla: „Mám
radost, že se vám nic nestalo, ale tohle se dělá? Takhle
jsem vás vychovala? Každý chytrý pes – a chytrý pilot
dvojnásob! – přece zná svoje síly. Nepouští se do zbytečného rizika a nikdy, za žádných okolností, se nepere
s přírodou. Ani ve čtyřech proti ní nejste v přesile. Pamatujte si to! Je to jasné?“
Ještěrka, Janek, Čarnota i Pulec před ní seděli
s čumáčky svěšenými hanbou a sborově zamumlali:
„Ano, mami…“
Pak Kýnce zasvítilo v očích, popošla k nim o krok
blíž, vztyčila uši a zeptala se: „A jaké to bylo? Povídejte,
přehánějte! Vsadím se, že to stálo za všechny kýty světa!“
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Když dorazili domů, štěňata hned usnula, jako když
je do peřin hodí. Jenom Janek se v pelíšku až do půlnoci
převaloval z boku na bok a spánek se mu vyhýbal obloukem. Musel totiž pořád myslet na ten obrovský temný
stín, který je mlčky pozoroval z hloubi lesa poté, co s utrženou plachtou konečně přistáli na zemi. Jeho sourozenci
si ho nejspíš na rozdíl od něj nevšimli, ale on věděl, že se
mu to nezdálo. Skutečně tam byl, tyčil se výš než mladé
stromky a jen se díval.
Janek se rozhodl, že musí zjistit, kdo to je. Děj se co děj.
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Starý sýček, který v okolí zastával roli ponocného, usedl
na větev věkovitého dubu a táhlým zahoukáním ohlásil
půlnoc. Ne snad, že by to někdo ocenil – až na pár ježků
už všichni dávno spali. Ale to mu nevadilo. Šlo o princip.
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Na bezmračné černé obloze visel měsíc téměř
v úplňku a jeho chladné světlo barvilo svět do různých odstínů modré. Zářil tak silně, že jeho bledé prsty
vykreslovaly na zemi a oprýskané zídce ostré stíny.
A některé z nich se pohybovaly. Hm, že by byl přece jen
ještě někdo vzhůru? Siluety se kradmo po všech čtyřech
plížily vysokou trávou a jen tu a tam jim pod nohama
zašelestil lísteček nebo nespokojeně cvrknul cvrček,
kterého probudilo ze spánku zahoupání stébla.
Tvor v čele skupiny se znenadání zarazil a zvednutým
ocáskem dal ostatním signál, aby se zastavili. K večeru
trochu sprchlo a před nimi teď ležela malá louže, která
se ještě nestačila vsáknout do země. Chlupatá postavička k ní přistoupila, namočila tlapku do bláta a rychlým tahem si zamázla úzkou bílou lysinku na čele. Pak
do řídkého bahna ponořila světlou náprsenku – opatrně,
aby to ani nečvachtlo – a nakonec si stejným způsobem
začernila i zářivý prapor na špičce ocasu.
Rázem byla postavička skoro neviditelná, i samotný
měsíc na obloze měl potíže ji spatřit.
„Zamaskujte se taky,“ sykla.
„Nepřeháníš to už trochu, Čarnoto?“ obrátil oči
v sloup další stín. Noc dávala jeho napůl černé a napůl bílé
hlavě strašidelný výraz, ovšem veselé oči prozrazovaly,
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že tohohle strašidýlka by se měly bát leda tak klobásy
pověšené v komíně.
„Takhle vás někdo uvidí, spustí poplach a nám
nezbude než vzít do zaječích,“ prohlásila napjatě černočerná fenečka.
„Zbytečně plašíš, všichni už šli dávno na kutě.“
Pulec měl pochopitelně pravdu. Kromě štěňat nebyla
za domem vzhůru živá duše. Ovečky spaly na vzdáleném konci loučky pod střechou ovčína, slepice hnípaly
ve svém dřevěném domku za garáží a Jackouli zahlédli
před chvílí, jak s ocasem zdviženým jako stožár kráčí
směrem do vesnice – nejspíš provést nějakou neplechu
starostovi do růží.
Statek i okolí patřily jen jim, nikdo je nemohl rušit.
„S vámi taky není žádná hra,“ zabručela Čarnota,
dál však nenaléhala a pokračovala v chůzi. „Jestli to ale
pokazíte a máma kvůli tomu nic nedostane, tak si mě
nepřejte.“
Opatrně došli až ke kurníku, ze kterého se v tuto
noční hodinu ozývalo jen tiché odhvizdování a tu a tam
nějaké kvoknutí. Maskovaná čubinka počkala, až Ještěrka s Jankem zaujmou strážní pozice po stranách přístřešku, a pak společně s Pulcem opatrně vystoupala po
úzkém žebříčku až ke dvířkům. Stará petlička kropenatá
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rzí se starala o to, aby slípky nebloumaly v noci venku
a noc naopak nechodila na návštěvu za nimi.
„Tak dělej,“ sykl na ni netrpělivě malý psík.
Fenečka si ho nevšímala. Chvíli soustředěně funěla
na západku, aby ji zahřála a navlhčila svým dechem –
nesmělo je prozradit ani to nejslabší zavrzání. Teprve
pak ji zvolna nadzvedla a odsunula.
Z pootevřených dvířek na ně dýchla sladká vůně
slámy a zemitý pach slepic.
Jako dva duchové proklouzli dovnitř a opět za sebou
přivřeli, aby opeřené spáče neprobudil chladný proud
vzduchu. Společně s lezavou zimou sice nechali venku
i měsíční paprsky, ale obešli se bez nich. Psi se stejně
orientují především čichem a zde, v uzavřeném prostoru,
se opravdu bylo podle čeho orientovat.
Většina slepic se k sobě tulila na hřadu, těch si však
štěňata nevšímala. Ihned zamířila ke kukaním, které lemovaly kurník po obou stranách. Pulec se vydal k těm napravo,
Čarnota k těm nalevo. Chlupaté čumáčky začaly šmejdit po
zemi, opatrně nadzvedávat slepičí zadky a hledat… cosi.
„Máš něco?“ zeptal se psík s dvoubarevnou hlavou
své spolupachatelky.
„Hm… možná,“ odpověděla neurčitě. „Ale nejsem si
jistá, jestli to správné.“
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„Jak by vlastně mělo vypadat?“
„Vím já?“ povzdechla si Čarnota. „Všechna jsou hnědá,
kulatá… Podobají se sobě jako vejce vejci.“
Pátrání tedy pokračovalo. Dřímající slípky vůbec
netušily, že mezi sebou mají vetřelce, kteří kolem nich
čenichají a brousí si zuby na lup.
A pak ho Pulec uviděl. Právě zvolna zajel čumákem pod jednu mladou leghornku, aby zkontroloval její
snůšku, a tam bylo. O něco větší než ostatní, bílé jako
čerstvě padlý sníh a teplé od slepičího pozadí. To muselo
být vejce, které hledají!
Když chtěl svůj nález radostně oznámit, slepice se
náhle zapopelila a vykvokla: „Čokočokodát!“
Ztuhl jako solný sloup a uši se mu sklopily skoro až
na záda. Ale nic se nestalo. Tomu hloupému ptákovi se
nejspíš jen zdál nějaký hodně sladký sen.
Čarnota se k němu dvěma hbitými skoky přesunula
ze své strany kurníku, přejela vejce pohledem a souhlasně kývla: „To bude určitě ono. Taková nádhera!
Bereme ho a mizíme.“
Počkala, až Pulec nadzvedne slepici tak, že se ta nebožačka div nesvalila na bok jako přetížená váza, a vydrkla
čumákem vejce z vyhřátého důlku. Když pak spící pták
dosedl zpátky do svého hnízda a se slabým „kvok kvok
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čokodát“ pokračoval ve snění o cukrkandlovém zobu,
přišla nejtěžší část celé operace. Museli kořist dostat ke
dvířkům a poté ven do noci. Jenže kukaně nebyly na
úrovni země, nýbrž o několik stop nad ní, přesně podle
nejnovější drůbeží módy. Kdyby tedy štěňata skutálela
vajíčko na podlahu, nepochybně by se rozbilo na tisíc
kousků a jeden žloutek.
Chlupatí lupiči se ovšem nenechali takovou prkotinou zastavit. Měli to už předem vymyšlené. Pulec si dole
lehl na záda a roztáhl tlapky do všech stran. Pak počkal,
až mu Čarnota skulí vejce na břicho, a obratně ho zachytil. Dopadlo jako do plyšového pelíšku. Potom ho co nejjemněji položil na zem a mohli jít k východu.
Tam už na ně čekal Janek a nervózně si okusoval
špičku ocásku.
„Tak co, máte ho?“ zašeptal napjatě, jakmile se dvířka
se slabounkým vrznutím otevřela.
„Že váháš,“ ušklíbla se Čarnota.
Oči mu zazářily nadšením. „A je fakt krotké?“
„Krotší už ani být nemůže.“
„Paráda! Nemůžu se dočkat, jak se bude máma tvářit,
až ho najde! Tak honem, honem, ať už jsme pryč.“
Chladný noční vánek byl po kurníku vysloveně
osvěžující. Ne snad, že by to tam páchlo, ale tamní
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vzduch zkrátka překypoval drůbeží. Zato tady měli nad
hlavou čisté nebe, listy v korunách stromů si tiše šeptaly
svoje tajemství a měsíc zvolna putoval při noční stráži
nad spící krajinou. A podobně jako se on velebně valil
oblohou, kutáleli ocáskatí zloději na trávníku pod ním
svůj bělostný poklad.
A vejce náhle udělalo: „Píííp!“
Všichni čtyři ztuhli a jako jedno štěně překvapením
zatajili dech.
„Co jste to u všech blech sebrali?“ vzpamatoval se
jako první Janek. „Tohle má být podle vás krotké vejce?“
„Třeba to právě ta krotká dělají, co ty víš?“ namítl
nejistě Pulec.
„Píííp píííp,“ pokračoval zajatec.
„Měli bychom ho vrátit a vzít nějaké jiné, tohle nám
bude k ničemu,“ stál si za svým největší ze sourozenců.
„Teď na takové dohadování nemáme čas,“ zasáhla
Čarnota, která díky svému válečnému malování téměř
dokonale splývala s okolní nocí. „Vyměnit ho už nemůžeme, tím pípáním by probudilo celý kurník. Musíme
doufat, že máme správné. Honem pryč.“
Na protějším konci zahrady se náhle mihl stín. Byl
drobný, rtuťovitý, a kdyby okolí nezalévalo jasné měsíční
světlo, nejspíš by si ho vůbec nevšimli. Bleskurychle se
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přesouval z jednoho temného kouta dvora do druhého.
Letěl jako střela podél obvodové zdi, pak vyskočil na
garáž, zmizel za vikýřem, aby se objevil znovu na zemi
kousek od kurníku… a od štěňat.
Byla to lasička. Mrštná jako had, protáhlá, hbitá,
s tvrdýma očima jako malé korálky. Zlé korálky, které
rády mučí ostatní zvířátka.
Janek, Ještěrka a Pulec se naježili a vytvořili živý štít
před vajíčkem, které rázem strachy ani nedutalo. Čarnota se k nim však nepřidala. Místo toho udělala pár
kroků vzad a rozplynula se ve tmě.
„Vida vida,“ usmála se kolčava a mlsně se olízla.
„Zrovna jsem si šla pro něco na zub a koukám, že už se mi
to nese. Skvělý servis, jen co je pravda. Ale jak to, caparti,
že pro mě máte jenom jedno vejce? Dala bych si přinejmenším dvě.“
Janek pokročil vpřed a prohlásil: „To je pro naši
mámu. Ani se ho nedotkneš. A ostatních také ne.“
Snažil se tvářit neohroženě, jenže mu to moc nešlo.
I když lasici několikanásobně převyšoval, měl srdce
ze zlata a mouše by neublížil. Zato zjizvený čumák
a roztřepené ucho jeho protivnice prozrazovaly, že
pro ni nejsou tvrdé boje žádnou novinkou. Byla rychlá
a mrštná a bavilo ji, když mohla někomu ublížit. Kdyby
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se do sebe pustili, s větším a silnějším Jankem by to
nejspíš špatně dopadlo. Věděl to on, věděla to ona,
věděla to noc kolem nich.
Ale přesto byl Janek odhodlaný necouvnout. Protože
to bylo jejich vejce, ať už krotké, nebo ne! A jejich kurník, jejich slepičky! Tady neměla žádná cizí lupička co
pohledávat!
Jenže lasice se jeho rostoucímu hněvu okatě
vysmívala.
„Problémy, hafíku?“ provokovala ho a poskakovala před ním sem a tam, až ji oko sotva stačilo sledovat. „Copak uděláš? Oblízneš mě? Dáš mi pac? Mávneš na mě ocasem? Jejdamane krucipes, z toho se asi
nevzpamatuju!“
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Janek se rozkročil, jak to viděl dělat strýčka Kubu,
když si potřeboval něco vyříkat s obzvlášť tvrdohlavým
beránkem. Pak se zamračil, nahrbil a potichu prohlásil:
„Nehraj si se mnou. Jestli se do tebe pustím, popelášíš
odsud, jako by ti za ocasem hořelo.“
„Božínku, božínku,“ zapitvořila se lupička, „můj
nebohý ocásek, co jen ho čeká za děsivý osud! To bych
asi měla honem zmizet, ne?“
„Rozhodně, je‑li ti ocas milý.“
„Tak já ti něco povím,“ zvážněla kolčava, přestala
hopsat a neohroženě přistoupila k Jankovi tak blízko,
že se jejich čumáky skoro dotýkaly. „Jestli okamžitě vy
tři šaškové nezmizíte, vypráším vám kožichy, že vás
vlastní máma nepozná.“
„A pozná bez oháňky tebe ta tvoje?“ ozvalo se jí náhle
za zády. Cosi slabě křuplo.
Lasice vypískla, napůl leknutím a napůl bolestí.
Tam, kde ještě před chvilinkou nikdo nestál, se najednou temněla silueta jakéhosi krvelačného tvora, který
se jí vší silou zahryzl do ocasu. Několik dlouhých pištivých okamžiků trvalo, než se z jeho sevření vysmekla,
a pelášila pryč.
Nebylo to však žádné strašidlo, přicházející zlotřilou lasici ztrestat za všechny její hříchy. Byla to Čarnota,
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která se hned na začátku rozplynula ve tmě a neslyšně
vetřelkyni obešla, aby mohla v pravou chvíli nečekaně
zasáhnout. Janek i ostatní štěňata o ní celou dobu věděli.
A vy přece také, ne?
Teď drobná černá fenečka vyplivla z tlamky hrst
rezavých chlupů a ušklíbla se: „Ta se jen tak nevrátí.“
„A my bychom měli taky zmizet,“ souhlasila Ještěrka.
„Nerada bych, aby nás tady někdo chytil. Pištěla tak,
že by probudila i bernardýna.“
Vejce souhlasně píplo.
„No jo, ale co s tímhle užvaněncem?“ ukázal Pulec
čumákem na sněhobílou kořist.
„Nemůže bouchnout, když dělá takové zvuky?“ zeptala
se Čarnota. „Nebliká na něm nějaké červené světýlko?“
„Prosím tě, to vajíčka přece nedělají,“ obrátila oči
v sloup Ještěrka a opatrně pípající předmět ze všech stran
očuchávala.
„No já ti nevím,“ usmála se Čarnota a ve tmě z ní byly
vidět jen oči a zuby. „Předevčírem se Jackoule přimotala
pod nohy ovčákovi, když jich nesl z kurníku plné plato.
Zakopl o ni a celá snůška popadala na kamennou cestičku. Věř mi, vejce umí vybuchnout, když chtějí.“
Natolik se ponořili do debaty o výbušných vejcích,
že zapomněli na okolní svět. Proto by se v nich krve
62

Zpět na obsah

Vejce nadivoko

nedořezal, když se k nim z výšky náhle sklonila velká
štíhlá hlava a temně se zeptala: „Co tady zase kujete za
lotrovinu, lumpapsiska jedna?“
Byla to Šňupka, jedna z místních oveček. Takhle
v noci ale vůbec nevypadala jako onen neškodný
balík vlny přežvykující trávu, který znali za slunečních paprsků. Zachmuřeně se nad nimi tyčila, probodávala je pohledem… a ty její oči! Zářily jí odraženým měsíčním svitem jako dvě svíčky v mlze. Kdyby
černé svědomí mohlo obživnout, vypadalo by dozajista přesně tak.
Ztěžka polkli. „My jsme tady tento… že jo… normálka,“ vykrucovala se Ještěrka a marně se snažila
zakrýt tělem vejce, které se poplašeně rozpípalo. „Jak to,
že ještě nespíš?“
„Hlídám,“ zabručela statná ovce a podezíravě si jednoho po druhém prohlížela. „Poslední dny se sem z lesa
stahuje všelijaká verbež.“
„No jo,“ přikývl horlivě Pulec. „Jako ta lasička, kterou
jsme před chvílí vyplašili, že jo?“
Šňupka zamyšleně mlaskla. „Lasička? Žádnou jsem
neviděla.“
„Vážně jsme ji tady načapali! Kolčavu, tááákhle velikou! Ale zahnali jsme ji a už se tady nikdy neukáže.“
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„Opravdu? Takže chcete říct, že jste vylekali
tááákhle velkou lasici, sebrali jí vejce, které ukradla,
a teď ho jdete vrátit?“ Nevěřila jim. Celé její stádo mělo
s těmihle ďáblovými výlupky špatné zkušenosti. Pořád
by jen řádili a prováděli skopičiny a pro to nemají ovce
žádné pochopení. Ty ze všeho nejvíc milují svůj klid,
a když je v dohledu tahle čtyřka, mohou si o něm nechat
leda tak zdát. Tedy, nemohou si o něm nechat zdát – a to
je ten problém.
Štěňata si vyměnila rozpačité pohledy a pak sklopila
zrak k zemi. Na různé lumpačiny měli talentu na rozdávání, ale lhaní jim šlo jako krtkovi násobilka.
„Teda, víš…“ dostala ze sebe nakonec Ještěrka, „to
vajíčko jsme vlastně čmajzli my. Ale jinak to je celé
pravda pravdoucí!“
„Co že jste udělali?“ sklopila k nim hrozivě hlavu
veliká ovce.
„Jenomže to bylo k ničemu,“ zadurdil se Janek, který
si jejího výhružného tónu nevšímal. „Zbytečná námaha.
Sebrali jsme špatné. Potřebovali jsme nějaké hodné,
krotké vajíčko, a tohle pořád pípá a vůbec se chová
strašně nezodpovědně.“
Šňupka se na psíka zkoumavě zahleděla a snažila se
zjistit, jestli si z ní náhodou nedělá dobrý den. Po chvíli
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prohlásila: „Vy jste chtěli hodné vajíčko. Krotké. A to má
vypadat jak?“
„No to právě nevíme,“ svěsil uši. „Ale strašně nutně
ho potřebujeme. Pro mámu, víš? My jsme na ni dneska
vylili hrneček s medem… omylem, opravdu! A ona nám
začala hubovat, že jsme jeden jako druhý z divokých
vajec. Tak jsme jí chtěli dát jako dárek nějaké hodné, aby
nám mohla vysedět ještě nějakého bratříčka nebo sestřičku, kteří by ji tak netrápili a se kterými by neměla
tolik starostí. Říkali jsme si, že když my jsme z divokých
vajec, musí existovat i nějaké krotké. To přece dává smysl,
ne? Jenže nám nikdo neřekl, jak ho poznat od ostatních.
Nejspíš jsme vzali špatné, protože co jsme ho odnesli,
začalo pípat. To klidná vejce asi nedělají.“
Ovce mlčela a zvolna tu záplavu informací pře
žvykovala jako odpolední seno. Pak konečně prohlásila:
„Nevím nic o divokých nebo krotkých vejcích, ale tohle
vejce je hotové. Pípá, protože se z něj brzy vyklube kuře.
Nejspíš už ráno.“
Štěňata na ni pohlédla jako opařená.
„Tak to ho musíme vrátit!“ řekla nakonec Ještěrka to,
nad čím přemýšleli všichni čtyři.
„Po tom všem, co jste museli udělat, abyste ho získali? Vy už ho nechcete?“
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„O to přece nejde,“ zamračil se Janek, který nechápal, jak může být někdo tak trestuhodně hloupý. „Jestli
se z něj vyklube kuře, bude potřebovat vlastní mámu!
A máma bude potřebovat jeho! Nemůžeme ho jen tak
sebrat. To… to by nebylo správné!“
„Ani kdybyste tím udělali radost Kýnce?“
„Takhle by to určitě nechtěla. Budeme se muset
poohlédnout po nějakém jiném.“
Šňupka se usmála. Pro štěňata to byl neobvyklý
pohled, většinou ji vídali jen nabručenou a rozhněvanou – za což skoro pokaždé mohli oni sami.
„Myslím, že nebudete potřebovat žádné,“ prohlásila
a světlo v jejích očích nabralo laskavý odstín. „Stačí,
když se mámě omluvíte a budete se častěji chovat jako
teď. Myslet víc na druhé a míň na sebe. Tak ho upalujte
vrátit, vy… divoká vejce.“
K údivu všech účastníků onoho půlnočního setkání
znělo to oslovení skoro přátelsky.
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V noci se nejspíš někdo vloupal na dvůr a pocukroval
ho sedmikráskami. Bělalo se jich tam nepočítaně. Mezi
jejich křehounkými kvítky teď dováděl neposedný
vánek a hrál si na babu s muškami, které hned musely
ten zázrak prozkoumat.
Borderák Kubíček si však jejich skotačení nevšímal.
Měl jiné starosti. Seděl u staré deky, kterou roztáhl ve
stinném koutu dvora, a netrpělivost s ním jen šila. Podíval se na pečlivě naaranžovaný talíř přikrytý mísou,
bezděky ho čumákem posunul o půl tlapy vlevo a pak
zase vpravo, hodil očkem na oblohu, aby zjistil přesný
čas, a nespokojeně mlaskl.
Už tu dávno měli být!
Rezignovaně si odfrknul, postavil se na všechny
čtyři a trochu se oklepal, aby ze sebe setřásl mrzutost.
Holt se po těch raubířích podívá sám.
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Když je nenašel ani v zeleninové zahrádce, ani u rybníčka chytat žabinec, šel skoro najisto. Určitě budou na
horní louce, kam ráno vyhnal ovce na pastvu. Jestli je
nenechají v klidu najíst, tak jim to pěkně spočítá! Už
z dálky ale viděl, že Šňupka, Vendelín i zbytek huňatého
stáda popochází sem a tam s hlavami zaujatě skloněnými ke šťavnaté trávě a nikdo je neruší. Že by štěněcí
démoni dnes dopoledne řádili někde jinde?
Ale kdepak. Když přišel blíž, spatřil je. Krčili se na
mírném náspu, který odděloval louku od prašné cesty,
a z trsů vysoké trávy jim Kubíkovým směrem vykukovaly jenom ocásky. Ty se vrtěly sem a tam a očividně se
těšily na nějakou rošťárnu. Kubík zvolnil, aby je nevyplašil. Zajímalo ho, co mají za lubem, záškodníci jedni.
Jak se opatrně blížil, s překvapením si všiml, že mají
hlavy ověšené trávou a zelenými větévkami, až vypadali
jako nějací lesní skřítci. Zaujatě sledovali stádo oveček,
které se pomalu šinulo k nim. V čele si to velebně štrádoval Vendelín s obrovskými zatočenými rohy a ostatní
zvolna chroust‑sun‑chroust za ním s vědomím, že kde je
on, tam si na ně žádné nebezpečí nepřijde.
Vánek kolébal stébly a kvítky, po nebi se loudaly mráčky,
a nebýt otravného datla, který na kraji lesa bušil do stromu
hlava nehlava, panoval by všude až nadpozemský klid.
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Kubíček se rozhodl, že už radši nebude dál čekat, čím
hodlá čtveřice ďáblíků okolní nádheru pokazit, a hlasitě
si odkašlal. Štěňata leknutím nadskočila.
„Jejdamane, to jsi ty, Kubíku? Buď prosím tiše, ať to
nepokazíš,“ špitla naléhavě Ještěrka, která se vzpamatovala jako první.
„Co tu u všech blech a kostí děláte?“
„Číháme, strýčku, číháme,“ odpověděla stručně
a upravila si na hlavě čelenku z trávy.
„Žádné číhání nebude,“ zamítl Kuba. „Zapomněli jste
snad, že máte mít dneska školu?“
„Ale vždyť my se přece učíme,“ prohlásil s nevinným
výrazem Pulec.
„To by mě zajímalo, co se asi tak můžete učit. A od
koho,“ zabručel borderák.
A najednou se směrem k ovcím vyřítil kus nedalekého houští a vykřikl: „Gulášovápolífka!“
Ospalé dopoledne rázem zaplnilo poděšené bečení,
dusot tuctů kopýtek a zběsilý úprk jako o život. Prapodivný tvor, který byl tak hustě ověšený trávou, rákosem
a větévkami, že opravdu vypadal jako křovisko, hned
začal stádo s rozdováděným štěkotem nahánět zpátky
dohromady. Nebohé ovečky měly v očích výraz, jako by
je honilo strašidlo. Nebo něco ještě horšího: Kýnka.
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Když se fenka dosyta vydováděla, zamířila konečně
k divákům, vyprovázená hlasitým bečením plným zvučných souhlásek a vyčítavých nesouhlásek.
„Teda Kýnko…“ zavrtěl hlavou Kubík. „Co to mělo být?“
Ta se jen široce zakřenila: „No co by, učím. Dneska je
přece škola, ne? Tys nikde nebyl k nalezení, tak jsem se
toho ujala sama.“
„Takhle si tedy výuku nepředstavuji. Naším úkolem
je ovce pást, ne je lovit!“
„To byla náhodou hrozně důležitá lekce,“ vysvětlovala
Kýňa a snažila se odfouknout si z nosu zatoulané stéblo
trávy. „Učím děti, jak se plížit. Učím je, že ovce musí mít
před psem respekt. A taky je učím, jak je důležité umět
se pobavit. To je to nejpodstatnější. No nemám pravdu,
mládeži?“
Štěňata zuřivým máváním ocásků dávala najevo
souhlas, ale Kubíček byl jiného názoru.
„Kýnko, vždyť jsme o tom mluvili,“ povzdechl si. „Ty
tvoje postupy… Jenže dnes jsem s výukou na řadě já, tak
zněla dohoda.“
„To je pravda,“ uznala a otočila se ke svým potomkům,
kteří už smutně věšeli ouška. „Tak šup šup, caparti, tady
jsme skončili. Dneska máte hodinu se strejdou Kubíkem.“
„Ale ne, mami, nám se nechce,“ zakňoural Pulec.
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„Hele, žádné odmlouvání, nebo tě vyštěním, že na to
do večeře nezapomeneš. Alou domů. Aspoň se uvidí, kdo
je tu lepší učitel. Co ty na to, Kubíku? Přijímáš výzvu?“
Borderák se jen blahosklonně usmál. „Kýnko, bez
urážky, ale tvoje učební metody se s těmi mými vůbec
nemůžou měřit.“

*

Kubíček seděl vzpřímeně v koutě dvora, tu a tam
házel očkem po přikrytém tácu, který před ním ležel
na kostkované dece, a hrdě vystrkoval na odiv svou
bělostnou huňatou náprsenku. Na tenhle nápad na
svou první vyučovací hodinu byl opravdu pyšný. A právem. Štěňata seděla v půlkruhu naproti němu a čekala,
co se z toho vyvrbí.
„Tak, smečko,“ nadechl se zhluboka a přejel po nich
pohledem. „Tuší někdo, co budeme dneska probírat?“
„Já, já, já!“ vyhrkla Ještěrka. „Já to vím! Budeme se učit
běhat, že ano? Utíkat za míčkem a prohánět kočky a –“
„Houbeles kočky,“ skočil jí do řeči Pulec, který seděl
vedle, a drknul do ní ramenem, aby ztichla. „Ovečky
budeme prohánět!“
Janek si přezíravě odfrknul. „Prosím tě… to přece už
dávno umíme. Kvůli tomu nemusíme chodit do školy.“
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„Janek má pravdu,“ souhlasil Kubík. „Dnes se budete
učit něco nového, co –“
„Tak je nebudeme prohánět, ale skákat jim po zádech!“
zaradoval se Pulec a obě půlky tváře – ta bílá i ta černá –
se mu roztáhly v širokém úsměvu. „Nadél, našíř… to
bude panečku psina!“
„Ne, nic takového,“ zavrtěl borderák hlavou. „Mám
pro vás něco mnohem důležitějšího. Budeme počítat.“
Udivené pohledy prozrazovaly, že tohle štěňata
opravdu nečekala. Čarnota dokonce samým překvapením zapomněla zastrčit jazýček a jeho špička se jí teď
růžověla před tlamičkou.
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„Strýčku… a k čemu nám to bude?“ osmělil se po
chvíli Janek.
„Přece abyste věděli, jestli vám některá ovce nechybí,
až je poženete z pastvy.“
Pulec si lehl a zklamaně složil hlavu mezi tlapky. „Ta
tvoje škola je teda pěkná nuda. Počítat? Jako fakt?! Když
nás učí máma, je to mnohem lepší. S ní děláme věci, abys
věděl. Běháme a skáčeme, chytáme nosem pachy a tlamou klacíky, číháme na ovečky a pak za nimi utíkáme
po louce, a vůbec to je větší švanda.“
Kubík ovšem přesně tuhle reakci očekával a byl na ni
připravený. „Teorie je důležitá, Pulečku,“ řekl a přistoupil
k tácu na dece. „Ale to samozřejmě neznamená, že byste
se u toho nemohli pobavit.“
A s těmi slovy vzal do zubů držadlo poklopu a odhalil, co se ukrývalo pod jeho cínovou střechou. Čtyři překrásné kosti.
Štěňatům vyletěla ouška nahoru.
„Ne, to není svačina, nýbrž příklad, který teď budete
muset vypočítat,“ zarazil je Kuba. A jelikož se i jemu
hned začaly sbíhat sliny, radši se jal přecházet sem
a tam, aby přišel na jiné myšlenky. Polkl a pokračoval ve
výkladu: „Máme tady jednu kostičku pro Čarnotu, jednu
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pro Ještěrku, pochopitelně jednu pro Pulce… a kolik jich
zbude na Janka? Ví to někdo?“
„Nový pfíklad, pvofím, ftvejdo ufiteli,“ ozvalo se od
talíře s kostmi… tedy od talíře, kde měly být kosti. Místo
nich tam teď stál Janek a učební pomůcky mu trčely
z tlamy v jasné odpovědi, že pokud dojde na dobroty, připadnou všechny automaticky jemu. Tak jaképak počítání?
Kuba nevěděl, jestli se má smát, nebo hubovat. Hladový psík mu sice překazil plán výuky, ale vlastně si
za to mohl jen on sám. Domnívat se, že štěňata odolají
takovému lákadlu, byla z jeho strany trestuhodná naivita. Až teď mu pomalu docházelo, jaké měl štěstí, že se
na něj všichni čtyři nevrhli jako hladové piraně, jakmile
ten poklop sundal.
„No dobře,“ podrbal se nakonec za uchem. „Počítání
tedy necháme na jindy. Místo toho si zkusíme čtení.“
„A co psát, psát nebudeme?“ zajímalo Ještěrku. „Jsme
přece psi, tak musíme psát. To dá rozum.“
„Až někdy jindy,“ řekl Kuba, došel k brance a čumákem odsunul petlici. „Psaní potřebuje větší přípravu, na to
se budete muset ráno pořádně napít. Tak šup šup, jdeme
ven, tam toho najdeme ke čtení víc než v knihovně.“
Pokud to nevíte, psi mají oproti nám dvounožcům jednu ohromnou výhodu. Mohou totiž číst i se
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zavřenýma očima, jen nosem. To je skvělá věc, zvlášť
když si chcete před spaním dát ještě jednu pohádku,
ale víčka vám už tíží únava. Samozřejmě to chce trochu cviku. A tak Kubík na trávníku před domem štěňatům vysvětloval, jak správně nasávat pachy, oddělovat jeden od druhého, listovat v nich jako v knize
a dozvědět se z nich víc než obyčejné „byl jsem tady,
Kubíček“.
Když je seznámil se základy, přišla na řadu praxe.
Každé štěně se postavilo k jednomu sloupku od plotu
a snažilo se přečíst co nejvíc. Nejdřív jim z toho šly hlavy
kolem, ale po chvíli se jim začalo dařit.
„Nějaký Brok z Olice píše, že se za měsíc bude ve
městě konat pouť a že nás všechny zve. Jéé, strýčku,
že tam pojedeme, viď?“ zajásal Pulec.
„Tenhle vzkaz je přímo pro tebe, Kubíku!“ ohlásila
Čarnota a lysinka na čele se jí trochu nakrabatila, jak si
lámala nos nad nezvyklými slabikami. Nakonec ovšem
zvítězila a oznámila: „Sousedovic Sára ti píše, že ti tu
kost vrátí až za týden, prý ji ještě nutně potřebuje.“
„Hele, a já tady mám něco od mámy,“ vyštěkla vzrušeně Ještěrka. „A je to čerstvá zpráva, ještě voní novotou.
Píše, že… že ji někam vle‑če ně… ně‑jaká psí šera. Uf, to
je ale nohopis.“
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„Vážně ‚psí šera‘? To je nějaký nesmysl,“ zabručel Kuba,
jemně ji odsunul stranou a pustil se do čtení sám. „No
jo, ‚psí šera‘, opravdu. Co by to asi tak… Už vím, má to
být ‚příšera‘! A hned to má hlavu a patu,“ zajásal, ale okamžitě ztuhl, když mu došel význam toho sdělení. Kýnku
někdo unesl!
„Musíme mámě pomoct!“ neváhala Čarnota.
„Ale kde ji hledat?“ hlesl bezradně Pulec.
Kuba se rozhlédl po lukách, polích, pastvinách
a lesích, které se táhly až daleko za obzor, a zaposlouchal se. Příroda jako by ztichla v očekávání něčeho zlého.
Nebo si to jen namlouval? „Každý půjde na jednu stranu
a určitě něco objevíme,“ rozhodl nakonec.
Štěňata i s Kubíkem se ihned rozvinuli před statkem
do půlkruhu a s čumáky zaraženými do země se pustili do usilovného čmuchání, až jim z toho poskakovala
ouška. Netrvalo dlouho a objevili stopu. Vedla přímo do
lesa. Ihned se po ní rozběhli a Kubík měl co dělat, aby
malým psíkům stačil.
Když se ocitli pod korunami stromů, zvolnili do
chůze. Nemohli riskovat, že ztratí pach, který je vedl.
„Co to asi mohlo být za příšeru, která mámu unesla?“
funěl ztěžka Janek. Poprvé v životě teď litoval, že se
nacpal až k prasknutí.
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„Určitě nějaká obrovská, strašně veliká a chlupatá.
A s osmi chapadly, přinejmenším!“ prohlásil s jistotou
Pulec. „Žádná jiná by totiž mámu nepřeprala.“
„Prosím tě, takový nesmysl,“ ušklíbla se Čarnota.
„Proč nesmysl? Vždyť i Šňupka nedávno říkala, že se
v lese něco děje. Tak proč by to nemohla být ta moje chapadelnice?“ zadurdil se uraženě Pulec, jako by mu někdo
chtěl tu potvoru odepřít.
Kubík se zastavil, rozhlédl se a zamyšleně se podrbal
nohou za uchem. „Taky se mi doneslo, že je v lese něco
v nepořádku, hlavně kolem Mrchového kopce. Ale od
té doby, co jsme odsud loni vyhnali hejkala, jsem tu na
žádné strašidlo nenarazil.“
„Já ji možná viděl. Tu příšeru,“ prohlásil váhavě Janek.
„Když jsme letěli na tom stanu a přistáli jsme, pozorovalo
nás něco zpod stromů. Myslel jsem si, že se mi budete
smát, tak jsem radši nic neříkal, ale… ale vážně tam byla.“
„A měla chapadla? Kolik jich bylo? Osm, nebo víc?“
zajímal se Pulec.
„Neviděl jsem žádná… jenže ten tvor se ukrýval ve
stínu, takže těžko říct. Byl strašně veliký, sledoval nás
a funěl víc než máma ze spaní…“
Jankův hlas se vytratil a všechna štěňata nasucho polkla. Les kolem nich najednou vypadal mnohem
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strašidelněji než dosud. Ze všech stran k nim doléhalo
slabé praskání, šoupání, vrzání a šeptání – běžné zvuky
lesa, které vnímáte, jen když zatajíte dech a nastražíte
uši. A Kýnčiny děti teď měly uši nejen nastražené, ale
také jak se patří vystrašené. Tohle už nebyl háj, na jehož
kraj chodily každý den dovádět. Znenadání se z něj
stalo neznámé území obydlené kdovíjakými netvory…
a jeden z nich jim nejspíš ukradl mámu.
„Pojďme dál,“ řekl Kuba o ždibíček hlasitěji, než bylo
nutné. „Ať už se stalo cokoliv, jsem si jistý, že si s tím
Kýnka poradí.“
Tvářil se naoko sebejistě, aby tím dodal štěňatům
odvahu, ale i v něm už vzklíčilo semínko obav a začalo
mu k páteři vyhánět první mrazivé oddenky. Tu a tam
v podrostu kolem nich zapraskala větvička, ačkoliv neviděli nikoho, kdo by na ni mohl šlápnout. Napravo i nalevo
od nich se chvílemi ozývalo sotva slyšitelné cupitání
a zřetelné hihňání a párkrát to zaslechli i z korun stromů,
jež se jim klenuly nad hlavami. Snažil se to ignorovat.
Nešlo mu to. Něco je sledovalo a pohybovalo se to
rychleji, než by dovedl kterýkoliv pes.
Jedinou útěchou jim bylo, že Kýnčina stopa byla
přímá a výrazná, nemohli ji ztratit. Jen ji postupně začal
přebíjet jiný pach: starý, zatuchlý a podivně chlupatý.
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Kubovi se z něj odporem svíral nos a strachem žaludek. A vedlo je to čím dál tím hlouběji do lesa. Dávno
už uhnuli z hlavní cesty, kterou tu vyjezdily dřevařské
povozy, na úzkou stezku vyšlapanou lesní zvěří. Ačkoliv
bylo sotva poledne, v lese panovalo tísnivé příšeří.
Náhle stopa zahnula vlevo mezi stromy, k hustému
malinovému houští. Před ním leželo na hromádce chlupaté cosi, co z dálky v šeru nedokázali rozeznat.
Vydali se k tomu. Svět zatajil dech.
Prodírali se vysokou trávou kolem mlází a nikdo ani
nepípl – možná proto, že jeden jako druhý měli srdce
v krku a kolem toho srdce se nemohl protáhnout ani nejslabší hlásek. Všechny napadlo to samé: Není to Kýnka?
A pokud ano, ať je proboha v pořádku!
Kubíček šel vpředu a čtveřice druhdy rozdováděných
borderčat se mu vystrašeně lepila na paty. Jak se blížili,
už bylo znát, že ten balík ležící pod maliním není Kýňa,
ta střelená fenka, kterou unesla „psí šera“. Tak co tedy?
Pokračovali opatrně krůček za krokem. Byl to… byl to…
Starý, vypelichaný, smradlavý… kabát?
V okamžiku, kdy se k němu Kubík naklonil, aby ho očichal, křoví před ním ožilo. A kdyby jen ožilo – ono vyskočilo a změnilo se v malou obludku ověšenou chomáči trávy,
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větévek a listí. Přízrak se rozletěl vzduchem s tlapami roztaženými do všech stran a burácel: „Gulášovápolífka!“
Vyděšený křik čtyř štěňat musel být slyšet nejspíš až
do vesnice. A Kubík? Ten křičel ze všech nejvíc!
Když se konečně vzpamatovali, uvědomili si, že
se jim ta příšera směje. Válela se po zemi, chechtala
se, až se za břicho popadala, a zpod trsů trávy na ně
vykukovala její černá hustá srst. Pobavené mňoukavé
pohihňávání se jim ozývalo i na větvi nad hlavou. Kubík
vzhlédl a zjistil, že tam sedí Jackoule a náramně se baví.
Nejspíš to byla ona, kdo kolem nich celou dobu praskal větvičkami a kvůli komu měli nervy napnuté jako
struny na houslích.
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„Zbláznila ses, Kýnko?!“ vyštěkl, když se mu srdce
trochu uklidnilo a už se mu nesnažilo vyskočit z hrudi
a utéct někam za kopec. „Co to mělo znamenat? Nafingovat vlastní únos a pak na nás takhle… takhle… takhle
nás vyděsit!“
„Co by?“ prohlásila s ďábelsky nevinným výrazem
Kýnka, která se konečně vysoukala ze svého maskovacího oděvu. „Říkala jsem si, že ta tvoje výuka bude určitě
hrozná nuda, a tak jsem vám připravila menší zpestření.
Školu hrou. Tak se to říká, ne?“
Skoro to ani nedopověděla. Štěňata na sebe mrkla
a svorně se na ni vrhla, hnána touhou po spravedlivé
odplatě. Fenka se smíchem chvíli odrážela jejich útoky,
pak se nechala povalit na záda a svou roli kořisti si očividně užívala.
Zato borderák se nebavil. Stál opodál a tvářil se jako
bouřka nad hromosvodem. „Škola hrou? Škola hrou?! Já
z toho málem dostal psotník… a ty tomu říkáš škola hrou?“
Kýňa setřásla drobotinu, čumákem všem upravila
ouška a s bystrou jiskrou v oku odpověděla: „No samozřejmě. Procvičili jste si čtení, spolupráci, odvahu. A já
jsem se u toho skvěle bavila. Nebo je snad někde psáno,
že škola nesmí být hrou i pro učitele?“
Na to neměl Kuba žádnou odpověď.
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„Tak pojď, Jackoule, tady jsme skončily,“ otočila se
na svou kumpánku. „A vy běžte domů. Večer se tam
sejdeme, vyhodnotíme, jak jste si vedli, a možná dostanete nějakou tu odměnu. Ty taky, Kubíčku, to víš, že jo.“
„Ty ještě nejdeš, mami?“ zeptala se Ještěrka.
„Ne, já mám ještě práci.“
„A jakou?“
„Nic zajímavého. Finanční záležitosti. Musím splatit
dluh jednomu drzému jezevci,“ řekla a vsunula znovu
čumák do své masky z trávy. Než jí tvář zmizela v houští
větévek, zahlédli, jak se jí v očích šibalsky zablesklo.
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Kýnka s vyplazeným jazykem přimhouřila oči, naklonila
hlavu na stranu a znalecky zhodnotila své nejnovější dílo.
Spokojeně mlaskla. Dokonalé! Vytahané stonky petržele
vrhaly šikmé stíny přes rozkousaný košík, zdánlivě nahodile rozmístěné důlky v trávníku ladily s kosmickým pořádkem, k tomu všemu se vzduchem linula vůně čerstvě zkyp
řené půdy… ano, mohla být na svůj výtvor po právu pyšná.
A také že byla! Konečně vypadalo okolí hájovny k světu.
Náhle jí za zády zavrzaly dveře a ozvalo se překvapené zalapání po dechu. Huňatá fenečka nechala
kochání kocháním a vystřelila, jako by v dálce cinkla
miska s večeří. Nebyla hloupá – moc dobře poznala, kdy
nadešel čas k odchodu. Takže ještě než se nad krajinou
rozlehlo hlasité láteření plešatého chlapíka v seprané
zelené košili, přeskočila mrštně plot a plnou rychlostí už
pelášila přes nízký kopec směrem k vesnici.
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Někteří lidé holt nemají smysl pro umění, pomyslela si.
Naposledy se ohlédla za myslivcem, a když viděla, jak
s brunátnou tváří stojí nad zničenými záhony a mává za ní
holí, také mu na rozloučenou zamávala ocasem. Byla přece
slušně vychovaná! Pak stačilo jen hups přes nízký násep
a už ji vítala cesta, která se líně kroutila skrz pastviny.
Kýnka se po ní vydala a vychutnávala si hřejivé
sluneční paprsky, lechtající ji za ušisky. Byla spokojená.
A kdyby jen to! Ona byla spokojená víc, než kdy považovala za možné. Dřív si myslela, že štěstí na ni čeká jen na
toulkách, někde za horami a uprostřed zelených hvozdů.
V posledních měsících však s překvapením zjišťovala,
že se kvůli dobrodružství vlastně nemusí plahočit nikam
daleko. Měla ho přímo pod nosem, stačilo se jen dívat.
S hlavou i ocasem nahoru si to teď vesele štrádovala
po pěšině a drobné oblázky jí přitom rozverně povrzávaly pod tlapkami. Přeletěla pohledem po okolí, jako by
si prohlížela své panství. Nalevo se vlnila mladá pšenice
a napravo se do dálky otevírala šťavnatá louka, na které
právě kráva Stračena se soustředěným výrazem vyráběla mléko a po očku při tom pozorovala tele Stračatele,
skotačící opodál mezi motýly.
Kýňa chtěla kravičku pozdravit, ale v tu chvíli k ní
přifrnknul svěží jarní větřík a poťouchle jí zadul přímo
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do pusy. Odfrkla, zatřepala hlavou a rozhlédla se, co se
to u všech všudy děje. Toho vítr využil k tomu, aby jí
foukl pro změnu do ucha.
No teda! Takhle zlobit Kýnku? Jen počkej, ty rošťáku.
Ještě jednou a…
Ještě jednou ten nezbeda zavanul a v silném poryvu
Kýňu celou rozcuchal.
„A dost!“ zavrčela a ohnala se po něm.
Jenže čelisti jí sklaply naprázdno – nehmotný rošťák
byl už zase pryč a mířil směrem k lesu. Kýňa se pustila
do jeho pronásledování, pelášila doslova jako s větrem
o závod. Ovšem když už ho tak tak měla, zaškobrtla,
vlastní zadek ji předběhl, nohy se jí zapletly do chlupaté vánočky a ona se po několika saltech a kotrmelcích
zabořila čumákem do krtince.
Potměšilý vánek se kolem ní dvakrát zatočil, pak
zamířil k potoku a zmizel za korunami stromů. A přitom
se jí škodolibě hihňal.
Kýnka se zarazila, přestala si třídit nohy zamotané
do ocasu a vztyčila uši. Vítr se přece neumí hihňat! Tak
kdo to tedy byl? Rozhlédla se. No jistě, opodál z jednoho
křoví vykukoval malý nos porostlý hnědou srstí a pobaveně ji pozoroval.
„Nekoukej jak z javoru a pojď mi pomoct,“ zahudrovala.
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„Mimozemšťanům nepomáhám,“ odmítl čumáčkovník rezolutně.
„Co to plácáš, prosím tě?“ podivila se, zatímco se
snažila zjistit, které nohy patří dopředu a které dozadu.
Vždycky se jí to trochu pletlo.
„S mimozemšťany se ani nebavím.“
„Jaký mimozemšťan pořád?“ docházela Kýnce trpělivost. „Ty pro oči nevidíš? Jsem pes. Ocas, tlapky, čumák…
jasné?“ postavila se a vše ukazovala. „Můžu ti i zaštěkat,
když ti to udělá radost. Ale jestli po mně budeš chtít zapanáčkovat, tak tě rafnu. Na šašky si najdi někoho jiného.“
„Hm… ty že jsi pes?“ zabručel nos pochybovačně.
„No, když to říkáš… ty to musíš vědět nejlíp.“
Listí zašustilo a z křoviska vykoukl zajíc. „A fakt
nejsi z jiné planety?“ zeptal se trochu zklamaně. „Když
jsem tě viděl běžet, vypadala jsi, jako by sis to tělo od
někoho jen půjčila.“
„Co máš pořád s těmi mimozemšťany?“ zabručela
nenaloženě. Kdykoliv jindy by si s chutí poklábosila, ale
teď se jí to nehodilo – musela zkontrolovat, jestli se jí při
předchozím karambolu něco nestalo. Naštěstí se zdálo,
že má všechny součástky na místě.
„Včera tu přistáli,“ vysvětloval zajíc. „Toho rachotu!
A praskání větví, pískání, dokonce i stromy padaly. Světla
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se míhala sem a tam, zvířata utíkala na všechny strany
a vzduchem se nesl zvláštní pach, jakoby spálenina, ale
s takovým kořeněným nádechem… To byla panečku
věc,“ dodal obdivně.
„Zdá se, že z toho máš radost,“ poznamenala Kýnka.
„No aby ne! Vstoupím do historie. Já, Cyril Duponoha,
objevitel cizí formy života. Představ si to! Jenže to má
háček – nemůžu je najít. Ať se snažím sebevíc, po vesmírném korábu jako by se země slehla.“
Fenka v duchu zajásala. Věděla, že dobrodružství
nemusí hledat! Ono za ní přijde samo. „Povídáš, že jsou
u nás v lese?“ zeptala se. „Ráda ti je vyčenichám, to
bude hračka.“
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Huňáč zaváhal, zřejmě se bál, aby ho nepřipravila
o vysněnou slávu. Nakonec ale přikývl. „Stejně budu
potřebovat svědka. Protože tohle mi nikdo neuvěří.“
Zvolna vyrazili směrem, odkud se předešlého dne
ozývaly prapodivné zvuky. Cyril byl ochotný dát svou
šťastnou tlapku do ohně za to, že je měli na svědomí
návštěvníci z jiného světa, ale fenečka, ať se snažila
sebevíc a ať jí nozdry na čumáku tancovaly jako dva
hrášky na bubínku, necítila nic podezřelého. Jen voňavý
mech, zetlelé loňské listí a stopy stáda srnek, které si
chodily na kraj lesa poklábosit s bažanty. Za chvíli skoro
zapomněla, proč se sem vlastně vydali, a jen se kochala
okolím. Měla to tu ráda. Byl to její domov.
Domov. Dřív jí ani nepřišlo na mysl, že by ho potřebovala, a teď si život bez něj nedokázala představit. Už
jen to slovo samotné hřálo víc než chlupatá deka, kterou
měla vystlaný pelíšek před krbem.
Ze zadumání ji vyrušilo ostré syknutí.
„Hele, tamhle je!“ zašeptal Cyril vítězoslavně.
Opravdu. Kus před nimi, na břehu uzounkého potůčku
zpívajícího skrz les, stál tvor. Z dálky vypadal trochu jako
malý hnědý kůň bez hřívy, trochu jako velké tele se zvědavýma očima a trochu jako žert přírody. Měl sice dlouhé
svalnaté nohy jako stvořené k rychlému běhu, ale zdálo se,
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že to už zkoušel a s nevalným výsledkem: protáhlý čumák
se mu krabatil a kroutil směrem dolů, jako by v plném
trysku narazil do staletého dubu. Netvářil se ovšem,
že by mu to vadilo. Okouzleně se rozhlížel po okolí, strkal
nozdry do studené vody, vyfukoval do ní bubliny a vesele
si u toho podupával rozdvojenými kopyty o velikosti talířů.
„Tak co, už mi věříš?“ dmul se zajíc pýchou nad svým
objevem, div nepraskl.
Kýnka musela uznat, že podobné zvíře v okolních
lesích nikdy neviděla. „Pojď, zeptáme se, odkud je,“
vybídla svého společníka.
„Cože, ty chceš jít k němu?“ vypískl zděšeně. „Co
když nám něco udělá?“
„Nebuď taková brambora a pojď,“ pobídla ho
a vykročila.
Sotva ji tvor spatřil, přestal si máchat čumák v potoce,
šťastně zahýkal, jako by se jelen snažil napodobit sovu,
a rozběhl se k ní. Jeho pohyby měly do ladnosti hodně
daleko. Nohy mu zdánlivě nahodile máchaly vzduchem,
kopyta dusající v nepravidelném rytmu vyhazovala
vzhůru celé chuchvalce mechu a jehličí, ale přesto se
pohyboval svižněji, než Kýnka očekávala. Během okamžiku stál u ní. Drknul do ní velikým tupým nosem,
frknul a celou ji tím poprskal.
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Zatímco se Kýnka znechuceně otřepávala, Cyril
sebral veškerou odvahu a zvučným, jen mírně se třesoucím hlasem zadeklamoval: „Vítej u nás, cizinče. Buď tu
jako doma. Přicházíme v míru a doufáme, že –“
Nedomluvil. Jakmile si ho podivné cizo‑koňo‑tele
všimlo, zvučně houklo a pelášilo se s ním přivítat stejně
jako předtím s Kýňou. Zdálo se, že je opravdu moc rádo
vidí, byť svou náklonnost dávalo najevo poněkud oslintale.
Když přestalo pršet, narovnal si zajíc uši, otřepal
se a zeptal se: „Jsi tu sám? Kde jste přistáli? Můžeš nás
zavést za ostatními?“
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Tvor se sebe vydal sérii hrdelních pazvuků, ale
k ničemu se neměl. Cyril se tedy snažil otázku zformulovat jinak, ovšem ani tentokrát se úspěch nedostavil. Cizinec jen s nadšeným očekáváním těkal očima
z něj na Kýnku a zpět a tu a tam přešlápl z jedné obří
nohy na druhou.
„Tohle je k ničemu,“ poznamenala fenka. „Jestli
chceme najít ostatní, budeme si muset pomoct sami.“
„Asi máš pravdu,“ povzdechl si zajíc. Naposledy se
smutně podíval na cizí bytost, otočil se a vyrazil dál
směrem, kterým měli původně namířeno.
Po pár krocích se jim za zády ozvalo praskání větviček a dusání těžkých kopyt. Jinoplanetník se jim hnal
v patách a tvářil se šťastně jako koza v zelinářství.
Cyril ho chtěl nejprve odehnat, ale pak nakrčil jedno
ucho a prohlásil: „Vlastně, ať jde s námi. Aspoň ostatní
uvidí, že jim nechceme ublížit, když s sebou máme jednoho z nich. Pojď, Alfe.“
„Alfe?“ nechápala Kýnka.
„Copak nevidíš ten veliký, dolů ohnutý čumák? Jasný
mimozemšťan typu Alf. To snad ví každý.“
„Když už, tak Alfička,“ opravila ho Kýnka, které zajícovo poučování pomalu začínalo lézt na nervy. „Je to ‚ona‘,
to poznám po čuchu. A víš jistě, že nemohla přiletět sama?“
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Jejich pohledy se stočily k cizí návštěvnici, které
momentálně činilo problémy jít rovně, natož létat.
„To si piš,“ prohlásil s jistotou Cyril. „Kdybys slyšela to,
co já včera, nepochybovala bys. Ten rachot. Světla! Oheň!
Musí se jich tu pohybovat celá skupina. Počkej…“ mírně
zaklonil hlavu, zvedl zvědavý čenich a několikrát nasál
vzduch. „Cítíš to taky? Taková kořeněná spálenina…
přesně tohle jsem cítil předtím. Musíme být blízko!“
Všichni tři se rozběhli směrem, odkud k nim vůně
cizího světa doléhala. Byl by na ně divný pohled. V čele
běžela huňatá fenka s neposedným zadkem, za ní hopkal zajíc a kolem nich skotačilo veliké cosi, celé šťastné,
že se něco děje.
Pach sílil. Už věděli, kam je vede – před nimi se otevírala malá mýtina, ze všech stran krytá před zraky zvědavců houštinou trnkových keřů. Jakmile se na ní ocitli,
Cyril se zmateně rozhlédl. „Kam se poděli?“ hlesl.
Nestála tu žádná vesmírná loď. Nečekal na ně uvítací
výbor mimozemské civilizace. Dokonce se kolem nepovalovaly ani žádné záhadné artefakty, které tu halabala
rozházeli vesmírní poutníci na krátkém pikniku při
své intergalaktické cestě. Zem sice vypadala jako zrytá
od stáda divočáků, ovšem vysvětlení bylo nasnadě: na
jedné straně mýtiny odpočívala dvě zabahněná auta
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s krátkými korbami a velkými koly. Z nedalekého ohniště se vinul sotva viditelný pramínek kouře a s ním i ona
charakteristická vůně.
Kýnka opatrně začichala kolem vlažných oblých
kamenů a prohlásila: „Škoda dobrého guláše. Který barbar ho mohl vylít do ohně?“
Alfička povzbudivě drkla do zaraženého zajíce,
až málem přepadl na záda. Teprve to ho probralo
z překvapení.
„Ta‑takže to nebyli mimozemšťané?“ zakoktal.
„Ne, tohle mají rozhodně na svědomí našinci,“ potvrdila
Kýňa jeho podezření. „A ještě pořád tu někde kolem budou.“
„A co ona?“ zeptal se a ukázal na jejich společnici,
která zrovna stála nad fenkou a něžně jí ožižlávala chlupy
mezi ušima. „Když není z jiné planety, co je tedy zač?“
Kýnka zvedla oči a podívala se do velikých hlubokých kukadel, v nichž se zračila nevinná bezelstnost.
„Těžko říct. Asi se sem zatoulala bůhvíodkud –
z míst, kde žijí zvířata, která nikdo z nás dvou ještě
neviděl. To musela jít hodně daleko, chudinka,“ dodala
zamyšleně. „Rozhodně ale není mimozemšťan. Třeba
ani žádní neexistují.“
„Ne, tomu odmítám věřit,“ zavrtěl Cyril rázně hlavou.
„Někde tady budou. Určitě. Půjdu je hledat.“
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Ještě než zmizel v křoví, otočil se a řekl: „I tak ti děkuji
za pomoc. Škoda, že jsme je nakonec nenašli. Rád bych
se s tebou o tu slávu podělil. Snad někdy jindy.“ A s těmi
slovy odhopkal do lesa. Kýnka s Alfičkou osaměly.
„Co s tebou, holka?“ zabručela si fenka pod vousy
a podrbala se za uchem, kde ji právě kousla nějaká neposedná breberka. „Se mnou jít nemůžeš, to je jasná věc.
Ovčák s Kubíkem by dostali psotník, kdybych s sebou
přitáhla z výletu takovou obludku.“
Alfička jí nevěnovala moc pozornosti a místo toho
očichávala deky, batohy a kusy vybavení, které kdosi
vyskládal u ohniště vedle hromady dřeva. Podle toho,
jak se tvářila, jí to zřejmě moc nevonělo.
Kýnka se rozhodla. Nedalo se nic dělat – i když se
jí ta podivná tvořice zamlouvala, nechat si ji nemohla.
„Měj se hezky a opatruj se,“ řekla jí nezvykle jemným
hlasem. „Třeba na sebe zase někdy narazíme. Ostatně, já
sem do lesa chodím často, takže… snad…“
Otočila se a zamířila ke kraji mýtiny. Naposledy hodila
očkem přes rameno, aby se s Alfičkou rozloučila – a zjistila,
že ta potvůrka stojí přímo za ní. Přitom ji ani neslyšela.
„Tak to ne,“ prohlásila rezolutně. „Se mnou nemůžeš,
to jsme si už přece vyjasnily. Běž domů, chápeš? Domů!
Huš! HUŠ!“ vyštěkla ostře a zamračila se.
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Zaražená Alfička poodstoupila a sklonila hlavu tak
smutně, že by stačil jediný pohled a i kámen by se nad
ní ustrnul.
Jenže Kýnka se už znovu neohlédla.
Přesto se příliš daleko nedostala. Jen co se prodrala
trnkovým houštím zpátky do lesa, zaslechla z mýtiny
táhlé, usedavé hýkání, které si stěžovalo na nespravedlnost života. A Kýnku napadla děsivá věc: Poslala sice
Alfičku domů, jenže co když žádný nemá? Co když se
toulá lesem jen tak a hledá, kam by patřila? A všichni ji
odhánějí a nikdo ji nechce, protože vypadá… inu, jako
nějaký Alf.
Věděla, co musí udělat. Vždyť přece neměla na výběr.
V opuštěném lidském táboře se Alfička právě snažila posadit na trávu. Šlo by jí to dozajista snáz, kdyby
měla nohy o něco kratší a s menším počtem kloubů
nebo kdyby jí k nim někdo přibalil návod. Když už se
zdálo, že konečně vyřešila alespoň obě přední končetiny,
vykoukla z křoví naproti ní psí hlava, mrkla a pronesla:
„Nevím, odkud ses tu vzala a kde jsi doma, ale než na to
přijdeme, co kdyby to tvoje doma bylo u nás?“
To bylo rázem nadšení! A frkání! Alfička ihned stála
na všech čtyřech, zadními kopyty vyhodila rozjařeně do
výšky a jedním mocným skokem se přenesla ke Kýnce.
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Uchopila ji do zubů, hodila si ji na záda a tryskem vyrazila kupředu.
Kdyby v tu chvíli viděl zajíc Cyril onoho podivného
dvouhlavého anikoně‑anitele‑anipsa, jak se řítí hvozdem,
dusá, prská, hýká a štěká, těžko by ho někdo přesvědčoval, že právě neviděl mimozemšťana.
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Některé dny bylo na statku tolik práce, že Kubík s ovčákem nevěděli, kam dřív skočit. Když se zrovna neřezalo
dříví na zimu nebo nečistily okapy, našlo se něco jiného.
Opravit vlaštovkám hnízda, zalít a vyplít zahrádku,
zahnat Jackouli na strom – to všechno byly povinnosti,
které nesnesly odklad. Oba měli kvůli nim sotva kdy si
odpočinout.
Jindy ovšem jako by se čas zastavil. Všechno bylo
hotovo, žádný nový úkol nevykukoval zpoza rohu a od
modravých hor se krajinou šířil klid. Jako třeba dnes.
I čmeláci létali vzduchem poněkud přiospale a každou
chvíli si museli odpočinout na nejbližším květu.
Říkáte si, že se Kubík asi k ukousání nudil, že? Ha,
tak to zapomínáte, že tenhle černobílý hafan byl borderák – a ti se přece nikdy nenudí! Vždycky si najdou nějakou zábavu. A Kubíček se právě teď věnoval té, kterou
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miloval snad nejvíc na celičkém světě: válel se. Nepředstavujte si, že snad jen tak polehával a občas mávl ocasem, aby odehnal otravnou mouchu. Je snad nějaký začátečník? Ani náhodou – když se do toho pustil on, věděli
jste, že před sebou máte skutečného převalníka. A jak si
to panečku užíval! Chvíli si poležel na levém boku a trochu se na něm zarochnil, pak zafuněl, převalil se na pravou stranu a celé to zopakoval. No a na závěr se otočil
na záda, vystrčil zářivě bílou náprsenku k nebi a začal
si zuřivě třít hřbet o hebounký zelený koberec, až mu
tlapky mávaly vzduchem jako kotěti, jež zápasí s neviditelným klubkem.
Takhle se válí, velevážené panstvo a damstvo!
Opodál slabě zaskřípaly panty a z dřevěného přístěnku vyšel ovčák. Rukávy kostkované košile měl vyhrnuté nad lokty a pravý bok mu tížila objemná kabela
z oprýskané kůže, která na každém kroku vrzala.
„Máš moc práce, Kubíčku?“ zeptal se.
„To jsou otázky… Snad vidíš, ne?“ zafuněl slastně
Kuba a překulil se na druhý bok.
„Myslel jsem, že bys mi mohl pomoct,“ prohlásil vousatý chlap. „Ovečky mě už dlouho prosí o jarní sestřih,
tak bych se do toho rád pustil. A vzali bychom to pěkně
z gruntu, od kopýtek až po uši.“
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„Inu, asi bychom měli,“ souhlasil Kubíček, a i když se
mu nechtělo odcházet od rozválené práce, vstal a otřepal
se, aby si z chlupů vyklepal zatoulané mravence. „A máš
všechno? Nerad bych se zbytečně vracel.“
„Samozřejmě,“ přikývl ovčák a poklepal na brašnu.
„Nůžky na vlnu, nůž na kopýtka, dobroty… ovečky se
budou mít jako v lázních.“
„Stejně to radši zkontroluju,“ nedal se borderák odbýt
a strčil čumák do kožené tašky, jež byla cítit stářím a péčí
o ovce. Nahlas by to asi nepřiznal, ale miloval tu vůni
nade vše. Po chvíli hlavu opět vytáhl a spokojeně mlasknul: „Jo, vypadá to v pořádku, můžeme jít. Ale zdálo se
mi, že tam máš něco navíc. Co to je?“
„Vidíš, málem bych zapomněl. Ovcím přišly nové
známky.“
Kubíčkovy uši vystřelily do pozoru. „Známky? Na
co známky? My je budeme někam posílat? Poštou? To je
nějaký ten béé‑majl?“
„No, to zrovna –“
„Tak to budeme potřebovat spoustu balicího papíru,“
začal borderák hned všechno plánovat. „Nebo je dáme do
obálek? Obálky budou lepší, ty je totiž zapotřebí oblíznout.
A na to jsem já kabrňák, to přece víš! A ty známky, co pro
ně máš, ty jsou taky oblizovací? Řekni, že ano, prosím…“
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Ovčák se od srdce rozesmál, podrbal Kubíka na hlavě
a vysvětlil mu, že s ovčími známkami to funguje trochu jinak. Jehničky se nebudou posílat ani poštou, ani
nijak jinak, zůstanou pěkně doma. „Jestli ale chceš,“ řekl
nakonec, „můžeš alespoň hlídat jehňata a oblizovat jim
čumáčky. Platí?“
Nad tím nemusel pes příliš dlouho rozmýšlet. „Tak
jo!“ vyštěkl a prapor na konci jeho ocasu souhlasně
zamával. Balení ovcí do papíru to sice nebylo, ale i tak to
znělo jako zábava, kterou si nemůže nechat ujít.
Sotva otevřeli branku v kamenné zídce a vešli na pastvinu za statkem, uvítalo je hlasité bečení. Ne však radostné
halekání stáda, které se těší na čerstvou vodu a nějakou tu
dobrotu na zub, nýbrž poděšené volání o pomoc. Ze vzdáleného konce loučky obehnané nízkým plaňkovým plůt
kem se k ovčákům řítila poplašená jehňátka – a jelikož se
jich letos narodila spousta, vypadalo to jako bílá přílivová
vlna. V čele pelášili Štuclík se Štofkou a bečeli jeden přes
druhého: „Pomoooc! Bubák, bubák! Bubák Klošák! Pomoc!“
Kavalkáda kopýtek se plnou rychlostí přehnala kolem
borderáka a zatočila do bezpečí ovčína za maminkami.
Kuba se nechápavě rozhlédl a až po chvíli zjistil, co
se děje, kdo že je onen děsivý Klošák. Za stádem podivnými nekoordinovanými skoky cválal zvláštní tvor na
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vysokých svalnatých nohách, s hnědou srstí, velikýma
očima a ještě větším, dolů zahnutým nosem a odulými
pysky. Kuba se jehňatům moc nedivil – ani on si na
Alfiččin podivný vzhled dosud nezvykl, a to byl dospělý
pes, zkušený, protřelý životem a vůbec nejlepší borderák široko daleko. Co teprve mláďata, která na svět
přišla před pár měsíci a neznají nic než trávu, obláčky
a mámino vemínko?
Alfička se zvolna zastavila – nebyl to pro ni zrovna
jednoduchý úkol – a smutně svěsila hlavu. Chtěla si
přece jen hrát! Místo toho před ní všichni utíkali, a teď
ještě navíc na ni rozhněvaná Šňupka volala: „Padej na
svůj konec pastviny! Neplaš nám mladé! Hybaj!“
Kubík pohledem sledoval, jak Alfička svěsila ohromnou hlavu, hlasitě si odfrkla a s ukřivděným pohukováním se vydala zpět do svého kouta louky. Bylo mu jí líto.
Nezazlíval Kýnce, že ji sem přivedla, určitě to myslela
dobře. Jenže ovečky z toho moc velkou radost neměly.
O pastvu se s ní sice podělily, to ano, ale držely se od ní
dál a jehňatům vyloženě naháněla strach.
Zvedl oříškové oči k ovčákovi a drknul do něj čumákem, aby upoutal jeho pozornost. „Nemůžeš těm hlupačkám říct, aby vzaly Alfičku mezi sebe?“ zeptal se ho.
„Tebe vždycky poslechnou.“
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Muž ovšem jen pokrčil rameny. „Co bych jim podle
tebe měl říct? Ať se s ní kamarádí? Přátelství nejde
nikomu jen tak nařídit. To musí prostě vzniknout. Ale
neboj, ono se to poddá,“ usmál se na borderáka. Pak si
odložil brašnu na nízký rozvrzaný stolek a začal si na něj
vykládat její obsah.
Ovce se k němu váhavě blížily napůl přitahované zvědavostí, napůl odháněné obavami. Krok dopředu, krok
zpět, úkrok, cupity pryč – vypadalo to jako nějaká podivná
čtverylka obalená vlnou. Obzvlášť mladé jehničky se očividně bály a pozorovaly vousáče s neskrývanou nedůvěrou.
Zato Šňupka nedělala ciráty. Jakmile pochopila, co
se chystá, prorazila si cestu stádem až k němu, rázně se
posadila na macatý zadek a prohlásila: „Jako vždycky,
prosím. Ty víš, jak to mám ráda.“
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Ovčák jen přikývl, vytáhl nůžky ostré jako břitva
a pustil se do díla. Jistými, zkušenými tahy ji zbavoval
těžkého kabátu, který ji sice v zimě příjemně hřál, ale teď
už absolutně vyšel z módy. Bílé chomáče padaly na zem,
a když se některého z nich zmocnil neposedný větřík
a chtěl ho odfouknout na náves, ostražitý borderák hned
vyskočil, chňapl tlamou a odnesl vlněné chmýří na hromadu k ostatním. Jinak se ovšem Kuba pečlivě věnoval
jehňatům, jež byla na stříhání zatím příliš mladá a navíc
měla fešný účes od maminek. Odvedl je kousek stranou,
aby se nepletla ovčákovi pod nohy, dával na ně pozor
a oblizoval jim čumáčky, přesně jak měl slíbeno. Ne snad,
že by s nimi měl příliš práce – mládež celé divadlo fascinovaně pozorovala a ani nedutala.
Stříháním ovšem Šňupčina návštěva v salónu
nekončila. Když už v něm byla, hodlala si ji užít se vším
všudy! Netrpělivě do ovčáka drkla, natáhla k němu
nohu a počkala, až jí zkontroluje kopýtka a přiřízne paznehtíky tak, aby se jí po jarní trávě chodilo co nejlépe.
Pak ještě zbývalo ozdobit ouška novými známkami – ty
staré ztratila před měsícem někde na louce – a nastříkat parfémem. To měla nejraději, připadala si pak jako
skutečná dáma. Ovčák sice říkal, že to je ochrana proti
různým breberkám, ale aťsi. Hlavně, že to vonělo.
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Šňupku jako by někdo vyměnil. Ještě před chvílí to
byla obří koule vlny, u které měla i její vlastní jehňata
občas problémy zjistit, kde je vlastně předek a odkud
teče mléko. Zato teď tu před nimi stála krásná ztepilá
ovce s moderním sestřihem, nablýskanými kopýtky
a novou sadou náušnic. A že byla tak hodná, dostala
navíc z brašny za odměnu slaďounké loňské jablíčko.
Mladší jehničky překvapením zapomněly bečet,
a když se vzpamatovaly, hned se tlačily jedna přes druhou, že teď je řada na nich! I Alfička se chtěla přidat,
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ovšem ovce se na ni obořily: „Kam ty se jako cpeš? Máš
snad vlnu? Nemáš. Tak alou, tohle není nic pro tebe.“
Kubíček pozoroval, jak vysoká obludka stojí smutně
opodál a se závistí ve velikých očích sleduje ovečky, které
postupně vcházely do „salonu“ a opouštěly ho krásnější
než dřív, navíc s lahodným zákuskem v tlamě. Věděl,
že ovčák měl pravdu – nemohl stádu přikázat, aby vzalo
Alfičku mezi sebe. Rád by jí sice pomohl, ale neměl jak.
A to ho trápilo.
Vousáčovi šla mezitím práce pěkně od rukou. Nůžky
skřípavě zpívaly, slunce se na nebi stačilo sotva dvakrát překulit, a už byly všechny ovečky jako ze žurnálu – ostříhané,
upravené a navoněné. Jenže povznesenou náladu, která
na pastvině zavládla, náhle utnulo Šňupčino zabečení.
„Neviděli jste Štuclíka a Štofku?“ zvolala vyplašeně.
„Kam se poděli? Štuclíku! Štofko!“
Opravdu. V koutu pastviny, kde měl Kubík svou
školku, dvě jehňata chyběla. Kam se mohla podít? Kubík,
ovčák i Šňupka se rozběhli po loučce a rychle zjistili, co
se asi stalo – ve vzdáleném rohu vypadlo pár planěk
v plotu a jehňata se tamtudy musela protáhnout.
„Moje hloupá nebožátka,“ bědovala ovce. „Proč jen
chodila pryč? Tam venku číhá nebezpečí a vlci a noc…
Honem, Kubíku, ovčáku, najděte mi je!“
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Kolem naříkající Šňupky se hnedle seběhlo celé
stádo a přizvukovalo jí poplašeným bečením. Ocitnout
se samy mimo ohradu, to je to nejhorší, co si ovce vůbec
umí představit. Čím jsou starší, tím víc si cení svého
klidu a pohodlí, a z bezpečí domova byste je nedostali
ani párem volů. Těžko říct, jestli se to ony naučily od lidí,
nebo lidé od nich.
Borderák nastražil uši, začichal po větru a oddechl si.
„Nikoho hledat nemusíme. Podívej se sama.“
Nejprve netušila, jak to myslí, ale pak se v dálce
ozvalo hýkavé zatroubení a krátce po něm se zpoza nedalekého kopce vynořila obě jehňata následovaná Alfičkou.
Caparti se plným tryskem rozběhli k plotu, protáhli se
zpátky a hned začali skotačit kolem mámy.
„Kde jste byli, lotři?“ zahromovala Šňupka, ale na
očích jí bylo vidět, jak moc se jí ulevilo.
„Mámo, mámo,“ volal nadšeně Štuclík, „my jsme
dělali dobrodružství!“
„Viděli jsme les a veverku a čmeláka a já pila z potoka,
heč!“ přidala se Štofka.
„A pak jsme trochu zabloudili, ale to vůbec nevadilo.
Přišla totiž tady teta a našla nás a dovedla nás zase domů.
Ona vůbec není zlá, i když je divná. Ale divná tím hodným způsobem, víš?“
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Alfička za plotem skromně houkla, až z nedaleké břízy
spadlo pár listů, a nemotorně ho přeskočila. Že by se jím
protáhla stejně jako bílá drobotina, nepřicházelo v úvahu.
„No, hlavně že je už všechno v pořádku,“ oddechl si
vousáč.
Šňupka pohlédla na svá jehňata, pak na Alfičku stojící skromně opodál a nakonec na zbytek stáda, které
vše se zájmem pozorovalo. Krátce se zamyslela. A pak se
zadurdila: „V pořádku? Nic není v pořádku. Neumíš snad
počítat? Přinesl jsi málo jablek, ovčáku. Tady na… na
kamarádku už nezbylo. Tak šup šup, honem to naprav!“
To bylo ovšem to nejmenší. Kožená brašna dosud
nevydala všechny svoje zásoby, takže než bys řekl
„chramst“, už i Alfička spokojeně chroupala svou odměnu.
A ne nikde stranou, nýbrž pěkně mezi ostatními. Nikdo
ji neodstrkoval, nikdo před ní neutíkal. Během chviličky
se z nežádoucího vyděděnce stala zachránkyní jehňat,
hodnou tetou a kamarádkou.
Inu, vděk je mocná čarodějka.
Ovčák si dřepl ke Kubíkovi, podrbal ho za ušima
a s úsměvem prohlásil: „Vidíš, já ti říkal, že se to poddá.
Ale jedno mi vysvětli. Jak to, že ti ta jehňata utekla?
Zrovna tobě, který má oči všude. Tobě se přece žádná
ovečka ještě nikdy nezatoulala.“
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Borderák se podrbal za uchem. „Víš, taky nad tím
přemýšlím. Je to zvláštní, že ano? Nejspíš se kolem mě
museli proplížit ve chvíli, kdy jsem se zrovna otočil
někam jinam. A třeba nějaká ovce právě zabečela, takže
jsem je ani neslyšel. Taky vítr musel samo sebou foukat
na druhou stranu, takže jsem ani nezachytil jejich pach.
Jinak si to vysvětlit nedokážu, vážně. Prostě náhoda.“
Pak se podíval na Alfičku, která právě donesla půlku
svého jablka Šňupce a výmluvným gestem jí ho nabídla.
Usmál se a tiše zabručel: „Ale nevěřil bys, kolik práce
někdy dá takovou náhodu zorganizovat.“
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Úzká bílá hlava se natáhla k petlici a na chvíli zaváhala.
Pak se zažloutlé zuby zakously do dřevěného kolíku,
vytáhly ho z očka a branka mezi ovčínem a dvorem se
s táhlým skřípotem otevřela. Na čtvercový dvorek zvědavě vkráčela ovce Malvína. Své mohutné tělo nesla se
směsicí zvědavosti a mírných obav turisty, který se vypravil do krajů, o nichž se v průvodcích většinou nedočtete.
Byla však nejstarší ze stáda, a tak ta povinnost padla na ni.
Nechala za zády kamennou studnu, na jejíž špičaté
stříšce si právě vrabci rozdělovali úkoly pro dnešní den,
a po zeleném trávníku došla až k hlavnímu stavení. Otevřenými okny dovnitř proudil čerstvý vzduch, a tak toho
využila: S krátkým zafuněním se postavila na zadní,
předníma nohama se opřela o parapet a zvědavě nakoukla.
Místnosti dominoval veliký začouzený krb, masivní
dubový stůl s několika židlemi a stařičké houpací křeslo
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s prosezeným sedákem. Zdi lemovaly poličky plné knih
a dřevěných figurek. Odkudsi z hloubi domu se ozývalo
tichounké odtikávání rána, které se zvolna přelévalo do
dopoledne, a v kuchyni bublala vroucí voda.
„Hola, je tu někdo?“ zabečela Malvína.
„Pšššt,“ ozvalo se zpoza rohu podrážděné syknutí. „Ať
je neprobudíš! A vůbec, co tady děláš, zvědavko?“
Z chodby potichu vyťapkala Kýnka a čekala na odpověď.
„Nikdo nás nepřišel zaopatřit, tak mě poslali zjistit, co
se stalo,“ vysvětlovala hlasitým šeptem Malvína. „Ovčák
normálně chodí s kuropěním, a dneska nic. Ptali jsme
se i kohouta, jestli se mu náhodou nepředbíhá kokrhání,
ale nepřej si slyšet, co nám na to řekl. Tak jsem tady.“
Teprve teď skrz pootevřené dveře do ložnice zahlédla,
že ovčák ještě pořád leží v posteli, navlečený v modrobílém pruhovaném pyžamu. A vedle něj odfukoval
v pelíšku smotaný Kubíček přikrytý chlupatou dečkou.
Také modrobíle pruhovanou. Oba spali.
„Dneska si budete muset chvíli počkat,“ prohlásila
fenka. „Máme tu marody. Tak kšá, kšá, tady nemáš co dělat.“
„Ale kdo nás obstará?“
„S tím si nelam rohy,“ vypoklonkovala ji Kýnka
a drkla čumákem do okenice, aby ji přivřela a zbavila se
nevítané návštěvnice.
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V tu chvíli se z kuchyně vynořily dva ocásky. Jejich
bílé špičky se soustředěně třepotaly ve vzduchu a pomalu
couvaly. Než Malvína spustila přední z parapetu a vydala
se zpět k ovčínu, zahlédla ještě Janka s Ještěrkou, jak opatrně pozadu táhnou nízký vozík, na kterém stál květovaný hrnek a miska s namalovanou kostí. Z obou nádob
se kouřilo a vzduchem zavoněl čaj s medem a kuřecí
vývar – snídaně pro oba lazary.

*

Péče o nemocné zabrala štěňatům spoustu času,
a tak se ovce na pastvu dostaly až uprostřed dopoledne.
Kýňa si pak na louce lehla do stínu mohutného kaštanu,
kde ji nikdo nerušil a ona se mohla v klidu věnovat
úkolu, který si na dnešek naplánovala – vypočítat rychlost a vztlak servírovacího stolku sjíždějícího po střeše.
Štěňata zůstala se stádem a společně s ovcemi okusovala
travičku ve snaze zjistit, co na tom ty bílé tety mají. Šlo
jim to jak psovi pastva.
Janek právě zápasil se dvěma stébly najednou, když
tu se k nim rozvážným krokem přivalila Malvína.
„Tak jak na tom Kubík s ovčákem jsou?“ zeptala se.
„Je to vážné,“ odvětila Ještěrka a způsobně si sedla,
jak se na štěně sluší a patří, když mluví s někým starším
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a výrazně větším. „Je to hrozně nebezpečná a zákeřná
nemoc. Jak ona se jenom jmenuje? Počkej, počkej, já si
vzpomenu. Už vím! Rý‑ma. Tak to myslím bylo. Strašně
ďábelská choroba.“
„Kéž bychom jim mohli nějak víc pomoct,“ povzdechl
si Pulec. „Jenomže nevíme jak.“
Malvína se zamyslela a pak pravila: „Já když se někdy
necítím ve své vlně, tak mi na to pomáhá jetelíček. Ale
ne jen tak ledajaký, musí to být čtyřlístek! Půl kyblíku
čtyřlístků, zajíst to senem a čerstvou travičkou, pak si
někam lehnout, v klidu přežvykovat a do druhého dne
zase skotačím jako jehnička.“
„No jo, čtyřlístek,“ podrbal se za uchem Janek. „To bude
potíž. Ovčákovi bychom z něj mohli udělat čaj, ale dovedete si představit strejdu Kubíka, jak se láduje jetelem?“
Čarnota se ušklíbla. „Leda tak jelitem. Ta se ale se
čtyřmi lístky asi nedělají.“
„Ona to je stejně spíš medicína jen pro ovce,“ připustila
Malvína s plnou pusou. „Na ostatní působí jinak. Třeba
starostovic Stračena si je dává jen tak, jako zákusek. Prý
že se jí po nich dobře tráví. Ale tak mě napadá – o psím
oblíznutí se přece říká, že má hojivé účinky. Je to pravda?“
„To jsme už zkoušeli,“ zavrtěl hlavou Pulec. „Jeden po
druhém i všichni najednou. Byl to úplný blízárd. Ale nic.“
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„A nemohlo by pomoct oblíznutí od ovce? Však víte,
když je to ovčák a ovčácký pes…“ napadlo Malvínu.
Štěňata se na sebe podívala se špatně skrývaným
zděšením. Všechna si představila, jak by to asi vypadalo,
kdyby se kurýrování obou marodů ujala tahle obří teta.
Chudák Kubík!
„To… to by asi nešlo,“ ozvala se nakonec opatrně Ještěrka. „Na to jsou zapotřebí speciální jazýčky, víš? Takové,
které končí obloukem. A ten tvůj… počkej, ukaž, podívám se… no jasně, já to věděla! Ten tvůj je do špičky.“
A když viděla, jak se Malvíny zmocnil smutek, rychle
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dodala: „Ovšem ten první nápad s bylinkami, ten zněl
dobře. Čtyřlístek by asi nefungoval, ale co nějaká jiná
medicína? Nevyznáš se v dalších kytkách a koříncích?“
„Bohužel, o těch nevím ani bééé. Ale zkuste se poptat
v lese. Tamní zvířátka by snad mohla vědět víc.“
Čarnota zastříhala ušima. „To by šlo! Pojďte, smečko,
prubneme to.“
Štěkli na mámu, že se cobydup vrátí, a odcválali k lesu.
Než přeběhli cestu, Janek se ještě jednou ohlédl.
Malvína stála uprostřed louky, zamyšleně přežvykovala,
občas vystrčila jazyk a snažila se na něj zašilhat. Jak ho
vyplazovala co nejdál, měla ho opravdu do špičky.

*

Vítr jemně šuměl ve větvích, stromy si tichou poštou posílaly zprávy z jednoho konce lesa na druhý a ani
pípnutí nerušilo tenhle velebný –
„Hele, já něco mám!“ narušilo klid nadšené zahalekání odněkud z podrostu. „Honem, pojďte sem, je to…
Ehm, tak nic, to byla šiška.“
Mechem a mlázím se prodírala čtveřice štěňat. Čenichy měli ti raraši zabodnuté do země a v široké rojnici
pročesávali zem. Šmejdili, čmuchali a funěli ve snaze
vystopovat někoho, kdo by jim dokázal poradit. Jenže
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zatím akorát vyděsili dva brouky a Janek omylem strčil
čumák do mraveniště.
Už se báli, že budou hledat do skonání světa nebo
do večeře, když tu se z borového mlází ozvalo Pulcovo
zajásání: „Něco jsem našel! To bude ono!“
Ostatní se k němu hned seběhli, zda se nejedná jen
o další planý poplach, ale opravdu: pachová stopa byla
zřetelná, krásně voněla po lesním koření a jako nachová
pentle se vinula někam hlouběji do lesa. Nechali se jí vést
s nosy přitisknutými až k zemi, aby jim snad náhodou
někam neutekla. Nepochybovali o tom, že kdo má takovou bylinkovou vůni, ten se musí v rostlinách vyznat jako
nikdo jiný. Ťapali stále dál a ocásky se jim vzrušením třásly.
A jak Pulec rejdil čumákem po zemi, narazil do ko
pýtka. Zvedl oči. Přímo před ním stáli dva muflonci. Malí,
huňatí a voňaví, až z toho nozdry přecházely.
„Kdopa vy jste?“ zeptal se ten tmavší.
„A copa tu děláte?“ dodal zvědavě světlejší.
„Já jsem Pulec,“ představil se psík, „a tohle jsou mí
sourozenci – Ještěrka, Janek a Čarnota. Hledáme tu
léčivé byliny pro naše přátele.“
„To je ale náhoda!“ zajásalo tmavší mufloně a vrtulka
kratičkého ocásku se mu nadšením rozkmitala. „Na ty my
jsme odborníci. Přestěhovali jsme se sem z Mrchového
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kopce teprve nedávno – někdo nám tam vyžral všechny
žaludy, no věřili byste tomu? – ale už jsme stačili ochutnat všechno, co tu kolem roste. Máte tu bez a meruzalku,
mochnu a řešetlák… Tam u nás to byl jenom samý jalovec
a toho se jeden za chvíli přejí. No nemám pravdu, Kaštánko?“
Než jeho sestřička stačila odpovědět, rozhrnulo se
křoví a z něj vyšel další muflon. Tohle ovšem nebylo
žádné mládě s velikýma očima a jemným úsměvem,
nýbrž statný beran, kterému se kolem prošedivělé hlavy
kroutily velikánské rohy. Podmračeným pohledem
si změřil nečekanou návštěvu a hlubokým hrdelním
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hlasem zabečel: „Kaštánko, Olínku, co to má znamenat?
Jak to, že se tu bavíte s vlky? To jste zapomněli všechno,
co jsme vás učili?“
Muflonci pokorně svěsili ouška. „Ale strýčku Kiliáne, tohle přece nejsou žádní vlci,“ snažila se zachránit
situaci Kaštánka. „Prý to jsou pulec a ještěrka a –“
Kilián si dupnul, varovně zafuněl a zatřepal ježatým
hřbetem, ve kterém mu na všechny strany ještě pořád
trčely celé chuchvalce zimní srsti. „Ty si ze mě budeš
dělat legraci?!“
„Ale my opravdu nejsme vlci,“ prohlásila opatrně
Ještěrka. „My jsme psi, víte? Zdola z vesnice. Přišli jsme
poprosit –“
„Psi nebo vlci, vždyť je to jedno,“ odfrknul si beran
a potřásl rohatou hlavou. „Stejná pakáž, jen v trochu jiném
kožichu. Mazejte, ať už vás tu nevidím! Ve vesnici si dělejte,
co chcete, ale les je náš a takové jako vy tady nechceme!“
Štěňata pochopila, že s těmi velikými rohy a blesky
v očích nemá cenu smlouvat. Radši se zdvořile rozloučila
a vydala se k domovu. Po pár krocích je ovšem dohnal
Olínek, tmavší z obou mufloňat, a omluvně zabečel: „Rádi
bychom vám pomohli, ale když to strýček Kilián zakázal,
tak nemůžeme. On není zlý, jen trochu morous. V létě bručí,
že je vedro, na podzim, že prší, v zimě, že ho studí kopyta,
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a teď na jaře ho svědí srst. Prý tu nejsou žádné pořádné
drbací stromy, jako byly nahoře na Mrchovém kopci. To
je jediné, co nám tady schází. Tak se prosím nezlobte.“
S těmi slovy se otočil a odhopsal zpátky k ostatním.
„Teda, takové práce a snahy, a nakonec k ničemu,“
povzdechl si Pulec nad tou nespravedlností.
Čarnota se ovšem zamyslela a chvilku si dávala dvě
a dvě dohromady. Pak se jí rozzářily oči a s krátkým
vyštěknutím vyskočila snad stopu do vzduchu. „Vůbec
to nebylo k ničemu,“ vyhrkla, „já už vím, co uděláme.
Vždyť nám to ti muflonci sami řekli. Tak pojďte, honem,
za mnou!“ pobídla ostatní a netrpělivě před nimi hopsala
sem a tam, jako by měla na tlapkách malá pérka.
„A kam máme vlastně namířeno?“ zeptal se zmateně
Janek, který neměl nejmenší tušení, co má jeho sestra
za lubem.
„Hledat čtyřlístky. Spoustu čtyřlístků!“ prohlásila
a vysvětlila ostatním svůj plán.
Mohlo by to fungovat.

*

Slunce na nebi se zvolna šinulo k západnímu obzoru,
ke spánku se však ještě nechystalo. Se zaujetím pozorovalo dění na cestě, jež vedla z jižní louky do vesnice.
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Plahočila se po ní čtyři štěňata a vlekla košík, který byl
až po okraj plný… sluníčko do něj krátce nahlédlo… ano,
plný čtyřlístků. Krásně voněly jarem. Psíci se svým břemenem zpočátku trochu zápolili, nedali se tím však odradit.
A když pak navíc zjistili, že mohou všichni táhnout stejným směrem, a ne každý jinam, šlo to rázem jak po másle.
Ještě je to ani nestačilo začít nudit, a už se přiblížili
ke chlévu z bílých opukových kvádrů. Otevřenými vraty
dovnitř proudilo růžové podvečerní světlo a lechtalo na
hřbetě krávu Stračenu. Ta si toho ale nevšímala, právě
se totiž s elánem drbala o zbrusu nový kartáčový kotouč.
Mrskala při tom dlouhým ocasem jako bičem, slastně
funěla a občas vesele vyhodila zadkem, až kopyta při
dopadu zaduněla.
„Ahoj, Stračeno, měla bys na nás chviličku?“ zeptala
se zdvořile Čarnota.
Kráva nic. Snad ji ani neslyšela.
„Hola, Stračenko!“ zvýšila fenka hlas, jenže marně.
„Jdeš na to úplně špatně,“ ušklíbl se Pulec. Přitáhl
košík o kousek blíž, otočil se k němu zády a prudce začal
máchat huňatým ocasem sem a tam.
Vůně čtyřlístků se vkradla do obřích nozder a jemně
zaklepala. Stračena otevřela jedno oko, pak druhé, naposledy zhluboka vydechla a odstoupila od kartáče.
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„Vida vida, co mi to přišlo podvečerní poštou,“
oblízla se mlsně. „Že by nějaký opožděný dárek k narozeninám? Měla jsem je sice už před týdnem, ale zlobit
se nebudu.“
Volným, sebejistým krokem půltunového tvora se
vydala směrem ke štěňatům.
„To zrovna ne, ó veliká,“ prohlásila Ještěrka a úkosem pohlédla na kopyto, které bylo velké skoro jako ona
sama. „Něco bychom od tebe ale potřebovali.“
„A copak?“ zeptala se Stračena, aniž dokázala odlepit
zrak od koše plného zelené šťavnatosti.
„No… tohle,“ řekla Ještěrka a ukázala čumáčkem na
drbací kartáč. „Viděla jsem ho tady u tebe a moc by se
nám hodil.“
Kráva švihla ocasem. „Od mého drbadla tlapky dál,
mládeži!“ zabučela varovně jak zaoceánský parník. „Na
to zapomeňte. Takový poklad za trochu jeteliny? Nepřeskočilo vám náhodou?“
„Ale my ho moc nutně potřebujeme,“ zažadonil Pulec.
„Ovčák s Kubíkem jsou nemocní a –“
„A vy myslíte, že by se z toho mohli vydrbat?“ pozvedla
kravka zvědavě obočí.
„Ne, tak jsme to nemysleli,“ pospíšila si Čarnota. „Ale
moc by nám pomohlo při shánění správného léku.“
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Stračena si dlouze odfrkla, jedním okem si hlídala
svůj poklad, snad aby jí ho ti caparti neukradli, a druhým pokukovala po koši. Byly to koneckonců čtyřlístky
a po těch se mohly všechny čtyři její žaludky utlouct.
Nakonec zastříhala ušima a řekla: „Tohle drbadlo
vám nedám, na to zapomeňte. Můj člověk mi ho sem
namontoval teprve před týdnem, jako dárek k narozeninám. Říkala jsem vám o nich přece, ne? Ale vzadu ve
chlívku se mi pořád válí to předchozí. Je už staré, vypelichané a pro dámu jako já se nehodí. Ovšem jestli ho
chcete… za adekvátní cenu jsem ochotná vám ho prodat,“ řekla a významně mrkla na jetel.
Její poslední slova téměř zanikla v nadšeném sborovém štěkotu. Jasně, že s tím štěňata souhlasila!

*

Zvolna se šíralo, obzor se už červenal únavou a stádo
muflonů právě končilo s večeří. Stará muflonka Oleška
náhle zvedla hlavu od rozjedeného lístku šťovíku, který
si šetřila na konec denní pastvy na dobré zažívání,
a nastražila uši. Něco zaslechla. Znělo to jako slabé praskání větviček a cupitání lehkých nohou po mechu. Nebo
že by se jí to jen zdálo? Jednou dvakrát žvýkla zvažujíc, zda má varovat ostatní – a než se rozhodla, už bylo
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pozdě. Houští u kraje mýtiny explodovalo a vyřítila se
z něj čtyři štěňata. Ňafala jedno přes druhé o sto štěk.
Vyplašené stádo se rozuteklo po celém palouku,
zůstal na něm jen rozčepýřený Kilián a mladí Olínek
s Kaštánkou.
Beran si změřil vetřelce pohledem a dupnul.„Neříkal
jsem vám snad, že takoví jako vy tu nemají co dělat?“
zafuněl a sklonil hlavu, až se zakroucené rohy skoro
dotkly země.
„Moc se omlouváme, pane muflon,“ drmolil Pulec,
„ale tohle musíte vidět. Vážně! Něco jsme pro vás připravili. A bude se vám to moc líbit. Ať sním vlastní ocas,
jestli ne,“ dušoval se.
Kilián by je nejradši rychle vypakoval, odkud přišli,
jenže se zarazil. Zachytil totiž prosebný pohled mladých
muflonků, kterým štěněcí smečka padla do oka. Uvědomoval si, že odchodem z Mrchového kopce přišly děti
o všechny kamarády. Ale že by zrovna tihle lumpové pro
ně byli ti praví?
„No dobře,“ zabručel nakonec nevrle. „Ale běda
vám, jestli hodláte plýtvat mým časem na nějakou psí
blešivinu.“
Váhavě pak následoval Ještěrku a ostatní kousek do
lesa, kde na ně čekalo… cosi. To cosi bylo kulaté, hrozně
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štětinaté a napíchnuté na násadě, která byla šikmo
zaklesnutá v rozsoše stromu.
Zatímco mufloni zpovzdálí nedůvěřivě přemítali,
co to má u všech čerchmantů znamenat, Janek mrštně
vycupital po násadě až na urousaný válec a soustředěně
tam ocáskem a oušky udržoval balanc.
„Tak první pán na holení!“ zvolala Čarnota a drcla
hlavou Kiliánovi do nohy. Ten udělal pár nesmělých kroků kupředu, a jakmile se ocitl pod štětinami,
Janek se rozběhl. Kotouč pod jeho nohama zvolna
nabíral rychlost a kartáč začal drbat muflona na boku
a zádech.
„U všech všudy,“ beknul překvapeně Kilián, „co to
má – ááááách…“
Hudrování v tom okamžiku zaniklo ve slastném
povzdechnutí. Muflon zapomněl na okolní svět a nastavoval se hned jedním bokem a hned druhým, prohýbal
hřbet a vytahoval krk. Štětiny se jen míhaly a chlupy
nepotřebného zimního kožichu létaly vzduchem. Pod
nimi se mu už na těle leskla krásná letní srst. Kiliánovi
pazneht záleželo na tom, že ono staré drbadlo už téměř
dosloužilo a že původní majitelce nestálo za víc než za
pár hrstí jeteliny. I tak bylo lepší než všechny drbací
stromy dohromady, které kdy viděl!
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„Dobrá… Ani nevíte, jak moc jsem tohle potřeboval…“ funěl rozkoší a nastavoval se rotujícímu kartáči.
„To je ono… Jak se vám odměním?“
„Že nám prozradíte, jaké bylinky máme dát ovčákovi
s Kubíčkem, aby se uzdravili.“
„A co že jim je? Kýchají a kašlou? Pšíkají a chrchlají?
Tak to zkuste heřmánek. Kolem cesty ho roste spousta.
A trochu bezu. A směs zázvoru a máty. A teď tady na
zátylku prosím,“ dodal a nahrbil hřbet.
„Vidíte, já říkala, že je v jádru dobrák,“ přitočila se ke
štěňatům malá Kaštánka. „A teď utíkejte, ať nepřijdete
domů moc pozdě.“
„A uvidíme vás ještě někdy?“ zajímal se Pulec.
„To si piš, že uvidíte,“ zabečel zvučně Kilián, který
byl rázem jako vyměněný – srst mu v zapadajícím slunci
celá zářila a muflonky na něm mohly oči nechat. „Ten
váš vynález se sám točit nebude a já tu mám celé stádo,
které potřebuje převléct na novou sezónu.“

*

Po cestě k vesnici vesele ťapkalo šestnáct tlapek.
Štěňata opět táhla košík, tentokrát však byl plný heřmánkových květů i lístků, bezu a spousty dalších bylin,
které jim mufloni poradili.
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Před statkem už je vyhlížela Kýnka a netrpělivě švihala ocasem.
„No kde jste?“ zabručela nespokojeně. „Když jsem vás
pouštěla, netušila jsem, že si vezmete volno až do večera.
A mně tu necháte na krku dva marody.“
„Ale my neseme lék, mami!“ pochlubila se Ještěrka.
„Díky tomu se Kubík i s ovčákem uzdraví a budou zase
jako rybičky.“
Fenka se stále trochu mračila, ale její děti poznaly, že
jí ta zpráva udělala radost. Po chvíli zabručela: „No dobrá,
dobrá. Doufám, že zabere i na nemoc šílených ovcí.“
„Něco se stalo?“ vyvalil překvapeně oči Janek.
„Malvína se chová nějak divně… Říká pořád něco
o tom, že se dívala do potoka a zjistila, že má taky kulatý
léčivý jazyk, a tak oba nemocné uzdraví sama. Nevíte
náhodou, co to do ní vjelo?“
Smečka si vyměnila nevinné pohledy. „Nemáme
tušení, mami.“
„Každopádně, když jsem nedávala pozor, nějak se
vloupala do domu,“ pokračovala Kýnka a vedla své děti
do stavení. „A než ji ovčák vyhnal, stačila se připlížit
ke Kubíkovi. Chudák, ten si takové probuzení opravdu
nezasloužil. Tak jen pojďte dál a pamatujte – o Malvíně
před ním ani muk!“
125

Zpět na obsah

Bylinkáři

Co nevidět se statkem rozlehla pronikavá a osvěžující vůně bylinného odvaru a hned druhého dne se
oběma marodům ulevilo natolik, že mohli vyhnat stádo
na pastvu jako obyčejně.
Malvína si mezi ostatními jehničkami, bahnicemi
a beránky získala veliký obdiv. Tvrdila totiž, že oba dva
postavila na nohy ona – ona a její zázračný léčivý jazyk.
A stádo jí to věřilo. To víte… ovce.
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Kdybyste se Kubíčka nebo oveček zeptali, co jim na
statku chybí, určitě by řekli, že nic. Všechno měli na
dosah tlapky nebo kopýtka. Jenže ovčák nebyl tak
skromný jako oni a občas se mu zachtělo i věcí, které si
ani nemohl vypěstovat na zahrádce, ani se mu zázrakem
jen tak neobjevily v misce, jako to dělávala borderákova
večeře. Takže když mu došel tabák do dýmky, když si roztrhl poslední kostkovanou košili nebo když mu štěňata
zahrabala na dvoře všechny pantofle a tvářila se, jako
že o ničem neví, musel se vypravit do města. A jelikož
se takových drobností vždycky nasčítala slušná řádka,
zůstával tam ovčák pokaždé několik dní, aby měl jistotu,
že sehnal všechno, a třeba ještě něco navíc.
Zatímco byl pryč, přenechával dohled nad statkem
Kubíkovi s Kýnkou. Ti se této povinnosti zhošťovali přesně
s onou dávkou zodpovědnosti a důstojnosti, která se od
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nich dala očekávat. Nevěříte? Kdybyste seděli na zádech
staré sojky, letící zrovna nad dvorem, viděli byste to na
vlastní oči – dvě rozmazané chlupaté šmouhy, jak sviští
po dvoře sem a tam. Ano, to byli oni. Hlídači jedni spolehliví, rozumní. Proháněli se jako rozdováděná štěňata.
„Nechytíš mě, nechytíš!“ halekala Kýnka, sprintující
kolem studny.
„Jen počkej, ty jedna,“ zabručel si pod vousy borderák,
přidal na tempu a jeho plavný trysk chvílemi připomínal
let černobílého šípu.
„A nepočkám, nepočkám!“ chechtala se fenečka,
a když už ji skoro měl, prudce změnila směr, až se ze
země zvedl oblak prachu. Pak se vyhoupla na zídku vedle
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špejcharu, poskočila na ní jako rozverný kozlík a houkla
dolů: „Jsi moc pomalý. A starý. A tlustý!“
„Já že jsem tlustý?“ ohradil se Kubík.
„Jo. Přímo špektakulárně!“ vyštěkla Kýňa a už se
zase hnala na druhý konec dvora. Ocas za ní vlál jako
vlajkosláva.
„Tak to teda prr, Kýnko!“ zvolal naoko rozzlobeně
Kubík, zrychlil a už už ji měl.
„Sám jsi prkýnko!“
Udělala kličku na jednu stranu, pak na druhou a elegantně se tak svého pronásledovatele zbavila. Potom
popadla do zubů oslintanou šišku, vyskočila na balík
sena a tam se s širokým úsměvem rozplacatila. Tohle byl
její domeček, sem za ní Kuba nesměl. Tak zněla pravidla.
Zatímco borderák čekal na svou chvíli, z otevřených
dveří domu vyletěly čtyři chlupaté střely a za ustavičného štěkotu a ňafání zamířily k brance. Tahle rozjívená
jablíčka opravdu nepadla daleko od stromu.
„Kam tak rychle, omladino?“ zastříhala ušima Kýňa
ze svého kulatého trůnu. Odpověď přitom znala předem.
„Do lesa, mami! A musíme sebou mrsknout, máme
zpoždění!“
No jistě. Kam také jinam? Za ten týden, co se štěňata znala s muflonky Kaštánkou a Olínkem, se z nich
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stali nerozluční kamarádi. Starému Kiliánovi zpočátku
nešlo moc pod čumák, že se mladí pořád někde toulají
a provádějí spolu se štěňaty všelijaká alotria, a divil se,
že to Kýnka dovolí. Ta mu to ovšem ochotně vysvětlila. Souhlasila s ním, že to jsou nezbedové k pohledání
a že spolu provádějí lotroviny po celém lese, ale v tom
právě spočívala ta krása: prováděli je někde v lese, mimo
doslech. A oni, dospělí, si tak můžou v klidu dát dvacet,
děkujeme pěkně. Starý muflon musel uznat, že polední
siesty opravdu bývají sladší a pokojnější než dříve, a už
potomkům ve společných hrách nebránil.
To ovšem neznamenalo, že by byla fenka ochotná
pustit je za zábavou jen tak. „Misky jste po sobě pořádně
vylízali?“ pozvedla tázavě obočí. „Ta dřívka, co od rána
straší kolem krbu, jste vrátili do košíku? Pelíšek máte
řádně utlapkaný? Víte, že až přijede ovčák, musí být
všechno jako ze škatulky.“
„Ale mamí,“ protáhla prosebně Ještěrka, „vždyť ten se
vrátí až pozítří. To se ještě desetkrát vyspíme. Tak proč si
přidělávat práci a stlát už dnes? Teď musíme za Kaštánkou a Olínkem. Dali jsme si čestné mufloní!“
I ostatní na Kýnku dělali psí oči, že by se kámen
ustrnul a voda tekla do kopce.
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„No dobře. Ale do večera ať jste doma,“ nakázala jim
a pousmála se. „A běda, jestli vás tu uvidím dřív!“
Jásající čtveřice vyletěla ze dvora, jako když střelí.
Kýnka s Kubíkem osaměli.
„A co my dva, Kubíčku?“ zazubila se na borderáka.
„Odpočinul sis? Máš dost sil na další závod?“
„To si piš, ty jedna! A tentokrát tě roznesu v zubech.“
„To bys mě musel nejdřív chytit! Kdo bude poslední
u jasanu, věší prádlo!“ A než se stačil borderák rozkoukat,
přeskočila plot vedle ovčína a hnala se na druhý konec
pastviny.
Kubík se jen ušklíbl a vystartoval taky. S Kýňou
se opravdu jeden nenudí. Hlavou mu dokonce blesklo,
jestli ovčák do toho města nejezdí schválně – aby si taky
trochu odpočinul. Teď ovšem neměl čas nad tím přemýšlet, musel běžet. Fenka pelášila po trávě překvapivě
rychle a prádla, které ráno vymáchali v potoce, čekal na
zápraží plný koš.

*

„No chápete to?“ vraštil Janek čelo a rozhlížel se
po palouku sem a tam. „Nám dá takovou práci se sem
dostat, upalujeme, div že si tlapky nezlámeme, a oni
tady nejsou!“
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Byla to překrásná mýtina. Plná vůní a travičky
a zpěvu ptáků a bzukotu lesních včel – zkrátka jako
stvořená ke společnému dovádění a skotačení. Den co
den si tu štěnda hrála s muflony na babu, na čmuchanou
nebo berany duc, a když si potřebovali chvíli odpočinout,
svalili se do stínu mohutných sosen v jejím jižním rohu
a vyprávěli si příběhy o hrdinech, strašidlech a svačinách. Jenže dnes tu na ně nikdo nečekal. Co se asi stalo?
Rozběhli se po mýtině na všechny světové strany
a s nosy těsně nad zemí listovali v té směsici pachů a vůní,
kterými na jaře rozkvetla. A jelikož byl strýček Kubík na
čmuchání skvělý učitel a oni měli přirozený talent, za pár
chvil už Pulec radostně volal: „Tady, mám je! Tady byli!“
Rychle se k němu seběhli a Čarnota po krátké kon
trole souhlasně prohlásila: „Opravdu, byli tu. Chvíli tady
hopsali… pak tady… pak tady… a potom odběhli do lesa.“
„No teda!“ zamračil se Janek. „Oni začali hrát bez nás.
To se smí?“
„Při téhle hře ano,“ přikývla fenečka.
„A na co hrajeme?“
„No přece na schovku. Jako předevčírem!“
To byla panečku jiná! To dá rozum, že se museli
muflonci schovat dřív, než jejich kamarádi dorazili, jinak
by to nebyla žádná zábava. I takhle byli psíci ve výhodě,
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ovšem Kaštánka s Olínkem měli za ušima a pokaždé se
pokusili smečku nějak převézt.
Psi na sebe mrkli a všichni čtyři vyrazili do lesa. Navzájem se předbíhali, vystrkovali se ze stopy ve snaze utíkat
po ní jako první a pranic je nezajímalo, jestli praskání větviček a dupání tlapek po koberci z loňského listí vyplaší
nějaké ptáky vyspávající po obědě v korunách stromů.
V místě, kde cesta vykusovala do svahu hlubokou
rýhu a z obou stran ji lemovaly vyvýšené břehy porostlé
hustým křovím, se Čarnota náhle zarazila tak prudce, že
přes ni ostatní popadali jako hrušky ze schodů. Nevšímala si jejich rozčileného ňafání a pečlivě začmuchala.
Pak udělala několik kroků zpět, znovu nasála okolní
pachy a zamyslela se.
„Našla jsi něco?“ zajímalo Janka, který se z huňatého
klubka sourozenců vymotal jako první.
Jindy klidná Čarnota zlobně nakrčila čumáček. „Oni
podvádějí,“ vyštěkla. „Tady ta jejich stopa končí. Chvíli tu
stáli – a pak zmizeli. Dál tu cítím jenom nějaké lidi, jeden
z nich měl k snídani kabanos, a auto. Ne že měl k snídani
auto,“ dodala rychle, když viděla, že se Janek nadechuje
k otázce. „Cítím ty lidi s kabanosem – a navíc auto.“
„Lumpové jedni!“ zakabonil se Pulec a přes obě tváře –
bílou i černou – mu přejel temný mrak. „Oni si tu někoho
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stopli, aby nás přechytračili? To přece není fér! Jen počkejte,
až vás chytíme. Za tohle vám panečku načechráme seno.“
Ještěrka ovšem zachovala klid. „Chtějí si s námi hrát?
No dobrá. Bando, čmuchadla připravit, jdeme na věc. My
jim ještě ukážeme, jak se to dělá!“
A vyrazili po lesní cestě po stopě auta.
Jenže stopovat automobily není jen tak – po chvíli
z toho štípe v nose, pálí v něm a nutí ke kýchání. Zpočátku
to ještě šlo, jenže jakmile dorazili na kamenitou planinu
poblíž potoka, ocitli se s rozumem v koncích. Někdo tu
měl v poslední době napilno: otisky pneumatik se křižovaly jedny přes druhé, nové pod sebou zakrývaly staré
a najít mezi nimi ty, které jediné je zajímaly, bylo nad psí
síly. Kdyby aspoň všechny vedly stejným směrem, jenže
ony se z holiny paprskovitě rozbíhaly na všechny strany.
Jedny z nich by je určitě zavedly za muflony – ovšem které?
Štěňata nerozhodně postávala a pod tlapkami jim
rozpačitě skřípaly oblázky.
„Co teď?“ zeptal se bezradně Pulec.
„Musíme je najít. Přece je nenecháme vyhrát!“ prohlásila bojovně Ještěrka.
„Jenže jak?“
„To zvládneme,“ řekla Čarnota a přejela ostatní pohledem. „Jsme přece čtyři. A borderáci, žádní hlupáci! S tím
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si poradíme. Budeme doufat, že jeli pořád rovně. Pokud
ne, vrátíme se a půjdeme po jiné stopě.“
Jankovi se to moc nezdálo. „Jen abychom věděli, kam
jsme už šli a kam ještě ne. Klikatí se to tady, jako když
ovce sází brambory.“
„To je pravda. Víš co? Označ prosím každou cestu, po
které vyrazíme. Tobě to jde nejlíp. Poznáme tak, kde
jsme už byli, a co teprve musíme prověřit.“
A vyrazili. Les na druhé straně holiny vypadal jinak
než ten, ve kterém pokaždé skotačili s muflony. Byl temnější, ponuřejší. A také tišší. Jako by se z něj všichni ptáci
a zvířata odstěhovali někam pryč. Každé zapraskání větvičky nebo zašustění brouka v listí se neslo jako ozvěna
v roklině. Štěňata zpomalila krok, aby natropila co nejmenší hluk, a podvědomě ztišila hlasy do opatrného šepotu.
„Nevíte náhodou, kde to jsme?“ zeptala se Ještěrka.
„Vůbec to tu nepoznávám.“
Pulec zvedl nos do výše a nasál vzduch ze všech
stran. „Je mi to tady nějaké povědomé,“ řekl po chvíli
a zamyslel se. „Aha, už asi vím. Vzpomínáte, jak jsme se
proletěli na tom stanu? Myslím, že jsme přistáli někde
poblíž. Je to tu cítit podobně jako tenkrát. Tak nějak…“
odmlčel se a chvíli hledal správné slovo. „No, zatuchle.
Osaměle. Těžce. Jako v zapomenuté maštali.“
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Pohlédl na ostatní, jestli se nebudou jeho popisu
smát, ale všichni souhlasili. Vystihl to naprosto přesně.
„Mrchový kopec,“ vylovil po chvíli Janek z paměti
správné jméno. „Tak tomu tady říkají. Sem jsme asi
nechtěli.“
„A proč ne?“ zajímalo Ještěrku. „Mně se tady náhodou
docela líbí. Trochu mi to tu připomíná zadní pokoj na
statku – ten, kam ovčák moc nechodí, jen tam odkládá
nepotřebné věci nebo přečtené knihy a občas na policích zamete prach. Určitě je tady spousta zapomenutých
pokladů, stejně jako v té komoře.“
„Jsi divná,“ ušklíbl se Pulec. „Všichni říkají, že je
odsud lepší rychle odejít, nikdo tu nechce bydlet. Nebo
jsi snad zapomněla?“
„A já tady tenkrát viděl tu divnou postavu,“ připomněl Janek. „Tu velikou příšeru.“
„To byla přece máma, ty punťo,“ ušklíbla se Čarnota.
„Chtěla si udělat legraci z Kubíčka.“
„Ne, ještě předtím. Když nás sem zanesla ta plachta.“
„Prosím tě, kdo ví, co jsi tenkrát vlastně viděl. Uf, ale
ten pach tu je docela silný, nezdá se vám?“
„To bude určitě ten obr,“ stál si za svým Janek. „Musí
být někde poblíž. Přece vím, co jsem viděl. Jen počkejte,
já vám ho najdu a pak se mi přestanete smát.“
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Zarazil čumák do země a začal s ním rejdit sem
a tam. Do hromádky loňského listí, kolem spadlé
borové větve, kolem tenkých kmínků porostlých divnou kůrou… a najednou všichni poděšeně vyjekli.
Jeden z těch stromků se totiž naprosto nečekaně zvedl.
Nejdřív si pomysleli, že ho něco vyrvalo ze země, jenže
tam, kde správně měly trčet do všech stran kořeny
zašpiněné hlínou a omotané žížalami, viděli jen veliké
kopyto rozdělené hlubokou rýhou na dvě obří poloviny.
Pravda, jedna žížala si v tom kaňonu mezi nimi hověla,
to zase ano.
Kmínek stoupal výš a výš a zároveň se ohýbal v půli,
pak se kousek přesunul a zamířil zpátky dolů – a padal
prudce, jako by ho nějaká titánská ruka chtěla zarazit zpátky do hlíny. Protože to vůbec nebyl kmínek, to
už psíci pochopili a vy snad také. Byla to noha. Veliká.
A nebyla sama, kolem se tyčily ještě tři další. Štěňata
si konečně uvědomila, že stojí přímo pod obřím cizím
tvorem. Dlouhé šlachovité údy podpíraly tělo mohutné
jako ovčákův traktor, ovšem místo vesele modré kapoty
ho pokrývala zplstnatělá hnědá srst. Na svalnaté, protáhlé šíji spočívala ohromná hlava ozdobená širokými
parohy, vedle nichž by větve staletého dubu uschly
závistí. A kdyby chtěl třeba takový Kubík pohlédnout
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oné bytosti zpříma do očí, musel by se postavit na záda
krávě Stračeně. A ještě tam zapanáčkovat.
Trošičku ten tvor připomínal jelena. Stejně jako žralok trošičku připomíná štiku.
Pohlédl na ně – zřejmě je pozoroval už delší dobu –
a hlasitě si odfrkl. Ten zvuk nenaznačoval, že by tu
byli vítáni.
„A‑ahoj,“ pípla přiškrceným hláskem Ještěrka.
Gigantická hlava se k nim sklonila. Byla skoro větší
než oni čtyři dohromady.
„My tady hledáme kamarády,“ pokračovala tiše
fenka a zacouvala do bezpečí mezi sourozence. „Jsou to
muflonci, víte? Asi takhle velicí, mají barvu jako suché
jehličí, voní jako les a…“
Hlas se jí vytratil. Tvor na ně upřel nevlídný
pohled a zřejmě přemýšlel. Pak hrábl rozdvojeným
kopytem, až mezi stromy odletěla hrst hlíny, zvedl
hlavu a zahučel jako lodní siréna. Pak se zase sklonil, mohutnými lopatami parohů se téměř dotkl země
a výhrůžně zachrčel.
„Nejsou tady, jasně, tak promiňte, že jsme obtěžovali,
už jsme na odchodu, mizíme, děcka, PRYČ!“ zadrmolila
Ještěrka a rozběhla se tak rychle, že se jí nohy rozmazaly
v černobílou šmouhu. Skoro to vypadalo, jako by letěla
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těsně nad zemí. A za ní si to metelili zbývající tři borderáčkové, až se jim za ocásky prášilo.
Ne, tohle rozhodně nebyl Olínek.
Ani nevnímali, jak jim pod ťapkami ubíhá jehličí
a kamení, jak jako na pérkách přeskakují přes padlé
kmeny, jak přebíhají přes srnčí stezku a lesáckou cestu
a přes potok, jen aby byli co nejdál, i když dusání kopyt
nechali už dávno za zády. Nebo ho snad ještě pořád slyší?
Radši běžet dál a dál a ani se neohlížet.
Nakonec přece jen zpomalili. Ne snad, že by se cítili
v bezpečí, ale prostě nemohli popadnout dech.
„Co to u všech všudy bylo?“ funěl Pulec snad i ušima.
Ležel jak široký, tak dlouhý na polštáři z mechu a chladil
si břicho.
„Já vám to povídal,“ řekl Janek a zadostiučinění v jeho
hlase přebíjelo dokonce i pálivou únavu v tlapkách. „A vy
jste se mi smáli, že se mi jen něco zdálo.“
„Myslíte, že něco udělal Olínkovi a Kaštánce?“ strachovala se Ještěrka.
„To nevím, ale kdyby je zašlápnul, ani by si toho
nevšiml,“ vzhlédla Čarnota od louže, ze které právě zaháněla žízeň. „Viděli jste ta kopyta?“
„Ne, na kopyta jsem se vážně nedívala,“ zavrtěla hlavou její sestra. „Mě spíš děsily ty ohromné lopaty, co měl
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na hlavě. Jak vůbec může běžet lesem? Vždyť se musí
zarážet o stromy.“
Janek se té představě ušklíbl. „Tomu asi stromy
nedělají problém – když mu včas neuhnou z cesty, prostě
je porazí.“
Pulec vstal, otřepal se a nosem i očima přelétl po
okolí. „Poznáváte to tady někdo? Že my jsme se ztratili!“
„Neboj, cestu domů najdeme,“ prohlásila Čarnota.
„A když ne, zeptáme se.“
„A koho asi? Jediný, koho jsme dnes v lese zahlédli,
byl… tamten. A jestli si myslíš, že za ním půjdu zpátky
s prosíkem o radu, tak se vrať do boudy pro rozum.“
Ještěrka vyhupsla na nedaleký balvan, naklonila
hlavu na stranu a poznamenala: „Co to zkusit třeba
tamhle? Vidíte? Kousek od nás je nějaký tábor.“
Opravdu. Hradba okolních stromů na jednom místě
řídla a mezi kmeny prosvítaly sluneční paprsky. Rozprostírala se tam mýtina a podle všeho nebyla prázdná.
Vydali se tam.
Jak se blížili, zjišťovali, že je oči nešálily. Na palouku
se opravdu kdosi zabydlel. Na udupané trávě stálo několik plátěných stanů, kolem vyhaslého ohniště se povalovala dvojice klád na sezení a v místech, kde nad palouk
natahovaly okolní duby své mohutné větve, parkovalo
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pár aut. Mohutných, s velikými koly, s odkrytými korbami a s reflektory na střechách. Jen lidé tu scházeli.
„Hola, je tu někdo?“ vyštěkl Pulec. Jeho hlas vyrazil
na mýtinu, prohnal se kolem hromady dřeva naházeného u ohniště a zaletěl do stanů postavených halabala
tam, kde se jejich majitelům zrovna zlíbilo. Ze stanů se
právě zvolna vynořovaly hlavy. Jedna rozčepýřenější než
druhá a všechny zarostlé, vousaté a rozespalé. Borderáci zřejmě zdejší táborníky probudili z poobědní siesty.
Nebo z odpočinku po noční šichtě.
„Co se to sakra děje?“ zabručel jeden z chlapů, zrzavý pořízek ve špinavém triku a zamaštěných pracovních kalhotách.
„Přišli k nám nějací chlupáči!“ odpověděl mu z vedlejšího stanu jeho kumpán s několikadenním strništěm
na tváři a velkou dírou mezi předními zuby. „A hele, jací
to jsou fešáci!“
„To jo, jeden krásnější než druhý,“ ozvalo se štěňatům
za zády. „Až je Pedro uvidí, pěkně nás pochválí.“ To se
z lesa právě vyloupli další dva táborníci. Jeden drobný,
s nezvykle světlýma očima, a druhý vysoký, tělnatý
a s dobráckou širokou tváří.
„No tak, pojď sem,“ přešel zrzek až k Jankovi, skrčil se
k němu a natáhl ruku, aby si ho psík mohl očichat. Muž
byl cítit lesem, zvířaty a spoustou dalších věcí, které malý
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borderák nepoznával. „Ukaž se, krasavče, vždyť já ti neublížím. Někde tady mám dokonce kousek buřta od oběda,
dal by sis?“ A už tahal zmíněnou laskominu z kapsy.
Buřt! Jankovy uši hned vystřelily do pozoru. I Ještěrka s Pulcem mohli na té dobrotě nosy nechat a hrnuli
se dopředu. Čarnotě se však na tom něco nepozdávalo.
Udělala dva opatrné krůčky do strany, aby jí nikdo nestál
za zády, a rozhlédla se po mýtině. Na jejím protějším
konci, ve stínu pod stromy za zaparkovanými vozidly, se
krčila ohrada z dřevěných kůlů a silného drátěného pletiva. A za tím pletivem…
„Kaštánko? Olínku?!“ vydechla překvapeně. Zamrkala, jestli ji nešálí zrak, a zatřepala hlavou, až jí uši
zapleskaly. Ale nebyl to sen. Opravdu tam postávali oba
muflonci – živí a zdraví, ovšem netvářili se příliš šťastně.
Spíš hladově. A společně s nimi se na malém prostoru
tísnili srnky, prasata, zajíci, dokonce zahlédla i několik
jezevců a jednu lišku.
„Tak tady jste se před námi chtěli schovat?“ zavolala
fenka vesele na kamarády. „Ale my vás stejně našli. Zase
jsme vyhráli!“
„Podívej, Olínku, to je Čarnota! A s ní i ostatní!“ zajásala Kaštánka, která si jí teprve teď všimla, a kopýtky
rozčileně zadupala na uválené zemi.
142

Zpět na obsah

Schovávačka mezi stromy

Čarnota chtěla něco říct, jenže Olínek ji nepustil
ke slovu.
„Utíkejte!“ vykřikl a z naléhavosti v jeho hlase přeběhl čubince mráz po hřbetě. „Nebo vás taky chytí
a někam odvezou! Tak běžte!“
Chňap! Chlupatá svalnatá ruka, jež byla cítit popelem a černým svědomím, vystřelila k Jankovi a pokusila
se ho čapnout za kůži za krkem. Ovšem ten už tam nebyl.
Moc dobře slyšel, co muflonci volají. Stačil se překulit
přes bok, hned vyskočil na nohy a pelášil pryč. Ještěrka
proklouzla dalšímu pytlákovi mezi nohama, Pulec prudkou kličkou setřásl svého vlastního pronásledovatele
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a Čarnota kousla posledního habána do kotníku. Ten se
ji sice chytit nesnažil, ale stejně to udělala. Z principu.
Všichni čtyři metelili z mýtiny, jako by jim za patami
hořelo, a nad hlavami se jim neslo klení pytláků, mísící
se s voláním uvězněných zvířátek o pomoc.

*

„Mami! Mamííí!“ Branka v zídce se s prásknutím
rozletěla a na dvůr vtrhla čtyřhlavá vichřice, která jako
naváděná střela hned zamířila k huňaté fence. Ta se
právě labužnicky rozvalovala na balíku sena vysokém
jako dospělý člověk a chytala bronz. Že to u psů takhle
nefunguje, jí ani trochu nevadilo.
„Co se děje, vy lotři?“ zívla a protáhla se, až vypadala
dvakrát delší než obvykle. „Říkala jsem vám přece, že
jestli vás sežere nějaká příšera, máte jí zůstat v břiše,
a ne na ni chodit žalovat.“
„Pomoc, mami,“ halekaly štěněcí hlásky jeden
přes druhý. „Unesli Kaštánku! A Olínka! I všechny
ostatní!“
„U všech štěkatur a Velké tlačenky, co jste zase
provedli?“
„My nic! Vážně! Přísaháme! V lese jsou pytláci a kradou zvířátka!“
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Kýnka pozvedla obočí, zvolna se přetočila na břicho
a postavila se. V očích jí zvláštním způsobem blýsklo.
„Tak pytláci, říkáte? Hm… To bychom se na to podívali.
To je můj les a moje zvířátka. Jestli jim má někdo dělat
život zajímavější, jsem to já, a nikdo jiný. S těmi zloduchy se vypořádáme. Pojď, Kubíčku,“ zavolala a seskočila
z balíku. „Máme práci!“
„Hned, hned!“ zahuhlal Kubík, který právě balancoval na zadních u prádelní šňůry a věšel květovanou cíchu.
S tlamou plnou kolíčků se mu nemluvilo zrovna nejlépe.
Kdokoliv jiný by po té příležitosti jistě skočil, jen
aby se vyvlékl z prohrané sázky, on však ne. Byl přece
pracovní bordera, tak to nejdřív dodělá. Kýnka aspoň
bude mít dost času sesumírovat si v hlavě celý plán. Už ji
určitě něco napadlo, o tom hafan ani na moment nepochyboval. Viděl jí to na čumáku.
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„Tohle nemůže dopadnout dobře,“ bručel si pod vousy
borderák Kubík a čím víc nad Kýnčiným plánem přemýšlel, tím víc se ve svých pochybách utvrzoval. Nebylo
divu. Moc dobře si uvědomoval, jak většina nápadů jeho
lehkomyslné kamarádky nakonec dopadá. Zato ona si
starosti rozhodně nedělala, hopsala vedle něj po pařezech jako žába a užívala si odpoledního chládku.
„Prosím tě, co se ti nelíbí?“ ušklíbla se a odrazila se
k dalšímu skoku. „Všechno vyjde, uvidíš. Vždyť jsem nad
tím přemýšlela asi celých pět minut. Páni,“ zarazila se
v upřímném úžasu, „možná dokonce i šest!“
„Jo, to by tak odpovídalo,“ povzdychl si Kuba a ostražitě se rozhlédl. S přicházejícím podvečerem se stíny
pomalu, sotva znatelně dloužily a les nevypadal tak přívětivě jako obvykle. Zvlášť ne tady, poblíž tajemného
Mrchového kopce. Navíc se zvedl mírný vítr. Skřípěl
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větvemi oběma psům nad hlavou a něco spiklenecky
šeptal listům v korunách stromů.
„Láry fáry,“ odbyla Kýnka všechny borderákovy
námitky, a to včetně těch nevyřčených. „Bude to brnkačka,
uvidíš. Najdeme toho obra, který moje letadýlka v poledne
tak vylekal, přemluvíme ho, aby nám pomohl, a pak s ním
vyrazíme na pytláky. Co by se asi tak mohlo pokazit?“
„Hm… všechno?“ nadhodil Kubík. Pak nervózně
zafuněl a upravil si za obojkem chomáč vlny, který
dostal od oveček pro štěstí. Ne snad, že by věřil v jeho
zázračnou moc, ale utěšovalo ho vědomí, že mu doma na
statku někdo drží kopýtka.
„Jsi hrozný pesimista, víš to?“ prohlásila fenka, jako
by to snad bylo něco špatného. „Náhodou to bude žůžo,
slibuju. Sami bychom proti těm zloduchům obejďáckým
nic nezmohli, ale s tímhle kolohnátem to půjde raz dva.
Však oni ještě uvidí, co dokážu. Když jsem lovila pytláky
v Africe, zatočila jsem s nimi tak, že tam po mně potom
pojmenovali poušť. Kýňahari.“
Borderák na ni pochybovačně pohlédl. Nikdy nevěděl, kdy mluví vážně, a kdy ho jenom tahá za fusekli.
„Do takových krajností bych nezacházel,“ zabručel.
„Hlavně musíme osvobodit zvířátka. Není nutné hned…
pouštět Kýnku ze řetězu.“
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„Ale prosím tě, nedělej ze sebe svatouška,“ protočila
oči. „Ty bys taky nejradši kousnul někoho do kalhot.
Vždyť už teď ses vyparádil jako nějaký apokalypsík. A to
jsme přitom ještě ani nezačali.“
Kubík radši mlčel. Před chvilkou zahlédl svůj odraz
na hladině potoka a musel uznat, že opravdu vypadá trochu nezvykle. Ale on za to nemohl, vážně! Když Kýnka na
dvoře předestřela ostatním svůj plán, začali hned všichni
lamentovat, jak je to nebezpečné, a nedali jinak, než že
musí borderáka nějak ochránit. Takže kromě amuletu od
ovcí mu srst zdobilo válečné malování od Čarnoty, krk měl
posypaný zaručeně magickým slepičím zobem – vážně,
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funguje prý i na čmelíky – a pozadu nezůstala ani Alfička,
která mu s překvapivou šikovností vetkla mezi ušiska
větvičku akátu. Chvíli na něj pak hýkala a frkala a celého
ho tím poprskala, ale ať se Kuba snažil sebevíc, ničemu
z jejího proslovu nerozuměl. Věděl jen, že teď vypadá, jako
by se právě probral v roští, a kdykoliv se pokusil podrbat za uchem, zabodl si některý z trnů mezi polštářky
na pacce. Hrozně ho to pokaždé vylekalo, ale nechtěl být
nezdvořilý, a tak si ten dárek nechal.
Kýnka pochopitelně žádné amulety nebo talismany
nepotřebovala. Prý že si vytváří vlastní štěstí a to jí bohatě
stačí. Takže zatímco ostatní dělali z Kubíčka vánoční
stromeček, ona seděla na studni a zcela nepokrytě se mu
chechtala. V jednu chvíli ho dokonce napadlo, zda to celé
nespunktovala sama pro vlastní pobavení.
Teď tu klusala vedle něj, poskakovala nadšeně jako
malé chundelaté hříbě a nemohla se dočkat, až tajemného obra najdou a ona si ho konečně bude moci osedlat.
„A proč vlastně myslíš, že se ti podaří ho přesvědčit,
aby nám pomohl?“ zeptal se.
„To dá rozum, ne? Jsme postrach okolí, on a já. A ti
zlotřilci nám kradou naše svaté právo. Máme děsit zvířátka, aby si pak v norách během bouřek a za kvílení
meluzíny měla o kom vyprávět hrůzostrašné příběhy.
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Jenže když nám je všechna odvezou, co pak? Museli
bychom si najít jinou zábavu. Když mu to takhle vysvětlím, určitě pochopí, že jsme na jedné lodi.“
„No jen aby,“ poznamenal Kubík a podrbal se za uchem.
Což byla pochopitelně chyba: zapomněl totiž na tu ostnatou větvičku od Alfičky, dnes už potřetí. Táhle zaúpěl.
„Ticho,“ okřikla ho Kýnka. „Slyšíš?“
„Auvajauvaj,“ sykl a foukal si na tlapku, kam se mu
zabodl obzvlášť velký trn. „Co bych měl slyšet?“
Vzduchem zaznělo divoké zatroubení, jako by se
parník dostal do sevření mezi dva ledovce a teď nemohl
pryč. Ani vzdálenost neubrala tomu zvuku na síle.
„Blížíme se,“ pochvalovala si Kýnka.
„A to je… dobře?“ tipl si Kuba.
„No to si piš. Herdek filet, jak já už se těším! Jen si nás
představ. On se mnou na zádech, na nebi se blýská, Kýňa
v paroží výská… pojedeme do boje jako nějaký kýňtaur.“ Při
té představě se zasnila a koutky tlamy se jí roztáhly v širokém úsměvu, spíš vlčím než bordeřím. Možná kýňtauřím.
Proto ji trochu překvapilo, když do ní Kuba hrubě vrazil, strhnul ji stranou a šup i s ní do hlubokého vývratu.
„Aby tě blecha kopla,“ rozlehla se jámou dutá ozvěna,
ale pes rychle položil fence tlapku na čumák a zastříhal
ušima na znamení, že má být zticha.
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Někdo se blížil. Po lesní pěšině skřípaly těžké boty –
a to dá rozum, že nebyly samy. Patřily k nim také dva
chraplavé hlasy a k těm zase nejspíš nějací lidé. Než bys
řekl špek, už se vynořili zpoza zatáčky. Kubík opatrně
vystrčil nozdry jako černý periskop, aby si mohl o dvojici
udělat obrázek alespoň podle pachu. Ten toho o vás prozradí často víc, než byste sami chtěli. A tihle dva, co dupali
lesem, nebyli už na první počuch žádní svatouškové. Cítil
z nich kouř, zvětralé pivo, zvířecí srst a strach. Ten vyvěral především z jednoho z nich. Chlap se to sice snažil
maskovat, ale kam s nějakou přetvářkou na Kubíka! Jeho
nos byl nejlepší detektor lží a karbanátků široko daleko.
„Stejně ti říkám, že jsme měli počkat na Pedra. Kdo ví,
co se tam chytlo,“ říkal právě ten ustrašený.
„Já ti povím, co,“ ušklíbl se druhý. „Naše výplata.“
„Aby nás ale nepřišla draho,“ přidaly se k obavám
také pochyby. „Slyšel jsi ten ryk, ne? Tohle nebylo normální zvíře. Povídám ti to už od pondělka, v tomhle lese
se něco děje. Je prokletý. Straší v něm.“
„Ty a ta tvoje pověrčivost…“
„Nesměj se mi. Vždyť už jsme tu vychytali všechno,
co mělo nohy nebo křídla. Zůstali akorát duchové
a přízraky. Co jestli se nám teď chytil do pasti některý
z nich? Co pak?“
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„O to větší vejvar pro nás,“ zamnul si ruce druhý. „Za
pořádného bubáka dostaneme mnohem víc než za pár
vypelichaných jezevců.“ Ten první něco nespokojeně
zabručel, ale přesto pokračoval v cestě. Výsměchu se
zřejmě bál ještě víc než strašidel.
„To jsou oni,“ sykl Kubík, když se muži konečně vzdálili z doslechu. „Ti, co unášejí zvířata z lesa.“
„Pusť mě na ně,“ vyskočila Kýnka z díry a naježila se.
„K čertu s nějakým plánem, vyřídíme si to s nimi hned teď!“
Pes měl co dělat, aby ji zastavil. „Neblázni,“ snažil se
ji uklidnit. „Nemůžeme je přece jen tak přepadnout jako
smečka vlků.“
„Nemůžeme?“ podivila se upřímně. „Ne, máš pravdu.
Mnohem lepší bude jít za nimi a podívat se, co s nimi
nadělá ten náš kulíšek – jestli to je tedy opravdu on,
koho chytili. Protože až se mu dostanou pod kopyta, tak
jim pořádně vylepší fazónu.“
Kubíček chtěl poznamenat, že tak to zrovna nemys
lel, ale nakonec jen mlčky stříhnul ušima a vydal se za
kamarádkou. Vlastně měla pravdu. To, co ty lumpy čeká,
si rozhodně zaslouží.
Vydali se jim po stopě a za chvíli na ně narazili.
Pytláci stáli v místech, kde stromy rostly hustěji než
jinde, a mlčky valili oči. Borderák se jim nedivil, i on
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zalapal po dechu. A kdyby Kýňa uměla obdivně hvízdat,
určitě by je teď prozradila. Takhle aspoň na chvíli zmlkla.
„No páni…“ hlesl užasle jeden z lovců – ten pověrčivý.
Byl to drobný chlapík s veverčími zuby, který svému
kumpánovi, vousatému pořízkovi s holou hlavou, sahal
sotva po ramena.
Mezi dvěma stromy tam stál… slovy by borderák
ani nedokázal vypovědět, jak ten tvor vlastně vypadal.
Byl veliký – ještě větší, než z vyprávění štěňat pochopil.
Tyčil se nad pytláky jako nějaký přízrak pomsty, široké
boky se mu vzdouvaly, kopyta o rozměrech polévkových
talířů bila do země… jenže jinak se nemohl skoro ani
pohnout. Oba velkolepé, lopatovité, mechem porostlé
parohy se mu zachytily do smyček upevněných za mladé
jasany. S těmi pochopitelně udělal krátký proces a nejspíš je jediným trhnutím hlavy vyrval ze země, jenže
oba stromky se pak zaklesly do rozsoch mohutných dubů,
a to zrovna tak nešikovně, že teď nedokázal pohnout hlavou ani sem, ani tam. Navíc se mu vysoké nohy zamotaly do sítě z pevných lan, která byla nastražená na zemi,
a s každým kopnutím se do ní zaplétal víc a víc.
„Hned to tvoje strašidlo nevypadá moc nebezpečně,
co? Šprajcnul se tak, že může leda koulet očima,“ uchechtl
se vousáč. „Tak tam jen nestůj a pomoz mi s ním.“
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Střízlík se zatvářil bezradně. Pohlédl na okolní
spoušť, na kotouč lana ve své ruce a na svalnatou šíji,
kterou by stěží objal oběma rukama. Ztěžka polkl. Pak ke
čtyřnohému obrovi roztřeseně přistoupil, rozmáchl se
a neobratně mu přehodil smyčku kolem jednoho parohu.
Zkusmo za provaz zatáhl, ovšem kolos si toho zřejmě ani
nevšiml. Hlava se mu nepohnula ani o píď. Bylo to jako
hrát přetahovanou se skalním útesem.
„Hele,“ řekl nakonec, „toho do tábora asi nedostaneme. Jakmile přeřízneme provazy, co ho drží, odtáhne
nás bůhví kam.“
Druhý se podrbal na bradě, až to zašustilo. „Máš
pravdu,“ přikývl nakonec. „Skočíme si holt zpátky pro
náklaďák. A jakmile ho dostaneme k nám, budeme odsud
moct nadobro odjet. Víc už toho tady stejně nechytíme.
Mám pocit, že tenhleten drobek je poslední, kdo tu bydlí.“
Oba pytláci byli naštěstí tak zaujatí svou kořistí, že
přeslechli, jak se z nedalekého křoví ozvalo slabé škytnutí. To v Kubovi právě hrklo.
„Nesmíme jim to dovolit,“ zašeptal naléhavě Kýnce.
„Jakmile jednou odejdou, zmizí kdovíkam a nikoho
ze zvířátek už nikdy neuvidíme.“
Fenka naklonila hlavu na stranu a zamyslela se.
Kubík ani nemusel hádat, co se jí zrovna honí pod těmi
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obrovskými ušisky – dozajista přemýšlela, jak by se jí
líbilo mít celičký les jenom sama pro sebe. A určitě se
trefil, protože po chvíli zabručela: „Hm, to by byla hrozná
nuda. Jenže co teď? Celý náš plán se opíral o toho ňoumu,
který se nechal tak hloupě chytit.“
Kuba se roztržitě podrbal za uchem a chtěl něco
říct, jenže místo nějakého bordeřího moudra mu z úst
vyšlo jen hlasité, bolestivé zakvílení. Mizerná akátová
větvička od Alfičky! Ty ostny snad byly každou chvíli
ostřejší a špičatější! Rychle se ovšem vzpamatoval, ztichl a střelil pohledem po pytlácích. Tohle přece nemohli
přeslechnout.
A taky že ne.
„Slyšel jsi to?“ pípnul ten menší a každou z těch čtyř
slabik oddělovalo hlasité cvakání přerostlých zubů.
„No… to byl asi vlk, ne?“ nadhodil jeho kumpán, ale
i jemu se do hlasu po špičkách vkrádala nejistota.
„A to by mě mělo jako uklidnit?“ šlehl po něm
ustrašený střízlík nevlídným pohledem. „Ale vlk to
nebyl, toho přece poznám. Navíc tady jsme na žádného ještě nenarazili, a kdyby ano, máme ho už dávno
pod zámkem.“
„Tak co to podle tebe asi tak mohlo být?“
„Musel to být nějaký duch,“ hlesl.
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„Nech už toho pořád! Žádná strašidla přece nejsou,“
okřikl ho vousáč, ale nešlo mu to moc od srdce. „Kdyby
tě tak slyšel Pedro, ten by ti už ukázal, jak –“
Jeho proslov náhle přeťalo další mocné zavytí, před
jehož hrůzostrašností by všechny duše v očistci zbledly
závistí. To Kýnka se zamyšleným výrazem znovu přitiskla akátový amulet ke Kubíkově uchu. Potřebovala si
ověřit, co to udělá. Tomu se říká vědecký postup, víte?
Oba pytláci se k sobě přitiskli zády a menšímu z nich
už uprchla z těla i poslední špetka odvahy. Chtěl jen
jediné – být zpátky v bezpečí tábora, kde by mohl přihodit
na oheň celou náruč chrastí, aby jasné plameny zaplašily
všechna strašidla a přízraky, toužící rafnout ho do kalhot.
Kýnka se na borderáka zákeřně usmála. „Napadá tě
to samé, co mě?“
Kuba váhavě přikývl. Jasně, že ano. Byl to dobrý
plán – dokonce až nekýnkovsky dobrý. Ale přesto se mu
do něj vůbec nechtělo. Ovšem neměl na vybranou.
Naštěstí i počasí jako by se rozhodlo jim pomoci.
Obloha se zatáhla, na les padl stín a koruny stromů se
neklidně zakývaly v nečekaném poryvu větru. Les zešedivěl v jemné mlze, stoupající z provlhlé hlíny.
Strach je pěkný rošťák a kdekoliv se objeví, tam na
sebe strhává veškerou pozornost. A má rád společnost.
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Kdyby byl ten odvážnější z obou mužů v lese sám, možná
by si změny v okolí ani nevšiml. A pokud přece jen ano,
prostě by si začal pískat, párkrát by zaklel, možná by se
zašťoural v nose – kdo ví, jak pytláci zahánějí obavy. Jenže
takhle se třas jeho pověrčivého kumpána přenesl i na něj.
Kdesi v houští nalevo od nich zapraskala větvička.
Jejich hlavy se tam jako na povel otočily a dech se jim
zrychlil. V příšeří, které hvozd přikrylo, se snažili zahlédnout cokoliv, co ten zvuk mohlo vydat… a modlili se ke
všem zlodějským bohům, aby nic nespatřili. A když už si
mysleli, že se jim jen něco zdálo, hlasitě to zašelestilo –
tentokrát zprava. A pak před nimi. Za nimi. Pokaždé
z jiného místa, jako by je něco obíhalo, kroužilo to kolem
nich ve stále se zužující spirále.
Pytláci se točili jako na obrtlíku a skoro ani nedýchali.
„Kéž by tu byl Pedro…“ hlesl střízlík.
Potom se to ozvalo zas. To podivné zavytí, které
jako by ani nemohlo vyjít z hrdla žádného živého tvora.
Couvli na roztřesených kolenou a ten větší přitom
div nezakopl o kořen, který mu tam nejspíš schválně
nastražil nějaký zlomyslný dub. Kvílení se opakovalo
a blížilo, chvíli se přesouvalo na jednu stranu, pak zase
na druhou a neustále nabíralo na síle. Ztráceli přehled,
z kolika míst vlastně vychází. Ukrývá se tam v příšeří
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mezi stromy jeden protivník? Nebo jich je deset? Nevěděli. Jen pozadu klopýtali k velikému košatému stromu,
ke kterému je vytí, aniž si to oni sami uvědomili, nenápadně kormidlovalo.
Opřeli se zády o starý kmen a marně se z něj snažili načerpat trochu klidu a jistoty. Pohledem probodávali houští před sebou a se srdcem v krku těkali očima
po podrostu… což byla chyba, protože měli zkontrolovat
nejprve onen strom, pod jehož rozsochatými větvemi
hledali útočiště. Větévky nad jejich hlavami se totiž opatrně, bez jediného zašelestění rozestoupily a vynořila se
z nich Kýnčina hlava. Fenka se tam schovala, zatímco se
pozornost pytláků soustředila na Kubu. Teď se natáhla
k vousatému habánovi a jemně mu zafuněla do ucha.
Chlap se prudce otočil a zjistil, že ze vzdálenosti
sotva jedné stopy kouká do zažloutlých očí plných
pomstychtivosti. A pod těmi jantarovými jezírky, která
mu náhle zabírala celý svět, se rozevřela tlama plná
tesáků a zařvala: „Gulášovápolífka!“
To byl panečku fofr. Takhle rychle ti dva snad ještě
v životě neutíkali – ani když jako kluci pelášili za zmrz
linářským vozem, ani když o pár let později vykradli
uzenářství a cestou domů natrefili na smečku toulavých
psů. A jak krásně ječeli!
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Kýnka se chechtala tak, že spadla ze stromu jako
zralá hruška. Tedy až na to, že zralé hrušky nepadají
z dubů, nejsou chlupaté a většinou se smějí jen potichu.
Zato Kubíček, který vyšel z nedalekého houští, vypadal
nenaloženě jako zapomenutý okurek a ucho měl od akátové větévky celé rozedřené. Hned si také chtěl všechny
ty amulety od zvířátek sundat a zahrabat někam hluboko, kde by je už nikdy nenašel, ale Kýnka se rozverně
usmála a pravila: „Jen si je nech. Vidíš přece, jak skvěle
ti nakonec pomohly. A třeba se ti ještě budou hodit. Slyšela jsem – tomu ani nebudeš věřit – že tady prý straší!“
A spiklenecky na něj mrkla.
Mrzutě zabručel, ale neměl chuť se s ní dohadovat.
Jen si tedy přeskládal talismany tak, aby mu co nejméně
překážely, a zvolna přistoupil k obřímu tvorovi lapenému v provazech. Ten se do pastí mezitím zamotal tak,
že už se ani nemohl postavit. Klečel, kloubnatá kolena
se mu zarývala hluboko do země a nedůvěřivě funěl.
Marně v jeho pohledu hledal Kuba nějaké stopy vděku
nebo radosti. Dva lidi, nebo dva psi – pro něj v tom nejspíš nebyl žádný rozdíl.
Borderák přemýšlel, co říct, za okamžik to však
vyřešila Kýnka. Hupsla vedle něj, posadila se, uhladila
si rozčepýřenou náprsenku a řekla: „Dobrý den, velký…
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velký… já ani nevím, kdo vlastně jsi. Tak prostě dobrý
den, Velký. Něco bychom od tebe potřebovali, tady Kubíček a já. Ti dva, co odsud před chvílí pelášili, jako by
ve vedlejší vesnici rozdávali špekáčky, unesli se svými
kumpány naše kamarády. My tě teď pustíme a ty nám
pro změnu pomůžeš osvobodit ostatní zvířátka. To je
férový obchod, ne? Co říkáš?“
„Nezdá se, že by zrovna sršel nadšením,“ podotkl
Kuba, kterému se obrův podmračený výraz nelíbil ani za
vrabčí kost.
„Třeba mi jenom nerozumí. Možná není zdejší,“ mudrovala fenka a hned se toho vysvětlení chytla. „No jo, to
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dá přece rozum, že není zdejší! Vždyť kdyby nám žil za
humny, už dávno bychom si ho všimli.“
Nato se otočila zpátky k oné bytosti a zvolna, s důrazem na každé slovo pravila: „Hele, Velký. My… tebe… pus‑
tit. Jo? A ty… pustit… naši kamarádi. Tak co, plácneme si?“
Tvor zazmítal hlavou a jeden mohutný lopatovitý
paroh jen tak tak minul Kubíka.
„Já bych si s ním radši neplácal,“ poznamenal pes,
zatímco couval do bezpečné vzdálenosti.
„Co se dá dělat, budeme to muset risknout,“ poznamenala Kýnka lehkovážně. „Ty si vezmi tamtu stranu, Kubíku,
já se postarám o tuhle. Neboj, Velký, za chvíli budeš volný.“
Provazy, které jako hladové anakondy omotávaly
svalnaté nohy a rozsochaté paroží, sice byly pevné a silné,
jenže kam s tím na psí zuby! Ty jsou zvyklé drtit kosti,
dřívka a gumové hračky, takže nějaká obyčejná lana
neměla nejmenší šanci. Stačila chvíle zápolení, vrčení
a hryzání – a tu a tam rozjařeného mávnutí ocasem –
a velikán se mohl opět postavit.
Jakmile z něj spadla poslední smyčka, vztyčil se v celé
své impozantní výši a zaryčel jako mlžný roh. Neměl
radost. V očích mu hořela zlost rozdmýchávaná touhou
po pomstě a on teď hledal, na kom by si ji vybil. Zaostřil na Kýnku, která na něj bezelstně hleděla a zvědavě
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nakláněla hlavu na stranu, jako by neměla nejmenší
ponětí, k čemu se schyluje. Obr sklopil paroží k zemi
a zafuněl, až se suché loňské listí rozletělo do všech stran.
V tu chvíli se vzduchem mihla černobílá šmouha
a před fenkou přistál Kubík, aby ji zaštítil vlastním tělem.
„Tak to ne, to jsme si nedomluvili!“ vyštěkl ostře. „My
jsme tě osvobodili, nevšiml sis toho náhodou? To tamti byli
zlí – a jestli se jim chceš pomstít, pojď s námi a pomoz nám.“
Ovšem nezdálo se, že by jeho vysvětlení mělo nějaký
efekt. Leda ten, že jím přilákal pozornost na sebe. Rozzuřený kolos k němu udělal jeden krok, pak druhý a v očích
mu rudě zablýsklo. Srst na hřbetu se mu zježila, nozdry
na ohromném, dolů zahnutém čumáku se mu rozšiřovaly jako brány do pekla… a najednou ztuhl.
Kuba se neodvažoval byť jen mrknout.
Tvor se nad něj zvolna naklonil, až pes cítil jeho
horký dech mezi ušima. Obr hlasitě očichával akátovou
větvičku od Alfičky. V hloubi hrdla mu klokotalo temné
bručení, ovšem už méně hrůzostrašné. Odfrknul si,
sevřel větvičku jemně do pysků a se zamyšleným výrazem ji schroupal. Pak se otočil a odešel. Ani se neohlédl.
„No teda…“ vzpomněl si Kubík konečně, jak se dýchá.
„Moje slova, vzal jsi mi je přímo z tlamy,“ přikývla
Kýnka uznale. „Už nikdy se nebudu smát ochranným
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amuletům.“ Pak vyskočila na nedaleký pařez a vesele
mávla ocasem. „Tak pojď, tady jsme skončili.“
Hafan se zachmuřil. „No jo, ale co teď? Celý náš plán
přece závisel na tom, že nám pomůže. A to padlo. Vždyť
můžeme být rádi, že nás nezadupal do země. Co teď bude
s tím tvým vysněným kýňtaurem?“
„Co by mělo být? Stejně to byl hloupý nápad,“ odfrkla
si ledabyle. „Proč bychom se měli dohadovat s nějakým
habánem, který neumí ani slovo kloudnou řečí? Zatímco
ty ses ho snažil podplatit mizerným žvancem, mně došlo,
že ho vlastně vůbec nepotřebujeme. Jeho jsme přece taky
zachránili bez cizí pomoci – a jak nám to šlo! Byl by nám
akorát na obtíž. A navíc smrděl.“
Přes tvář jí přeběhl úsměv, kterého se všechna zvířátka
už dávno naučila bát, a pokračovala: „Na co svaly, když
máme mozek? Dáme těm pytlákům něco mnohem hrozivějšího než kýňtaura. Pošleme na ně… hraběte Drákubu!“
Odhodlání a odvaha jsou snad ještě nakažlivější než
strach, takže žádný div, že fenčino nadšení přeskočilo
během okamžiku i na Kubu. Přestal se durdit a na tváři
se mu zvolna usadil úsměv. Hrabě Drákuba! Ano! Už to
samotné jméno slibovalo, že pytláci dostanou pořádně
za vyučenou.
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Tábor na lesní mýtině už dávno spal. Trojice odrbaných
stanů se otřásala hlasitým chrápáním a od masivní,
železem vyztužené ohrady se neslo zřídkavé zafrkání
neklidně klimbajících zvířátek. Měsíc si právě vyřizoval
cosi důležitého někde za mráčkem, a tak palouk osvětlovaly jen půlnoční uhlíky, které dosud řeřavěly v ohništi
a vábily k sobě strašidla z celého lesa.
A duchové opravdu přišli. Dorazilo jich hned několik,
schovávali se v houští těsně za hradbou borovic a netrpělivě poklepávali ocásky. Jednomu z nich právě zakručelo
v břiše. Byl malý, chundelatý a hnědou srst měl zamazanou od bláta.
„Prosím tě, zkus se ovládat,“ syklo na něj druhé
strašidýlko, které se krčilo vedle něj, a rychlým pohledem přejelo okolí, jestli hlasité zaškrundání někoho
neprobudilo.
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„No co, no. Mám hlad,“ zabručel nespokojeně první
huňatý přízrak. „V tom shonu jsem úplně zapomněl
povečeřet.“
Jak seděl, bříško se mu rozvalovalo mezi tlapkami
jako dobře napěchovaný polštářek.
„Co to plácáš? Večeři jsme přece měli. A ještě jsi vylízal misku po Čarnotě. Dobře jsem tě viděla, nemysli si.“
„Večeři jo,“ zabručelo malé strašidlo. „Ale povečeři ne.
Nejsem zvyklý být takhle dlouho vzhůru nalačno.“
„Ty vůbec nejsi zvyklý být vzhůru nalačno. Ale až
skončíme, dáme si za odměnu nášup, co ty na to?“
„Čert vem jídlo,“ zahuhlal za nimi třetí tvoreček. „Já
bych nejradši nějakou trofej. Pořádnou. Víte, co myslím,
ne? Takovou, kterou bychom si pak mohli pověsit nad
krb a chlubit se s ní před ostatními. To bych vážně chtěl.
To by bylo lepší než všechny povečeře světa.“
Z útrob lesa se k nim neslyšně připlížil další stín, ve
tmě k nerozeznání od ostatních, a tiše zavelel: „Nechte
toho tlachání a pojďte. Všichni už jsou na svých místech,
co nevidět to začne.“
Čtyři mrštné postavičky se odlouply od černé skvrny
křoviska a jako přízraky zamířily po zdupané trávě směrem k nejbližšímu stanu. Každá z nich svírala v tlamce
košatou březovou větvičku, takže vypadaly jako malé
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klusající keříky. Tomu se odborně říká kamuflonáž, vysvětlila ostatním předem Čarnota. To aby zmátli případné
náhodné pozorovatele. Žádný se sice nedíval, ale to štěňatům nevadilo. Hlavně, že to byla psina.
Lehké cupitání jejich tlapek zanikalo v povrzávání
větví a především v hlasitém chrápání, za které by se
nemusela stydět ani parta dřevorubců. Přiběhli k prvnímu stanu. Obestoupili ho, každý pěkně k jednomu
rohu, a zahryzli se do kolíků zatlučených hluboko do
země. Co nevidět začne akce Hrabě Drákuba vyhání zlé
pytláky z lesa – a byli to právě oni, Čarnota a spol., kdo
měl učinit první krok.
Zpoza stromů k nim dolehlo táhlé zamňoukání.
Nijak hlasité, ale stejně dokázalo odsunout zvuky usilovného spánku do pozadí, stejně jako čistý tón trianglu
nezanikne ani v tom nejhlasitějším orchestru.
Bylo to tu.
Všechna štěňata naráz zatáhla a vyrvala kolíky ze
země. Zatímco uvolněné plátno padalo na nic netušící
spáče, pelášila štěnda k dalšímu stanu, aby to zopakovala.
A pak ještě jednou. Místo tří přístřešků se tam teď zmítaly
jen tři beztvaré hromady, pod kterými se to mlelo a převalovalo jako houf koťat v peřině. Chlapi, kteří doteď spokojeně dřímali, se zuřivě snažili dostat ven, zatím však pod
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noční oblohu unikaly jen jejich nadávky a občas vykoukla
skulinou nějaká ta ruka nebo špička nohy v děravé ponožce.
A tu náhle chladný noční vzduch prořízlo příšerné,
děsivé zavytí. Takový zvuk ještě nikdo neslyšel. Znělo
v něm utrpení všech osamělých večeří a stesk noci po
slunečních paprscích, hlad lesa a pomstychtivost černých stínů, to vše v táhlém kolísavém tónu, ze kterého
mrazilo v zádech dokonce i štěňata. Jackoule, sedící
Kubíkovi za krkem, se zkrátka činila a drápky jí tančily
po jeho uších s temperamentem klavírního virtuosa.
Borderák z toho samozřejmě neměl moc velkou radost,
ale co naplat – strašit bylo třeba a on a jeho zlomyslná
kamarádka spolu tvořili dokonalý tým.
Jedno stanové plátno s hrubým trrr konečně povolilo a vynořila se z něj bledá tvář s veverčími zuby.
„T‑to je zase on,“ vykoktal malý pytlák a vyvalenýma
očima probodával okolní tmu, která se k mýtině stahovala jako černý sirup na dno výlevky.
Při následujícím zavytí se ze zajetí stanu podobným
způsobem napůl osvobodil další pobuda. I jemu čouhala
jen hlava, takže vypadal, jako by se navlékl do obrovského ponča.
„Kdo?“ chtěl vědět a nemotorně se snažil vymanit
z látkového vězení.
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„Ten, co nás pronásledoval dneska v lese, přece. Vždyť
jsme vám to s Ríšou říkali. A vy jste nám nevěřili a jen
jsme vám byli pro smích. No, tak tady to máte,“ zadrmolil a opět zmizel jako vyděšená želva ve svém krunýři.
„Světlo, světlo!“ zavolal kdosi naléhavě.
„Tady mám baterku!“
Noc proťal žlutavý paprsek svítilny, ovšem její ospalá
zář dosáhla sotva k nejbližším stromům. Tmu, která
panovala za nimi, rozptýlit nedokázala ani při nejlepší
vůli. Přesto však něco odhalila – něco, při čem pobudům ztuhla krev v žilách. Kamkoliv totiž kužel baterky
namířili, tam se objevily oči. Matné, bledé, světélkující

168

Zpět na obsah

Strážci lesa

oči přízraků bez těl. Byly tamhle, za trnkovým keřem.
I tam za tou vyvrácenou borovicí. I v houští vedle cesty.
Všude. Všude kolem nich, jako by se k nim stáhly hladové duše z celého lesa. A do toho neustále znělo ono
děsivé kvílení, které zarývalo své zákeřné drápy přímo
do centra strachu.
Muži, kteří už konečně unikli na svobodu ze zbořených stanů, se teď ustrašeně tiskli k sobě v obavách, co
přijde dál.
Ještěrka mírně zatahala Janka za ocas.
„Tak co, půjdeme?“ naléhala šeptem. „Ještě přece
máme další práci.“
„Počkej, počkej,“ zaprosil psík a párkrát natěšeně
švihl oháňkou. „Teď teprve přijde to nejlepší. Jenom na
to mrkneme a můžeme jít, slibuju.“
V hloubi lesa, přesně naproti místu, odkud neustále
vycházelo kolísavé vytí hraběte Drákuby, se náhle ozvalo
praskání větví, dusot, funění, a to vše doprovázené dvouhlasným hýkáním a troubením a dalšími těžko napodobitelnými zvuky. Vyděšení pytláci se prudce otočili vstříc
novému nebezpečí. A už tu bylo – z lesa vycválala příšera,
jakou ještě neviděli. Mělo to čtyři nohy, na nich bachraté
hnědé tělo, koňskou šíji, velikánskou hlavu, na té další čtyři
nohy, ve svitu baterky to lačně otevíralo dvě veliké tlamy
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a řvalo to o sto šest. Uhánělo to přímo na lovce. A jako by
to nestačilo, těsně před nimi se to rozdělilo na dvě části –
z velké seskočila malá, ale zuřivější. Každá z nich rafla nejbližšího padoucha, pak se zase spojily a zmizely v lese dřív,
než lovci zvěře stačili popadnout dech.
Chlapi zaječeli a rozběhli se po cestě, která vedla
údolím pryč z prokletého hvozdu, jenže to už byla příšera zpět a naháněla je po mýtině sem a tam jako na
nějakém rodeu.
„Máma válí!“ vydechl obdivně Pulec.
„Tak už pojďte,“ naléhala Ještěrka. „Nejsme tady pro
zábavu.“
Nemohla si pomoct, ale zmocňovala se jí podivná
nervozita. Měla pocit, jako by je ze tmy mezi stromy
někdo pozoroval. Pořád se otáčela a snažila se cokoliv zahlédnout, jenže marně. Noc byla hustá jako hrachová polévka, kterou si ovčák vařil za sychravých
večerů, a skrz okolní koruny jen tu a tam prosvítalo
pár hvězdiček.
Zatímco se Kýnka, Kubíček a ostatní snažili, aby měli
pytláci neustále plné ruce práce a hlavně plné kalhoty
strachu, čtyři štěňata neslyšně přecupitala k ohradě. Její
osazenstvo už bylo pochopitelně také dávno vzhůru a teď
neklidně dupalo, naráželo boky do plotu, frkalo a hučelo.
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Na plot se zvědavě tlačila spousta čumáků a tlam – srnčích, liščích, zaječích, dokonce tam nechyběl ani špičatý
nos nějakého jezevce.
Pulec v tom davu zahlédl známá ouška.
„Pssst, Kaštánko, to jsme my!“ sykl ostře.
„Uf, to se mi ulevilo,“ zajásala potichu muflonka.
„Vážně jsme si mysleli, že tu straší. Honem, pusťte nás ven!“
„Hned to bude, jen musíme zjistit, jak na to.“
„Na těch vrátkách je takový kus kovu, do toho se strčí
jiný, menší kus železa, udělá to cvak a je to,“ vysvětloval
Olínek, který se protlačil k sestře.
„Jo, jasně. Zámek,“ přikývl znalecky Pulec. „Už ho
vidím. Nevíte, kdo má klíč? Tu malou kovovou věc?“
„No… vždycky ho u sebe měl jeden z nich. Takový
vysoký, hubený jako bříza v zimě, srst na bradě docela vylysalou,“ popisovala Kaštánka člověka, jak nejlépe dovedla.
Čarnota těkala očima po vyděšených siluetách,
které právě Kýnka s hurónským řevem honila po obvodu
mýtiny. „A který z nich to je?“
„Říkají mu Pedro,“ zabečel hluboký hlas. Zvířátka
se uctivě rozestoupila a do popředí vystoupil Kilián.
Mohutné zahnuté rohy měl celé odřené. Pohled, z nějž
vyprchala veškerá bojovnost, upřel na štěňata a pokračoval: „Je to vůdce celého toho jejich stáda. Jenže teď
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ho tu nenajdete. Odjel někdy před polednem a ještě se
nevrátil. A to je dobře, protože s ním se dostat do křížku
není nic dobrého.“
„To nevadí, však my si poradíme i bez klíče,“ prohlásil
Janek se skálopevnou jistotou. Vždyť přece neexistovalo
nic, co by nedokázali!
„Ale ne, už je tady!“ pípla Kaštánka.
Opravdu, do Kubíkova vytí, ječení pytláků a Kýnčina řádění znělo ještě něco. Přicházelo to z dálky, ovšem
vzdálenost se rychle zkracovala. Ze všeho nejvíc onen ryk
připomínal burácení rozzuřených nosorožců. To ovšem
nemohla zvířátka vědět, protože žádné z nich nikdy nebylo
tak daleko, aby nějakého spatřilo na vlastní oči. Snad jen
Kýňa, jenže ta se teď soustředila na něco zcela jiného.
Až po chvíli poznali, co to je: na mýtinu se vřítilo auto
s obrovskými koly, s plachtou přes korbu a se sadou oslňujících reflektorů nad kabinou. Smykem zastavilo mezi zbořenými stany a odfouklo si. Bylo to opravdové monstrum.
S plechovým zaduněním bouchly dveře a paloukem
práskla čtyři slova: „Co se tady děje?!“
V záři reflektorů stál vysoký hubený muž. Ovšem ne
štíhlý a zároveň ztepilý jako topol u cesty, spíš vychrtlý
jako strašák v záhonu rajčat. Nezdravě propadlé tváře,
které se utápěly v temných stínech lícních kostí, mu
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propůjčovaly mrtvolný vzhled. A byť vypadal natolik
křehce, že by mu snad i Janek dokázal nasadit válečky,
něco v jeho postoji jasně varovalo, že zkoušet podobné
vylomeniny by nebyl dobrý nápad.
Šel z něj strach.
„Šéfe, konečně jste tady!“ přifuněl k němu jeden
z pytláků, hromotluk s mohutným plnovousem. „Dějí se
tady hrozné věci! Musíme pryč, tady už nebudeme ani
minutu!“
Pedro ho jen zpražil pohledem a chladným hlasem
odvětil: „Cože? Nikdo odsud neodjede, dokud neřeknu!“
„Ale tady straší!“ vypískl kolohnát. Vyděšeně těkal pohledem po okolí a nejradši by se asi za svého velitele schoval,
byť by na to bylo zapotřebí hned několik Pedrů vedle sebe.
„Je to tak,“ vykoukla ze zbořeného stanu rozčepýřená
hlava dalšího lapky. „Přivolali jsme na sebe hněv lesa
a on se nám teď mstí!“
Vůdce pytláků se ostře nadechl, nejspíš aby jim řekl
něco pěkně od plic, ale nakonec jen zavřel oči a velmi
zvolna vydechl, aby nabral ztracený klid.
Kaštánka se otočila k Čarnotě a sykla: „Honem,
rychle zmizte, dokud to jde!“
A sotva to dořekla, sama spěšně zacouvala do chumlu
ostatních zvířat.
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Fenečka se jen ušklíbla. To by tak hrálo, aby utíkali
před nějakým člověkem! Místo toho hlasitě vyštěkla:
„Mami, vem si ho! Má u sebe klíč!“
„A vezmi nám z něj taky nějakou trofej!“ přidal se
Pulec, který si vzpomněl na to nejdůležitější. „Třeba botu!“
Jen to dořekl, zpoza stromů vyrazila na mýtinu Alfička
s Kýnkou na zádech. V chladné záři reflektorů vypadaly
snad ještě děsivěji než pod milosrdným příkrovem tmy.
Jako by nestačilo, že Alfička působila svým vzhledem
divně sama o sobě – s velikým převislým čumákem, kloubnatýma nohama a soudkovitým tělem, jež muselo být
původně určené pro tvora o pár čísel většího než ona. Ještě
navíc jí za krkem seděla fenka, která se na toto představení
jak se patří vyparádila. Ze srsti jí na všechny strany trčely
větvičky a chomáče slámy, srst si pomazala blátem, chlupy
vytupírovala do širokých bodlin a na krk si navlékla kus
staré huňaté kožešiny, takže vypadala jako malý zaned
baný lev. Nebo spíš hejkal. No zkrátka, hrůza pohledět.
Aby ten dojem ještě umocnila, vydala z hrdla vítězoslavný válečný ryk, ke kterému se pochopitelně přidala nejen Alfička, ale i Kubík ukrytý na druhé straně
palouku. K nebi vyletělo úděsné trojhlasé vytí, ze kterého tuhla páteř a měkla kolena. Všichni pobudové se
rozklepali a hledali, kam se schovat.
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Až na Pedra.
Velitel pytláků stál jako z kamene. Mírně se rozkročil
a s hlavou zvědavě nakloněnou pozoroval onoho děsivého
dvojtvora, který k němu uháněl plnou rychlostí. Už už to
vypadalo, že ho veliká kopyta útočícího přízraku zadupají do země, jenže on na poslední chvíli uhnul efektně
jako toreador. A nejen to – při své otočce popadl Kýnku za
kožich a strhnul ji z Alfičky, do které navíc strčil bokem.
Chuděra něco takového nečekala a náraz ji vykolejil natolik, že zahučela do nedalekého houští.
Mýtinou se rozlehlo překvapené ticho – umlklo vytí,
pytláci přestali bědovat a zvířata zavřená v ohradě ani
nedutala. Jen Kýňa naštvaně štěkala: „Dej ty prašivý
pracky pryč, ty neřáde kostnatá! To se dělá? Budu si
stěžovat!“
Zmítala se v Pedrově natažené paži, jenže marně.
Ten mizera měl ve své vyzáblé pazouře překvapivou sílu.
„Mami!“ vykvíkl Pulec, který to vše s otevřenou tlamkou pozoroval, a rozběhl se ke Kýně. Udělal ovšem sotva
pár kroků, než ho Janek s Čarnotou dostihli a strhli k zemi.
„Co chceš asi tak dělat?“ sykla jeho sestra.
„Nevím, prostě něco!“
„Nemůžeme se na něj jen tak vrhnout. Musíme
počkat na správnou příležitost.“
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Pulec zavrčel, ale pochopil, že Čarnota má pravdu.
Pokud mají uspět tam, kde selhala ta nejlepší z nejlepších – jejich máma! – potřebují plán.
Kýnka se dál cukala, vrčela a odhalovala zuby, které
naháněly strach všem kostem a klacíkům široko daleko,
ovšem na Pedra tím moc velký dojem nedělala. Stál s ní
poblíž ohniště, tam, kam mířila čelní světla jeho vozu,
a s kamenným výrazem ve tváři si ji prohlížel.
„Tohohle jste se báli?“ pronesl chladným hlasem ke
svým poskokům. „Jednoho chlupatého psa?“
Ti by se nejradši propadli hanbou na druhou stranu
zeměkoule.
„Ale to nebylo všechno…“ hlesl jeden z nich. „Vždyť
jsi sám slyšel to kvílení, a navíc ty oči…“
„Jaké oči?“
Pytlák místo odpovědi pozvedl v roztřesené ruce
baterku a posvítil s ní do lesa. Modlil se, aby tam byly
pořád jako důkaz, že zde opravdu straší, aby ho nenechaly
ve štychu jako ten hulákající přízrak, ze kterého se nakonec vyvrbil jen obyčejný pes. Nezklamaly ho. Bledé zářící
tečky i nadále stály všude kolem a mlčky je pozorovaly.
Pedro s Kýnkou v podpaží vyskočil na korbu náklaďáčku a namířil otočný reflektor mezi stromy. Jako by se
náhle rozednilo.
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„To si ze mě děláte srandu?“ vyprsknul. „Vy naděláte
tolik povyku kvůli jednomu psovi… a stádu ovcí?!“
Paprsek světlometu byl mnohem silnější než zář obyčejné baterky. Proti jeho síle nepomohla Šňupce a jejím
ovečkám ani skvělá kamuflonáž, kterou si tak dlouho připravovaly. Stály tam teď jako nahé v trní, přešlapovaly
a vyměňovaly si rozpačité pohledy. Snažily se nasadit
nevinný výraz, jako by říkaly: My jsme akorát šly kolem
na noční pastvu. Ty větvičky zhusta zastrkané do vlny,
ty trsy trávy za ušima? No, to jak jsme se prodíraly houštím, víte? Vůbec si nás nevšímejte, jako bychom tu nebyly.
Stejný ovčí výraz měli i pytláci, na jejichž hlavy se
teď snášel hněv jejich velitele.
„Tohle všechno,“ máchl Pedro rukou a jedním gestem
tak označil zbořené stany, zpřeházenou výbavu a celkový
chaos, „udělal jeden pes a stádo ovcí? Co jste to za bandu,
když dovolíte, aby si z vás pár čtyřnožců dělalo dobrý den?
Vy byste přece měli nahánět hrůzu jim, ne obráceně!“
Pak se zhluboka nadechl a vycenil zuby v širokém
žraločím úsměvu. Pozvedl si Kýnku k očím a tiše procedil: „Tak to jsi celé spunktovala ty? A proč? Chtěla ses
pobavit? Nebo jsi tím sledovala něco jiného?“
Fenka mu chtěla odpovědět hezky od plic, ale koutkem oka zahlédla něco u ohrady. Nějaký pohyb. Střelila
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tam pohledem a… no jasně. Kolem dvojice otřískaných
vozů, které tam stály zaparkované, se směrem k Pedrovi
plížily po vlčím způsobu čtyři drobné stíny. Nepochybovala o tom, co mají štěňata za lubem: obklíčit vůdce
padouchů, skočit na něj, strhnout ho k zemi… jenže pak
co? Olizovat mu uši tak dlouho, dokud nebude prosit
o milost? Nic horšího by její děti určitě nedokázaly.
„No pozdrav klobás,“ povzdechla si a zavolala: „Stůjte!
Všechno mám pod kontrolou, uvidíte! Jenom ho tady…
sakra… nedosáhnu na něj… No nic, já si nějak poradím.
Hlavně nic nedělejte a neriskujte!“
Pedro jí pochopitelně nerozuměl. Se zvířaty sice pracoval dlouhá léta, ale že by se díky tomu mohl naučit
jejich řeč, to ho ani ve snu nenapadlo. Hloupý ovšem
nebyl a ten její pohled směrem k ohradě mu neunikl.
Štěňat si naštěstí nevšiml.
„Aha, tak o tohle šlo? Chtěla jsi pustit ta zvířata ven?
No tak to ne, mladá dámo. Dalo nám spoustu práce je
pochytat a nenecháme se připravit o výdělek nějakým
stádem tupých přežvýkavců a jejich královnou. Spíš
uděláme něco jiného. Pěkně tě šoupneme k nim. Ne
snad, že bychom za takovou vypelichanou nádheru něco
dostali, ale z principu. Když tak moc chceš být s nimi…
dopřeju ti to.“
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„Na to zapomeň!“ vyskočil z houští Kubík, naježený,
zuby vyceněné. Vůbec to nebyl onen přátelský borderák,
který se s vyplazeným jazykem nechal drbat od každého,
kdo šel zrovna kolem. Vypadal mnohem větší, mohutnější. A nebezpečnější. K tomu svým dílem přispívala
i Jackoule, která mu seděla za krkem a prskala a syčela
jako natlakovaný papiňák.
„No vida, tak vás je tady přece jenom víc?“ podivil se
naoko Pedro. „Chceš jet s kamarádkou, chlupáči? To se
dá zařídit.“ A krátce kývl na dva pytláky stojící opodál.
Kuba je poznal. Byli to ti dva, na které dnes odpoledne narazili s Kýnkou v lese, když se snažili odvléct
do tábora onoho parohatého obra. Toho, který nakonec
málem zaútočil na ně samotné, a zachránila je až malá
akátová větvička vetknutá za uchem.
Chlapi drželi v rukou síť z pevných lan a jejich
úsměvy se borderákovi vůbec nelíbily. Vycenil zuby
a udělal pár opatrných krůčků zpět – na jednu stranu
se nechtěl dát chytit, zároveň v tom ale nemohl Kýnku
nechat! Musel něco vymyslet!
„Šéfe, a co s touhle obludou?“ ozvalo se odněkud
zprava. Byl to další z Pedrových lapků, tlouštík s holou
hlavou, holou bradou a chlupatými pažemi. Přes rameno
měl přehozený provaz, na jehož druhém konci byly uzel,
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smyčka… a Alfička. Zmítala se, sípala a snažila se osvobodit, ovšem čím víc sebou cukala, tím pevněji se jí lano
stahovalo kolem krku.
„Uch, taková šereda,“ ulevil si Pedro. „Co to má být?
Přerostlý mravenečník křížený s poníkem? Tu ani nebudeme nikam vozit, jenom by nám zabírala místo na
korbě a ještě by se nám kvůli ní vysmáli. No podívej na
ni, taková potvora odporná. Měli bychom vzít sekeru
a rovnou ji –“
Co by ji měli, to se už ovšem nikdo nedozvěděl. V lese
kousek za štěňaty něco hlasitě, funivě zabručelo. Ještěrku nejdřív napadlo, jestli se tam náhodou nezatoulala
některá z ovcí. Namáhala zrak, ale neviděla v okolní tmě
nic než pár hvězdiček, které jí prosvítaly nad hlavou mezi
korunami stromů. Najednou si uvědomila, že dvě z nich
se kývavě pohybují a rudnou. A pak jí došlo, že to vůbec
nejsou hvězdičky, nýbrž oči. Něco vycházelo z lesa. Něco
vysokého. A zlobilo se to. Opravdu hodně se to zlobilo.
K funění přibyl dusot a praskání větviček, země se začala
chvět. Zaburácel řev připomínající titánský lesní roh.
Vzpomněla si, kde už ten zvuk slyšela.
„To je zase on!“ vykřikla a pelášila do úkrytu mezi
dva vozy. Dnes už se s oním tajemným parohatým obrem
jednou setkala a docela jí to stačilo.
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On však o ni ani o ostatní štěňata nejevil žádný zájem.
Plnou rychlostí se řítil proti pytlákovi, který držel na lase
Alfičku. Když tělnatý padouch zjistil, čemu že to stojí v cestě,
ihned provaz pustil a supěl pryč. Byl však k uzoufání
pomalý. Jen díky tomu, že na poslední chvíli zakopl a roztáhl se jak široký, tak dlouhý, ho rozzuřený běs nenabral.
Kdyby neměl tolik štěstí, kdo ví, jak by to s ním dopadlo.
Alfička zmatku využila a i s lanem kolem krku zaběhla
do křoví. Obr řádil dál: když už se jednou pustil do díla,
nehodlal s ním přestat. Zastavil – trochu mu to dalo zabrat –
otočil se, znovu sklopil hlavu a nabral nový směr. Tentokrát proti samotnému Pedrovi. Teď už i vyzáblý pytlák
přišel o svůj klid. Zbledl a jen třeštil zrak. Nic podobného
dosud rozhodně neviděl. Když mu došlo, že nebezpečí cválá
přímo na něj, odhodil Kýnku a utíkal se schovat za svůj vůz.
Fence vůbec nevadilo, že při tvrdém dopadu na zem
udělala dva kotrmelce. Hned vyskočila na nohy, vzrušeně hopsala a jásala: „Tak přece jen přišel, mizera jeden!
Podívej, Kubíku, já to přece říkala. Teď sledujte, letadýlka
moje! A vy ovce přestaňte přežvykovat a snažte se přiučit, jak vyprášit šupákům kožich!“
Kolos Pedra těsně minul, ale aspoň při tom rozdupal
zbytek stanů. Setrvačností proběhl kolem zaparkovaných
aut, kde se krčila štěňata, a zastavil až kus za ohradou.
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Zaryčel.
Nestačilo mu prohánět pytláky jako splašené slepice,
on chtěl víc.
A zatímco se většina lovců drala do Pedrova náklaďáku – na sedačky, na korbu, prostě kde bylo místo – dva
na sebe mrkli a zůstali stát. Kuba si s překvapením uvědomil, že to byli opět ti dva, které se jim už dnes jednou
podařilo vystrašit. Zřejmě když zjistili, že ony přízraky
jsou jen ovce a psi, otrnulo jim. A toho obra už přece jednou lapili, tak proč by to neměli dokázat znovu?
Zvedli síť, nahrbili se a čekali.
„No tak pojď, ty přerostlá srnko!“ vykřikl ten menší.
Obr hrábnul kopytem a vyrazil.
Jankovi to došlo jako prvnímu. „Vždyť se nechá chytit, trumbera jeden! Honem za mnou!“
Rozběhl se a jeho sourozenci za ním. Hup na kapotu
auta, za kterým se ukrývali, pak na jeho střechu a šup
naštvanému obrovi na paroh! Pěkně jeden za druhým –
Janek a Ještěrka a Pulec a Čarnota. Všichni mu během
okamžiku naskákali na hlavu a opatrně tam balancovali.
Kýnka vytřeštila oči. „Co to provádíte, mezuláni?
Vždyť si ublížíte! Padejte dolů… ne, nepadejte, nepadejte!
Držte se! Kubíčku, dělej něco! Vždyť jsem jim říkala, ať se
do toho nemotají! Ale copak mě poslechnou?“
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Jenže štěňata měla plán. Jako provazochodci došla až
na samotný konec parohu a tam si všechna naráz poskočila. Rozzuřený kolos si jich nevšímal, ovšem přesto mu
jejich hmotnost trochu vychýlila hlavu na stranu a on
nevědomky na poslední chvíli těsně uhnul síti, kterou
na něj pytláci hodili. A štěňata hned šup na druhý paroh,
hlava se naklonila na opačnou stranu a tvor tak vykroužil velký oblouk, díky kterému zahnal vysokého pytláka
do trnkového houští. Další zatáčka, rozházet zásoby
a nabrat jednou lopatou jeho kumpána za opasek. A pak
na Pedrovo auto!
„Ono to funguje,“ podivil se borderák.
„Jasně, že ano,“ zvolala Kýnka nadšeně. „Neposlechli
mě, blbroučkové moji, a jak si panečku skvěle vedou! No
zírej na to!“
A Kuba zíral. A nejen on, zírala také Jackoule,
zírala zvířátka zavřená v ohradě, zíraly ovce, které to
měly jako rozptýlení k večeři, zírala Alfička, vykukující z roští… Jenom pytláci zírat nestačili. Ti měli jiné
starosti. Obr se vzteky stále nedíval nalevo napravo,
ovšem díky tomu, jak jej štěňata řídila, nahnal zbývající chlapy na korbu vozu.
Pedro chtěl ujet, ovšem příliš se mu to nedařilo. Ačkoliv šlapal na plyn, co to šlo, nehnul se z místa. Strážce lesa
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ho držel obřími zažloutlými zuby za blatník, div že nezvedl
zadní nápravu ze země, a ryčel snad ještě víc než túrující
motor. Nakonec v autu něco ostře prasklo, plech povolil
a náklaďák vystřelil do tmy, aby se v ní rozplynul a už se
nikdy neukázal. Na zemi po něm zůstala ležet jen zprohýbaná a na jednom místě prokousnutá poznávací značka.
„Hurá, hurá!“ jásala Kýnka a skákala po okraji mýtiny.
Dokonce se jí omylem podařilo jedno salto.
Kubíček se s úlevou posadil a nechal sestoupit Jackouli. Ta se hned velebně uhnízdila vedle něj a začala si
čistit kožíšek. Odvedla při hraní na Kubovy uši skvělou
práci a moc dobře to věděla. Tak kde je aplaus?
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Když auto zmizelo, obr se zastavil, trochu se uklidnil,
přestal ryčet a sklopil hlavu, aby mohla štěňata bezpečně
seskočit. A aniž by jim věnoval druhý pohled, hned přešel k Alfičce a tiše při tom frkal.
Teprve teď si všichni uvědomili, jak moc jsou si ti dva
vlastně podobní. Ano, ona nebyla tak obrovitá jako on, to
ani zdaleka, a jeho hlavě vévodily ty mohutné parohy. Oba
však měli stejně zahnutý čumák, veliká kopyta, vysoké
nohy a sudovité tělo… Byla tam jednoznačná podoba.
Opatrně se těmi svými velikými nosy očuchávali.
Na nějaké podrobné studování však neměli Kýnka
s Kubíčkem kdy. Rozběhli se ke štěňatům, která jim už
také pelášila vstříc. Huňatá fenka nevěděla, jestli jim má
vyčinit za to, jak hrozně riskovali, nebo své děti pochválit – ovšem ony ji vůbec nepustily ke slovu.
„To je hrůza,“ lamentovala Ještěrka. „Co si teď
počneme?“
Kuba si vyměnil s Kýňou krajně nechápavý pohled.
„Vždyť jsme vyhráli, ne? Vyhnali jsme je. O to tu šlo.“
„No jasně, ale nejdřív jsme měli sebrat jejich veliteli
klíč od ohrady. Jak teď dostaneme všechny na svobodu?“
Jejich lamentování slyšela Alfička. Hýkla, frkla
a dloubla nosem hnědého obra do boku. Ten jen zabručel, došel k ohradě… a za okamžik ohrada nebyla. Pokud
185

Zpět na obsah

Strážci lesa

tedy za ohradu nepovažujete zbědovanou hromádku
sloupků, drátů, pletiva a dalšího šrotu.
To bylo radosti! Zvířátka, která dosud ani nedutala,
začala jásat, výskat a poskakovat, vyhrnula se ven a hromadně děkovala – psům, štěňatům, oběma podivným hnědým tvorům, dokonce i na Jackouli a ovce se dostalo. Jen
starý jezevec zůstal ležet uprostřed udusaného prostranství. Usnul a teď by ho neprobudil ani výstřel z kanónu.
„Věděli jsme, že je na vás spoleh,“ skotačili Olínek
s Kaštánkou a štěňátka je radostně očuchávala, aby se
přesvědčila, že jsou skutečně v pořádku.
„Jsme vám nesmírně vděční,“ kývl vážně Kilián.
„Nebýt vás, kdo ví, co by s námi bylo.“
„Ale bylo to o vlásek,“ připustil Kuba a ohlédl se za
kolosem, který se opět vrátil k Alfičce a něco si s ní povídal tou jejich divnou řečí beze slov. „Nebýt jeho, nedokázali bychom to.“
„A kdo to vůbec je?“ zeptal se Olínek do slabého zadunění. To zrovna Alfička radostně vyskočila, až její kopyta
vykřísla z hlíny slabé paloukotřesení. Obr přátelsky frknul a v očích se mu objevila něha, kterou by u něj doteď
nikdo nečekal.
„Nevíme,“ připustil Kuba. „Nikdy jsem nikoho jako
on neviděl. Kdoví, odkud k nám zabloudil a co ho sem
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přivedlo. Možná je to náhoda, že se tu objevili oba ve
stejnou dobu, a možná také ne. Ale buď jak buď, ti dva
patří k sobě.“
Kýnka se na dvojici smutně podívala a protáhla obličej. Alfička jako by to vycítila. Otočila se k ní, volným
krokem k ní přistoupila, jemně hýkla a ňufla ji velkým
pyskem do měkkých chloupků mezi ušima.
„To nás asi opustíš, že jo?“ povzdechla si Kýnka. „No
jo, no… já to chápu. Když někde nečekaně najdeš domov
a rodinu, nemůžeš se k nim otočit zády. Kdo jiný by to
měl vědět líp než já? Tak upaluj, ty… Alfičko. Ale jestli
někdy budeš mít cestu kolem, nezapomeň se stavit, ano?“
Alfička houkla, frkla, podívala se na Kýnku, na obra,
pak znovu na Kýnku, ještě jednou ji celou láskyplně
poprskala a otočila se k odchodu.
K fence se přitočil Kilián a rozvážným tónem prohlásil: „Žádný strach, my na ně dáme pozor, kdykoliv budou
někde v okolí. A oni zase na oplátku dohlédnou na celý
les. Tak to bude nejlepší.“
„Já vím,“ řekla Kýnka a nenápadně popotáhla, aby si
toho nikdo nevšiml. „Ale stejně mi bude ten její dlouhý
nos chybět.“
Ovšem Alfička ještě nezmizela. Místo aby zamířila
k parohatému velikánovi, který na ni již čekal na kraji
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lesa, zastavila se na cestě, po níž kvapně odjeli pytláci.
Sklonila hlavu, zvedla ze země utrženou poznávací
značku a donesla ji před Kubíka s Kýnkou.
„Na památku?“ usmála se fenka. „Děkuju, budu na
tebe myslet. Ale tohle, to patří někomu jinému.“ Pak se
podívala na Kubíka a v tichém porozumění na sebe kývli.
„Tak pojďte, caparti!“ zavolala na své děti. „Tohle je
vaše. To díky vám to všechno dobře dopadlo.“
Janek mrknul na Čarnotu, ta na Pulce, ten na Ještěrku a pak všichni společně začali radostí skákat a volat:
„Hurá! Trofej!“
Takže se přece jen dočkali.
Doma si ten proděravěný a trochu pokroucený kus
plechu pověsili nad krb. Tam, na čestném místě, ho mají
dodnes. A nevisí nad ohništěm sám, postupně přibyly
i další památky. Překousnutá železniční plácačka. Oslintaná dopisní obálka s osmi razítky. Rezavá past na medvědy. A další. Ale o tom zas až někdy jindy.
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Na tomto místě měl být původně doslov. Čarnota s Jankem
však namítli, že jiný výraz pro doslov je „zbytečně potištěné
stránky, které nikdo nečte“, a že by bylo vhodnější dát místo
něj něco zajímavějšího. Proto si pro vás nachystali jeden
extra speciální pohádkový nášup! Zavřete oči a přesuňte se
o pár měsíců dál – do doby, kdy na jaro zbyla jen prchavá
vzpomínka a ve vzduchu se vznáší sváteční kouzlo.
Tímto se s vámi Kubík, Kýnka i její štěněcí letadýlka loučí
a už teď se těší na příští setkání!
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Žluté světlo tancovalo po stěnách. Vesele skotačilo, laškovalo se stíny a hřálo jako vzpomínka na letní večery.
Za okny však leželo sněhu na tři tlapky a vládl mráz tak
silný, že z větví letitého smrku visely rampouchy jako
nějaké křišťálové šišky. Dokonce i kočka Jackoule opustila své běžné místo ve stodole. Rychlými skoky přehopsala dvůr, protáhla se pod brankou a šups do ovčína,
kde se zavrtala do vlny beránku Vendelínovi, který se už
zvolna ukládal ke spánku.
Ovšem vevnitř v domě bylo příjemně. Sem nemohla
ani zima, ani vítr zpívající korunám stromů o zamrzlém
severu, zato tu ve vzduchu voněl med, skořice a sladký
tabák z dýmky. Kromě ohně z bukového dřeva, jenž tiše
praskal v krbu, osvětlovalo místnost jen několik svíček – jedna na poličce, druhá na masivním stole z mořeného dubu a třetí na okenním parapetu, aby její světlo
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zvalo dovnitř všechny dobré duchy, kteří by se v tomhle
nečasu potřebovali ohřát.
Ne snad, že by tady v podhůří vypadl proud. Ovčák
měl ale rozverné světlo voskovic raději a k dnešnímu
večeru se rozhodně hodilo víc.
Přihodil do kamen další vyschlé poleno a pohrabáčem vyslal do komína snop jisker. Vrátil se do svého
rozvrzaného houpacího křesla, pohodlně se v něm opřel,
potáhl z dýmky a nasál vůni linoucí se z hrnku. Usmál
se pod vousy a podrbal za ušima borderáka Kubíka, který
slastně přimhouřil oči a zafuněl. Pak se ohlédl na fenku
Kýnku, jestli něco nepotřebuje. Ta však byla spokojená.
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Rozvalovala se na boku na huňaté dece, slabě škubala
nohama a občas z hloubi dřímoty kníkla a cvakla zuby.
Nejspíš se jí zdálo, že loví pěvecký sbor létajících klobás,
nebo něco podobného.
Večery tady na severu bývaly nádherné často, ovšem
ten dnešní se obzvlášť vyvedl. Vánoce si pro svůj příchod
zkrátka nemohly vybrat lepší čas.
Náhle se z předsíně ozval děsivý rachot, jako by se tam
hroutily prvohory. Pootevřené dveře na chodbu se prudce
rozlétly a dovnitř se vevalila velká voda složená z tlapek,
ocásků a nezbednosti. Sváteční klid vzal rychle nohy na
ramena a vyletěl komínem. Dobře věděl, že se čtyřmi
štěňaty v jedné místnosti zkrátka nemá šanci přežít.
O většinu hřmotu a rámusu se starala drobná Čarnota. Vlekla po podlaze proutěný koš dvakrát větší než ona
sama a sveřepě s ním zápolila. Chvíli se koulela ona přes
něj, chvíli zase on přes ni, zkrátka to vypadalo na remízu.
Sourozenci Janek, Ještěrka a Pulec jí samozřejmě ani tlapkou nepomohli, to by nebyla zábava. Místo toho kolem ní
poskakovali, hafali, ňafali, nepozorností vráželi do nábytku
a střídavě fandili jí i jejímu proutěnému protivníkovi.
Nakonec černočerná fenečka dotáhla vzpurný košík
až k hořícímu krbu. Postavila ho vedle, výhrůžně na něj
zavrčela a ostře štěkla, jako by mu říkala: „A zůstaň!“ Pak
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zavrtěla ocáskem a s úsměvem se rozhlédla po místnosti,
aby zjistila, zda ostatní náležitě oceňují její triumf.
Kubík s vousáčem ji tázavě pozorovali a čekali, až jim
vysvětlí, co to tu setsakra tropí. Zato Kýnka zachovala
klid. Pootevřela jedno kávově hnědé oko, a když zjistila,
že se po ní nic nechce, zase ho zavřela a vrátila se ke
sladkému dřímání. Ona si toho se svými rozdováděnými
ratolestmi užila za celý den víc než dost, tak ať se stará
zase někdo jiný.
„A já ti říkám, že to stejně nebude fungovat,“ provokoval Čarnotu Janek a námahou funěl, jak se snažil
vydrápat ovčákovi do klína.
„Co by to nefungovalo?“ ohradila se, toho večera
zřejmě ne poprvé. „Mám to vykoumané. Do detailu, abys
věděl. Ty stejně akorát závidíš, že jsi na to nepřišel sám.“
„O co se jedná?“ zeptal se vousáč, vzal si hnědého
Janka do náruče a natáhl se ke košíku, aby z něj vyndal
Pulce. Ten tam totiž v nestřeženém okamžiku za sestřinými zády vhupsnul a teď testoval, jestli proutí dostatečně chroupe.
„Čarnota prý ví, jak dostat spoustu kostí, ovčáku!“
hlásila černobílá Ještěrka a vylezla na malý bulánek potažený chundelatým rounem. To bylo její místo a nikdo
jiný na něj nesměl.
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Při zmínce o kostech Kýnka nastražila slechy. Kubíček taky.
„Opravdu? A jak?“ položil ovčák otázku, kterou viděl
oběma dospělým psům na uších.
„No dneska jsou přece Vánoce, ne?“ vysvětlovala
Čarnota. „A já slyšela, že kdo byl celý rok hodný, najde
pod stromečkem spoustu dárků. Naopak kdo zlobil, ten
dostane kosti. Chápete? Kosti! Tak jsem se celý rok moc
a moc snažila, a ať mě kotě kopne, jestli to nevyjde!“
Pak se zarazila a zamyšleně si přeměřila koš pohledem.
Kolem čumáčku se jí krabatily náhlé pochybnosti. „Tak
si říkám… ten rok byl vážně dlouhý. Neměla jsem si přinést větší košík?“
„I kdyby sis přitáhla z komory prádelák, stejně by
ti nestačil,“ zabručela Kýnka, zívla a protáhla se, až jí
luplo v pravé přední. „Ani vyspat mě nenecháte, chuligáni jedni. A to je přitom tak báječná noc, jako stvořená
k lenošení. Snad nejkrásnější v roce.“
„Máš pravdu, Kýnko,“ přikývl ovčák, usrkl horký čaj
a vyhlédl z okna, na kterém tančilo žluté světlo svíček.
„Je tam opravdu nádherně. Mrzne, až praští, všude leží
sníh a obloha je jako posypaná diamanty.“
„Vyměň diamanty za piškoty a možná mě to bude
zajímat,“ prohodila naoko lhostejně fenka. Stejně ale
194

Zpět na obsah

Zloděj piškotů

vyskočila předními tlapami na široký parapet, aby se
také pokochala tím pohledem. Přitiskla černý čumák na
okenní tabulku, a jak funěla, tvořily se na skle mlžné
obláčky. „No jo, opravdu,“ hlesla okouzleně a všechna
přezíravost byla rázem pryč. „Jeden drahokam vedle druhého, hotová pokladnice. Za to by se dalo pořídit oveček!
A míčků! A piškotů!“
Zasnila se nad tím nečekaným bohatstvím, které se
jí tu urodilo na obloze, ale pak náhle zpozorněla. „No jo,
ale takovou cennost tam přece nemůžeme nechat bez
dozoru, takhle všem na očích,“ vyhrkla poplašeně. „Ještě
nám je někdo ukradne!“
„To by byla tragédie,“ pousmál se ovčák. „Hele, vidíš
to taky? Tamhle jedna hvězdička zhasla. A tamhle další
sotva pomrkává. Nic naplat, někdo nám je asi už loupí.“
Chuděra Kýňa si nevšimla, jak mu při těch slovech
vesele jiskří v oku.
„Tak to ne,“ naježila se a spustila se na zem. „To jsou
moje diamanty na moje piškoty. Nikdo mi je krást nebude!“
S těmi slovy se vyhrnula do předsíně, skočila na
mosaznou kliku venkovních dveří a za okamžik se už
ze zasněženého dvora ozýval hlasitý štěkot, jak se malá
chlupatá borderka snažila vyplašit neviditelného zloděje,
který jí šmatá po hvězdičkách.
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Plamínky svíček se zatřepotaly v závanu studeného
vzduchu.
Kubík šel rychle zavřít, aby drahocenné teplo neutíkalo zbůhdarma do noci, a když se vracel, loupl pohledem
po ovčákovi. Ten se ani nesnažil zakrýt, jak se mu ramena
otřásají tichým smíchem. S pobavenými vějířky vrásek
kolem očí právě usrkával z voňavého kouřícího šálku
a poznamenal: „Být Kýnka stejně chytrá jako roztomilá,
mohla by od minuty někam do výzkumného ústavu.“
„S tou svojí inteligencí by tam mohla i teď – jako želé
do Petriho misek,“ zabručel borderák, když se znovu
skládal na své vyhřáté místo před krbem. Dával si ale
dobrý pozor, aby ho nezaslechla štěňata. Přece jen by
nebylo hezké takhle si před nimi utahovat z jejich mámy.
Prckové si ho ovšem nevšímali a dál se škorpili.
„Povídám ti, že to je nesmysl,“ stál si za svým Janek.
„Kdo to kdy slyšel, aby někdo jen tak rozdával kosti?“
„Náhodou, já o tom taky četla,“ zastala se sestry Ještěrka. „Dvounožci na to mají svoje lidi. Dokonce hned
několik; křeček aby se v nich vyznal, kdo je kdo. Svěří
jim všechny svoje dárky a oni pak o Vánocích chodí dům
od domu a všechny je roznášejí.“
„Jééé, to by mě bavilo,“ vyskočil nadšením Pulec, kterého do této chvíle nezajímala hádka ani zdaleka tolik
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jako špalíky dřeva vyskládané vedle krbu. Teď mu ale
sálalo nadšení z každého chloupku. „Až budu velký, taky
chci dělat tohohle vánočního dárkonoše! Dovedete si to
představit? Tolik balíčků. A toho balicího papíru! To by
se to trhalo a cupovalo…“ rozplýval se.
„Tys to asi špatně pochopil, bráško,“ snažila se ho Ještěrka vyvést z omylu. „Ty dárky bys měl doručovat ostatním. V pořádku a nepoškozené. A hlavně zabalené.“
Pulec se zamyslel. Naklonil hlavu na stranu, zvedl
oči ke stropu a usilovně přemítal nad tím, co mu sestra
právě sdělila. Z tlamky mu přitom trčela špička růžového jazýčku. Nakonec rázně zavrtěl hlavou a řekl: „Ne,
takhle by to určitě nevypadalo.“
„Ty jsi úplný postrach Vánoc!“ obvinila ho Ještěrka.
„Nemůžeš brát cizí dárky a hrát si s nimi, to je proti
pravidlům!“
„Prosím tě, ty a ta tvoje pravidla…“
„Nechte už toho,“ broukl trochu otráveně Kubíček. „Děláte, jako by dárky byly na celých Vánocích to
nejdůležitější.“
Místnost vyplnilo ticho rušené jen slabým povrzáváním houpacího křesla a doprovázené čtveřicí překvapených štěněcích pohledů. „A o co jiného by mělo jít,
strýčku Kubíku?“ osmělil se konečně Janek.
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„No přece… jak bych vám to…“ zarazil se borderák. Vlastně o tom nikdy moc nepřemýšlel. On a ovčák
se prostě obešli bez dárků. Dokud na statek nedorazila
Kýnka a její štěňata, ani jim nepřišlo na mysl, že by nějaké
potřebovali. Nemuseli si navzájem nic dávat. Vánoce
byly prostě onen kouzelný čas, který by Kuba nikdy ani
za nic nevyměnil a na který se těšil celý rok. Což bylo
hrozně dlouho, protože v psím počítání to bylo sedm
let, víte? A přesto to čekání pokaždé stálo za to. Jenže
jak to vysvětlit těm čtyřem výlupkům, tomu pekelnému
Čtverberosovi, strážci všech neplech a rošťáren? „Vánoce
jsou prostě doba, kdy si můžete krásně sedět v teple před
krbem, vyprávět si příběhy a dobře se každou chvíli
najíst. Načuchat se svátečních vůní, až máte v nose jako
v pelíšku. A pak vyběhnout na dvůr a řádit ve sněhu,
pořádně si užít příchod zimy a koukat na měsíc v nejdelší a nejkouzelnější noci v roce. Nejde zkrátka jenom
o nějakého chlapa, který létá po nebi a rozdává dárky, to
ani náhodou, kdepak!“
Kubík se dostával do ráže a byl by pokračoval, jenže
ho přerušil zuřivý štěkot, který dovnitř pronikl ze dvora
skrz zavřená okna. To nebylo žádné varovné hafání, jež
mělo držet dál od domu zvědavce a podomní obchodníky. Znělo to, jako by Kýnka dopadla padoucha, který
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přírodě zamítl nápad na klobásovníkové aleje, a ona mu
teď za to chtěla dát co proto. Ve stavení nebylo přes její
hulákání slyšet vlastního slova.
Po štěkací opeře alespoň o pěti jednáních ten virvál konečně utichl. Kubík s ovčákem si vyměnili tázavé
pohledy, ale než stačil někdo z nich promluvit, otevřely
se dveře. Stála v nich Kýňa, ocásek pyšně zvednutý
nahoru, trojúhelníky uší vztyčené. V zubech svírala kus
silné, teplé a výrazně rudé látky.
Vyplivla ho na zem.
„Tak jsem ho dostala, lumpa jednoho,“ oznámila hrdě.
„Schovával se za komínem, zmetek zlodějská. Krčil se
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tam s tím svým pytlem a myslel si, že ho nevidím. Ale
na mě si nikdo nepřijde. Jen škoda, že se mi nepodařilo
sebrat mu ten vak. Měl ho pěkně nacpaný, určitě si do
něj už napěchoval celé souhvězdí! No co, hlavně že jsem
ho zahnala, toho přivandrovalce kdoví odkud. Ten se tu
už určitě neobjeví. A všechny piškoty budou moje!“
Nebohý Kuba na ni zíral s otevřenou tlamou a zapomněl mrkat i dýchat. Opravdu byl na střeše někdo v červeném, s pytlem přes rameno a čekal, až v domě utichne
všechen ruch? A vážně ho ta potrhlá huňatá bordera
vyplašila a nadobro vyhnala?!
Z houpacího křesla se ozval tichý smích a ovčák
zahalený voňavým dýmkovým kouřem poznamenal:
„Ještě že o Vánocích nejde jen o dárky, že, Kubíčku?“
Borderák neměl slov.
Ale nebojte. Čarnota svou kostičku přece jen dostala.
A ostatní také. Byly přece Vánoce a jedny natržené kalhoty na tom nemohly nic změnit.
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Bordeří povídačky

Hoďte za hlavu starosti všedního dne a vydejte se na poklidný statek kdesi v podhůří, kde se borderák Kubíček stará o své stádo ovcí
a jde z jednoho dobrodružství do druhého. Zjistěte, jak se seznámil s kočkou Jackoulí a létající fenkou Kýnkou, vyřešte s ním Velkou bramborovou loupež a držte mu tlapky, až bude z lesa vyhánět
zákeřné pytláky. Pohádky jsou určené dětem i dospělým bez rozdílu věku a doprovázejí je překrásné ilustrace od Aleny Doubravové.

NAJDETE NA
WWW.MONDSCHEINOVO.CZ

Sběratelská edice Bordeřích povídaček 2
Pokud to náhodou nevíte,
druhé Povídačky jsou k dispozici i v bohaté sběratelské
edici se spoustou exkluzivních bonusů. Kromě samotné
knihy dostanete také stylovou
záložku, bordeří pesxeso se
skládací papírovou krabičkou,
„postapohádkovou“ novelu pro
dospělé Domov s vůní ovčí
vlny, omalovánky s ilustracemi z knihy a plný audiobook na DVD.
Ideální dárek pro všechny dvounohé i čtyřnohé čtenáře!

Psi čtou nosem, vy můžete ušima
Příběhy borderáka Kubíka, jeho kamarádky Kýnky a smečky rozjívených štěňat jsou k dispozici také jako audiobook.
Kdo si pořídí sběratelskou verzi, ten jej
dostane přímo na DVD, ale neznamená
to, že by ostatní přišli zkrátka. Poslouchat
můžete zdarma online nebo si audioverzi
stáhnout do libovolného zařízení a vzít si
Kubíka třeba na výlet. Podrobnosti najdete
na stránce www.mondscheinovo.cz.

ANTOLOGIE POVÍDEK
NA MONDSCHEINOVO.CZ
aneb Povídačkami to nekončí
KRAJINA HÁĎAT
Kolektiv autorů
Povídky z třetího ročníku Tovaryšů kala
máře od nakladatelství Gorgona spojuje
nepříliš veselé téma – apokalypsa. I to
však lze pojmout s humorem, jak dokládá
povídka Slib od Pavla Mondscheina. Po
díváte se v ní na konec světa očima dospí
vajícího mladíka, který má úplně jiné sta
rosti než všichni ostatní. Co byste také
chtěli od puberťáka?

…A PAK PŘIŠLO RÁNO
Kolektiv autorů
Vysvobození z noční můry. Druhá šance.
Zázrak. Nebo jen nový den starého života.
Rozbřesk přináší mnohé – ovšem co pro
nás má skutečně nachystáno, to se nedo
zvíme, dokud sami neotevřeme oči.
Součástí této antologie je i mrazivý thril
ler Melicharova smyčka od Pavla Mond
scheina, se kterým obsadil první místo
v literární soutěži OSKar 2019.

…A PAK PŘIŠLO
RÁNO

Kolektiv autorů
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