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Adriana Skálová vystudovala Vysoku školu uměleckoprůmyslovou v Praze 
se zaměřením na ilustraci a grafiku. Dlouhá léta se ve své práci zabývala a zabývá tematikou 

spojenou s dětmi a s přírodou. Vytvořila několik úspěšně realizovaných interiérů 
dětských nemocnic a pediatrických ordinací, ilustrovala dětské knížky, několik let učila 

děti modelovat keramiku a s trpělivostí a pochopením jim pomáhala skrze výtvarný projev najít 
a vyléčit bolesti jejich duší. Adrianiny ilustrace atlasů přírodnin jsou ukázkou mistrovství vědecké 

malby, její akvarely a kvaše, zobrazující italské pobřeží i vnitrozemí 
(krajnu jejího dětství), dýchají tajemstvím, lákajícím k rozluštění. Adriana Skálová 

dlouhodobě spolupracuje s pražskou botanickou zahradou a miluje přírodu 
ve všech jejích projevech – obzvlášť stromy. Proto oslovila Lenku Ničkovou s nápadem 
prozkoumat a odkrýt tajemství stromů v knížce pro děti i dospělé, kterou právě držíte 
v rukou. Adriana je vdaná, má tři děti – Marii, Adélu a Davida, bydlí na okraji Prahy 

ve svém domku se zahradou, kde má i svůj ateliér.

 Lenka Ničková vystudovala filosofickou fakultu University Karlovy, mnoho 
let pracovala jako anglická překladatelka a rozhlasová redaktorka a moderátorka. Posledních deset let 

se zabývá klasickou homeopatií, kterou překládá, tlumočí i praktikuje, a také nadále studuje. 
Jejím koníčkem je jazzový zpěv, kterému se ve volných chvílích věnuje. 

Je vdaná, má syna Kryštofa, dvě nevlastní dcery, Květu a Kristinu, a žije v Praze. 
Knihu pohádek Příběhy stromů se rozhodla napsat po podrobném studiu života 

některých stromů, původně s úmyslem využít jejich léčivou sílu pro homeopatické účely. 
Stromy ji však oslovily i na jiné úrovni a jejich příběhy nesou v sobě léčivé 

archetypální vzorce, tak jako i jiné klasické pohádky, zanechané nám našimi 
předky jako kompas na cestu životem.
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CESMÍNA

Bylo, nebylo... Kdysi dávno, za devatero 
horami a devatero lesy, žil, byl jeden za-
hradník, Kryštof se jmenoval. Bydlel upro-

střed města v malém, polorozpadlém domečku na 
konci staré zahrady obehnané zdí. To město bylo 
velké a rozkládalo se daleko do okolí, všude ruch 
a spěch, ale v Kryštofově zahradě bylo zázračné ti-
cho a klid. Jen ptáci tu zpívali na jaře a v létě, v srp-
nu umlkali a na podzim se někteří z nich stěhovali 
do teplých krajin. Zdálo se, že se tu zastavil čas... 
zdánlivě, ovšem. Neboť v zahradě se skrývala veli-
ká síla, která živila celé to město, ba celou tu malou 
zemi, odkud Kryštof pocházel. Síla, která napáje-
la jako živá voda životy všech jejích obyvatel. Síla 
stromů...
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Každé ráno Kryštof vstal, nabral ze sudu do velké konve vodu a vyšel do zahrady. 
Spravedlivě rozléval ke každé rostlině a přitom s nimi polohlasně rozprávěl. Pozdravil 
jabloň, pohladil kmen třešně, usmál se na buk a shovívavě přimhouřil oči směrem k osi-
ce, chvějící se ve větru. „No, neboj, malá, však se i na tebe dostane.“ Naposled došel 
vždy do polostínu v koutě zahrady, kde rostla nádherná cesmína. Té se pak beze slova 
poklonil...

V oné zemi, na jejím odlehlém, severním konci, žila matka se třemi syny. Otec chlapců 
zemřel již dávno, snad si ho voda vzala na daleké zámořské plavbě, kdo ví...? Nikdo na 
něj nevzpomínal, nikdo o něm již slůvka nepromluvil. Chlapci rostli, otce neznajíce. Roky 
plynuly, děti dospívaly a ačkoliv rodina nouzi neměla, pokryly matce starosti tvář jemnou 
pavučinou vrásek. Nebylo klidu v rodině ubohé vdovy. Od božího rána se z domu ozýval 
křik. „Dej mi koláč, matko, bratrovi jsi dala, tak i mně... mám právo na stejný díl.“ „Ne, 
mně dej, jsem starší a potřebuji sílu, pojedu s povozem do města prodat naše obilí.“ „A co 
já? Jsem nejmladší a odstrčený, nikdo mne nepolituje. Neber mi můj koláč, matka mi jej 
dala!“ A tak to šlo den po dni. Bratři na sebe čím dál více žárlili, záviděli si i to poslední 
sousto a matce pokoje nedali. Trápili tu chuděru, až pak i spánku pozbyla, chodila bledá 
a usoužená. Jednou už vydržet nemohla a zašla k místní bábě babici. 

„Ale, ale, to jsou k nám hosti, děvenko,“ zakrákorala stařena.  „A co že jsi zašla za sta-
rou bábou? To už je pěkných pár let, co jsem u tebe byla naposled, když se tvůj nejmlad-
ší narodil... Nu, copak bys ráda?“

Matka sklopila hlavu a smutně pověděla porodní bábě o svém soužení. „Chlapci se 
v jednom kuse hádají, žárlí na sebe a závidí si, už si s nimi nevím rady. Nakonec můj 
nejmladší onemocněl, chřadne a nic nepomáhá, zežloutl celý a zeslábl, už ani sousta ne-
pozře, bojím se, že mi umře.“

„Tak, tak,“ pravila moudrá stařena. „Inu, to je těžká věc. Chlapci otce nemají, a tak 
nemá kdo rozžehnout jejich vnitřní světlo. Bez něj je člověk plný žluči a zloby, co počít 
si se sebou neví. Tu je dobrá rada drahá...“
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Babka se zamyslela. „No ale, přece jen, je tu někdo, kdo by mohl pomoci. Ve městě 
Ilex, které leží v srdci naší země, je jeden člověk, zahradník, Kryštof se jmenuje. Je to 
přítel stromů a zná všechny jejich léčivé síly. Jdi, najdi jej a zeptej se na radu. Musíš ale 
jít sama, v prostém šatě, pěšky, bez cizí pomoci. Jedině tehdy najdeš to, co hledáš.“

A tak matka odešla domů, sbalila si uzlík nejnutnějších věcí, hospodářství dala na sta-
rost nejstaršímu synovi, napomenouc jej důtklivě, aby oba bratry dobře opatroval a ne-
mocného obzvláště na zřeteli měl. Pak se vydala na dalekou cestu.

Putovala dlouho, přes hory a doly, přes potoky a řeky, podél úrodných nížin i po chu-
dobných pahorkatinách, až přišla, unavená a hladová, s nohama rozdrásanýma a šatem 
zaprášeným, do města Ilex. Vešla branou za svítání a ptala se dobrých lidí po zahradní-
ku Kryštofovi. 

Když zaklepala na vrata zahrady, bylo už slunce vysoko na obloze. 
„Kdo jsi a odkud přicházíš?“ zeptal se za vraty hluboký hlas. 
„Jsem vdova a přicházím zdaleka, hledám tu pomoc a útěchu, protože už nevím, kam 

se obrátit. Prosím, vyslechni mne.“
Vrata se pomalu se skřípotem otevřela. Za nimi stál vysoký, štíhlý muž s kudrnatými 

vlasy a vousem a s očima tak jasnýma, že se v nich zrcadlilo celé nebe. Kryštof.
„Vejdi a pověz, co tě trápí.“
Ubohá matka z posledních sil překročila práh a pak zavrávorala slabostí. Kryštof ji za-

chytil a opatrně ji posadil pod nejbližší strom, broskvoň. Utrhl z ní šťavnatý plod a podal 
ženě. Ta jej uchopila křehkou rukou a nesla k ústům. Vtom vydechla údivem: broskev 
v její dlani vydávala jemnou růžovozlatou záři a žena měla pocit, že ji ta záře celá obtéká 
a prostupuje. Cítila se pojednou silná, zdravá a omládlá o desítky let. Vůně plodu napl-
nila její chřípí a žena s rozkoší zavřela oči a polkla první kousek dužiny a broskvového 
nektaru. Byla zachráněna.

„Jez, matko, dala jsi vše, ba víc, než jsi mohla, a proto ti bude pomoženo,“ řekl za-
hradník.
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Když žena dojedla lahodný plod, vypověděla zahradníkovi své soužení. Kryštof mlč-
ky naslouchal. 

Pak vstal a pokynul ženě, aby jej následovala. Mlčky šla za ním, jata podivnou bázní. 
Kráčeli oba, on první a ona v jeho šlépějích, do odlehlého, polozastíněného koutu zahra-
dy. Tam, na kraji travnatého paloučku, stála nádherná, vzrostlá cesmína. Kryštof se před 
ní beze slova poklonil. Žena udělala totéž. Zahradník poklekl před stromem, sepjal ruce 
a pohroužil se v rozjímání. Žena usedla plaše opodál. Zdálo se, že Kryštof se stromem 
potichu rozmlouvá. Po chvíli vstal, vztáhl ruku, utrhl z nejbližší větve několik tmavě ze-
lených, lesklých, trnitých listů  a obrátil se k ženě. Mlčky jí pokynul, a ona rozprostřela 
na klín bílý šátek. Vložil pak listy cesmíny do šátku a s nimi i tři krůpěje své krve, neboť 
jej strom poranil. 

„Jdi ženo domů,“ pravil zahradník. „Jdi sama, pěšky, bez cizí pomoci a pečlivě opatruj 
tento dar. Je to lék, který odneseš svým synům. Světlo pro jejich srdce, která jsou uza-
vřená a zatvrzelá. Až dojdeš domů, bude už zima a všude sníh, ale tyto listy budou stále 
zelené a čerstvé, jako kdybych je byl právě utrhl. Uvař z nich synům odvar a dej jim pít. 
Uvidíš, co se stane.“

Pak se Kryštof obrátil a odešel, aniž by se ohlédl, či vyslechl slova díků.

Dlouho  putovala nebohá nazpět do severní části své země. Klopotně se prodírala 
trním a hložím, mnohokrát hlavu složila pod širým nebem, když dobří lidé, kteří by 
jí přístřeší poskytli, nebyli k nalezení. Bílý šátek s čerstvým listím cesmíny však nesla 
na srdci a chránila jej vlastním tělem.

Když konečně došla do rodné vsi, byl již čas zimního slunovratu. Brána rodného statku 
byla pevně uzamčena, neboť byl podvečer a snášela se tma. Matka zabušila na vrata. 

„Kdo to ruší náš klid?“ ozval se nevlídný hlas. „Hajdy pryč, žebroto!“
„To jsem já, tvá matka, synáčku, otevři honem, nebo padnu únavou.“
„Naše matka se ztratila ve světě, stařeno, jdi odkud jsi přišla.“



„Ale synku můj, copak mne nepoznáváš? To jsem já, vrátila jsem se ze světa, abych 
tobě i tvým bratrům přinesla lék.“

„Nepotřebujeme tvůj lék, ani tebe, neznám tě. Jdi.“
Matka se rozplakala vyčerpáním a zoufalstvím. „Copak jste na mne všichni zapo-

mněli? Vydala jsem se do světa najít lék na vaši zášť a na nemoc vašeho nejmladšího 
bratra. Jak se mu daří?“

Hlas za branou umlkl a pak se vrata váhavě otevřela. Matka vešla do rodného statku 
a nejstarší syn, ztichlý a zaražený, kráčel pomalu za ní. Žena si jej nevšímala, z posledních 
sil došla do světnice, usedla ke stolu a ze záňadří vyňala bílý šátek. Bratři se shromáž-
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dili kolem stolu a upřeně hleděli na malý balíček. 
Žena jej pomalu a nábožně rozbalila. Na bílém 
šátku ležely tři tmavě zelené, lesklé, pichlavé lis-
ty  cesmíny a tři kamínky, rudé jako krůpeje krve. 
Bratři, jako očarovaní, vztáhli ruce po kamíncích, 
ale matka je zarazila. 

„Ne, ještě ne.“
Uprostřed hlubokého ticha, v temnotě noci 

pak uvařila svým dětem léčivý nápoj a do každé 
z nádob s kouřícím odvarem vložila jednu kapku 
Kryštofovy krve. Kamínky klesaly ke dnu a jak 
padaly, prozářily rudě obsah kalichů. Bratři vzali 
každý svůj a pili a pili...

Po prvním doušku se nejstarší syn popadl za 
hruď a zasténal. Po druhém prostřední syn klesl 
na kolena a rozplakal se. A když se napili potřetí 
a do tváří nejmladšího se vrátila růžová barva, padli 
bratři matce k nohám a s pláčem ji prosili o odpuš-
tění. A čím více plakali, tím jasněji jim zářily oči 
a nakonec se skrze slzy usmívali. Objali matku, le-
hounkou jako pápěří ji zvedli a přitiskli si ji na hruď. 
Stáli tam pak, zhluboka dýchajíce, a ssáli ten oka-
mžik jako živou vodu. Jejich srdce se uzdravila.

Od té doby žili všichni ve svornosti a lásce. 
Lásce, která je naším vlastním vnitřním světlem, 
a bez které lidské bytosti žíti nemohou. 
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LÍPA

Žila byla v jedné vesnici mladá žena, krásná 
a urostlá. Měla dlouhé vlnité vlasy a pleť 
bílou jako alabastr. Každičké ráno sedávala 

v okně svého domku a rozčesávala si vlasy. Očima 
zelenýma jako jarní lístky se rozhlížela po světě, 
zasněně, nepřítomně.

Mládenci z celé vsi Ludmilu milovali. Chodili 
za ní ve dne v noci, všude, kam se hnula. Na trá-
vu, do lesa na houby, na trh, kam chodila Ludmila 
prodávat vejce a máslo od své kravky, ba i k řece, 
kde každý týden prala. Večer pak, když se mládež 
shromáždila na návsi, aby si společně poklábosi-
la a zazpívala, prosili vždycky mládenci Ludmilu: 
„Vyprávěj, vyprávěj!“ A ona, po chvíli váhání, za-
čala povídat.
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Ve světě širém žil, byl mládenec, urostlý jako 
strom, vysoký jako jedle, s očima zelenýma jako 
větvičky modřínu a s vlasy neustále rozevlátými, 
jako kdyby je větřík čechral, kamkoliv kráčel. Měl 
ten mladý muž matičku, o kterou se staral, pečo-
val o ni, jako oko v hlavě si ji hýčkal. Učinil vždy 
vše, co jí na očích uviděl. Zjara jí nosil květiny 
a v létě voňavý med, na podzim pak pro ni trhal 
jablka a šípky na mezích, ořechy naklátil a v zimě 
jí pomáhal drát peří a pečovat o rodnou chaloup-
ku. A ten mladý muž krásně řezbařil. Na svých 
toulkách krajem nacházel suché větvě roztodiv-
ných tvarů, nosil je domů, a tam z nich vyřezá-
val věci potřebné do domácnosti, pro matičku 
i na prodej. Občas vyřezal i figurku pro vesnické 
děti, koníka či panenku, nebo husara. Děti ho 
měly rády, a tak v chaloupce milého Dobromila 
dveře málokdy zůstaly zavřené. 

Jednoho dne přinesl domů podivný kus dře-
va. Bylo bílé jako dívčí pleť, měkké a jakoby teplé 
na dotek. 

„Aj, synáčku můj, odkud jsi přinesl to zvláštní 
dřevo?“ ptala se matička.

„Inu, ani sám nevím, kde se tu vzalo, snad jej 
voda na jaře přinesla, snad lesní žínky, abych jim 
z něj vyřezal kolébku pro nemluvňátko,“ zažerto-
val Dobromil.
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I ulekla se milá matička: „Tak nemluv, synku, pohněváš si lesní bytosti a ani jednomu 
z nás pak dobře nebude!“

„Neboj se, matičko. Však já to zle nemyslel. A s lesními tvory já žiju v míru a pokoji, 
však mne dobře znají a vědí, že bych jim vlasu na hlavě nezkřivil, ani posměchu nečinil. 
Pravda je ta, že jsem ten kus dřeva, bílého jako dívčí pleť, nalezl na břehu řeky. A pohleď, 
jak divně vyhlíží.“

Matička sklonila hlavu a pohlédla na ladný tvar bílého kmene. Podobal se lidskému 
tělu.

Od toho dne nebylo s milým Dobromilem kloudné řeči. Jen stále seděl nad sto-
lem a v ruce svíral řezbářský nůž. Pracoval. Dnem i nocí řezal a řezal, dřevo bylo měk-
ké a poddajné, a tak mu zanedlouho pod rukama vyrostla podoba překrásné dívky. 
Matička se až lekala, jak byla ta podoba věrná. Jako by se dívčina každou chvíli chysta-
la nadechnout, jako by se jí na rtech chvěla slůvka, která se už už chystala vyslovit. 

Když byla socha hotova, zahalil ji Dobromil matčiným šátkem. Zdálo se, že se náhle 
styděl hledět na její nahotu. Hlavu však nechal nezakrytou a ona, jemně do strany naklo-
něná, s ladnou šíjí a kučerami, vzhlížela k němu každý den, kdykoliv vstoupil do svět-
nice.

„Podívej, jak je krásná,“ šeptal mládenec staré matičce a ta se hrozila jeho pohledu. 
Byl v něm žár a cit, který tam dříve nikdy neviděla.

„Chlapče, vždyť je to jen dřevěná panna, co myslíš, snad ses nezamiloval? Hřích je 
to, abys věděl!“

„Ba ne, matičko, taková krása nemůže být hříšná. Je svatá, tak je to, a žádná živá dívka 
se jí rovnati nemůže,“ odpovídal Dobromil a hleděl na sochu rozzářenýma očima.

Matička zaplakala. Viděla, že její syn se roznemohl, a že mu pomoci nemůže.

Od té doby Dobromil nespal, nejedl a jen hleděl do tváře dřevěné panny. „Kéž bych 
tě jen dokázal oživit! Žádnou jinou než tebe já za ženu nechci, má dívko z bílého dřeva. 
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Snad lesní žínky mi pomohou!“
I vypravil se Dobromil do lesa, nedbaje matčiných proseb a pláče. Bloudil sem a tam, 

až na něj přišla únava a on ulehl pod strom. Poprvé po několika týdnech usnul a spal 
tvrdým spánkem beze snů. Když se probudil, byla již noc. Dobromil se rozhlédl, ale oko-
lí nepoznával. Ve zmatku se rozeběhl směrem, odkud se mu zdálo, že vidí problikávat 
světla rodné vesnice, ale byly to jen bludičky, které ho lákaly hlouběji do lesa. Dobro-
mil se s vypětím sil vrátil ke stromu, který se mu zdál být přátelský a bezpečný. Přimkl 
se k jeho kmeni jako dítě k tělu matčinu a znovu usnul.

Spal a snil. Ve snu k němu přišel podivně vyhlížející, zarostlý mužík a řekl: „Jsem 
faun a znám lék na tvé soužení. Vezmi list z mého stromu, pod kterým se ráno probudíš. 
Má tvar srdce a má i jeho cit. Bude ti pomoženo.“ 

Ráno, hned když se Dobromil probudil, vstal a vztáhl ruku nad sebe. Utrhl ze stromu 
jeden list a hle! opravdu měl tvar srdce. Dobromilovi se pojednou zdálo, že list v jeho 
dlani nabývá na objemu, začíná se pohybovat, tepat! Skutečně, držel v ruce živé lidské 
srdce. Šílený radostí běžel domů. 

Matka právě sázela chléb do pece.
„Matičko drahá, hleď! Přinesl jsem srdce své bílé panně! Vložím jí do hrudi lidské srdce 

a pak už budeme stále spolu!“ Popadl křivák a rozmáchl se, aby rozťal dřevěné panně hruď.
„Ne,“ vzkřikla matka. „Jen Bůh smí vdechnout život a jedině On jej může také vzít. 

Člověku to nepřísluší, synu můj. Odstup a nehřeš marnou touhou!“
Dobromil znovu se pokusil provést svůj úmysl, avšak matka s bolestí v očích popadla 

bílé dřevěné tělo a vhodila je do pece. Panna vzplanula. Dobromil viděl, jak se v peci 
na okamžik posadila a pootočila k němu hlavu s němou výčitkou. Pak omdlel.

Dlouho ležel bez sebe nešťastný mládenec, nikoho nepoznával, nespal, nebděl, byl 
v mrákotách. Celá ves se seběhla, aby nebohé matce rady dodala, či jen síly ubývající. 
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Báby radily to a ono, mužové zas lékaře až z měs-
ta přivezli. Nic nepomáhalo. Dobromil ležel mezi 
životem a smrtí, onemocnělý marnou láskou.

Pak jednou pocestný, procházející o polednách 
vsí, usedl vedle odpočívajících ženců a poptal 
se na novinky. Když slyšel o Dobromilovi, za-
myslel se. 

„Inu, totě zatrachtilá historie. Tam, kde je srdce 
zasaženo nenaplněnou touhou, může být nebo-
hý i na smrt. Znám ale jednoho člověka, který by 
snad mohl pomoci.“

A vyprávěl naslouchajícím o zahradníku Kryš-
tofovi. 

Ihned pak se matka vypravila na cestu a po-
cestný ji provázel. 

Když došli ke vratům Kryštofovy zahrady, 
bylo odpoledne a slunce laskalo poklidnou zápla-
vu listoví, přepadajícího přes zeď. Vrata byla po-
otevřena, a tak se matka, po překonání ostychu, 
odvážila vstoupit.

Před zahradním domkem seděla žena v bílém 
šatu a cosi šila. 

„Co si přeješ, dobrá ženo?“ zeptala se laskavě 
matky.

„Hledám lék pro svého syna, onemocněl mar-
nou touhou. Prý zde žije zahradník Kryštof, který 
by mohl pomoci.“
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„Ano, je to tak. Právě za domkem prohlíží úly. Zajdi za ním a ničeho se neboj,“ odvě-
tila žena a mile se usmála.

Sotva matka udělala pár kroků, kde se vzal, tu se vzal, stál před ní vysoký štíhlý muž 
s pronikavě modrýma očima. Matka s úlekem ustoupila o pár kroků, ale muž jí pokynul, 
aby jej následovala. Zašli za domek, prošli kolem úlů. Tam spolu usedli. 

Dlouho se díval Kryštof matce do tváře. Viděl v ní probdělé noci, úzkost o syna, vrás-
ky pochybností i záblesk viny. 

„Pověz, co se stalo?“
„Můj syn...“ matce se stáhlo hrdlo a zaplakala. „Nemohla jsem jinak. Chtěl se proti-

vit Božím zákonům. Vdechnout život do těla, vyřezaného z bílého dřeva, vložit do něj 
lidské srdce. Zatoužil po božské, nadzemské lásce, té, která nemá lidské chyby. Musela 
jsem mu v tom zabránit, neboť by zahubil svou nesmrtelnou duši. A tak jsem...“ matka 
zhluboka zavzdychala „...spálila jsem tu neblahou pannu. Hořela jasným plamenem 
a ještě se v peci za ním otočila.“

Zahradník vstal. Zahleděl se zamyšleně přes hlavu ženy do koruny stromu, pod kte-
rým seděli. Byla to lípa. Utrhl hrst tmavě zeleného, srdcovitě tvarovaného listí, podal je 
matce a řekl:

„Zde vezmi pro syna lék a uvař z něj odvar. Ten mu dej pít a bude uzdraven.“
A beze slova, bez ohlížení, aniž by vyslechl zajíkavá slova díků, odešel. 

Matka spěchala domů s větrem o závod. Sotva otevřela dveře světnice, už volala na sou-
sedovic dcerku z okna: „Bětuško, pojď sem, pomůžeš mi.“

Dívka vskočila do místnosti jako srna a hned stavěla na kamna kotlík s pramenitou 
vodou.

Za chvíli do ní matka vložila s tichou modlitbou hrst lipového listí.
Odvar pak obě odnesly vedle, k loži nemocného, který zíral do světa nevidoucíma 

očima, z nichž šel strach. Komůrkou se rozlila lahodná vůně a zdálo se, že spolu s ní 



vstoupilo do místnosti slunce. Matka pozvedla Dobromilovi hlavu a dala mu pít.
Mládenec dopil a hlava mu klesla zpět na podušku. Usnul. Spal den a noc, a když 

se druhý den ráno probudil, posadil se na loži a zavolal: „Maminko! To jsem ale dlouho 
spal...“

Zanedlouho se Dobromil docela uzdravil a než byla úroda vymlácena, vedl si k oltáři 
milou Bětušku. Však také byla panně z bílého dřeva k nerozeznání podobna....

Ludmila domluvila a ztichlá mládež jen zavzdychala. „Ach, to bylo krásné...“ „Tak zas 
zítra, ano, Ludmilo? Budeš zase vyprávět...?“

A Ludmila kývla, přimhouřila své zelené oči jako jarní lístky a odešla na lože, nevší-
majíc si toužebných pohledů vesnických hochů.

„Nu, však na tebe taky jednou dojde.“

25



HLOH

V zahradě uprostřed města, schované za 
starou zdí, pokrytou změtí popínavých 
rostlin, přes kterou zvědavě vykukovaly 

vrcholky stromů, bylo toho jara nebývale rušno. 
Kromě obvyklých prací se Kryštof věnoval ještě 
úpravě svého domku. Uklízel, bílil, pečlivě ucpával 
štěrbiny mezi trámy a Marie mu pomáhala. Napo-
sled začal vyřezávat malou kolébku z lipového dře-
va. Ano, v zahradě se chystala velká událost.

Všechny stromy se oblékly do slavnostního 
hávu, letos se předháněly, který z nich dřív a lépe 
potěší Mariiny oči. Jako každý rok se první květy 
objevily na mandloních. Hned po nich spěchaly 
třešně, broskve i višně, dokonce i choulostivé me-
ruňky si letos daly záležet, aby byly celé obalené 
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narůžovělými květy. Sad omamně voněl a včely, ještě pomalé a nemotorné po dlouhém 
zimním spánku, měly plné nožky a křidélka práce. 

Marie jako ve snách procházela řadami stromů a hleděla na svět skrze závoj svého 
téměř se završujícího požehnaného stavu. Hladila kmeny, voněla ke květům a laskala se 
s čerstvými lístky, sotva vykukujícími z křehkých pupenců. Chtělo se jí natáhnout se na 
trávu a hledět do nebe... Kryštof ji varoval, aby na zem nesedala, je po zimě ještě syrová 
a mohla by sobě i děťátku ublížit. Marie však, v touze vyhovět svému nutkání dotýkat se 
země celým tělem, odcházela hloub a hloub do zahrady, aby ji pozorné oči Kryštofovy 
nemohly zahlédnout. 

Jednou o polednách, poté, co podala svému druhovi prosté jídlo, odešla Marie jako 
obvykle do sadu. Prošla mezi ovocnými stromy a pustila se dál do zahrady. Zde rostly 
již stromy všeho druhu v jakémsi háji, kam ani zahradník nezacházel často, ponechávaje 
jim jejich soukromí. Marie na tato místa nevkročila skoro nikdy a tak hluboko v zahradě 
byla snad dnes poprvé. Zvědavě se rozhlížela, zdravila se s keři vonného šeříku na okraji 
hájku, očima laskala břízky, jejichž světlounce zelené lístky jakoby vyzývaly k ochutná-
ní, všimla si keřů trnky i šípkové růže, za níž jí kynul ztepilý jasan. Bezinky prorůstaly 
mezi kmeny a sem tam uviděla Marie i čerstvé lístky borůvčí, bílé kvítky lesních jahod 
a nové výhonky ostružin. 

Uprostřed slunné mýtinky stál velký hloh. Jeho hustá trnitá koruna právě rozkvétala 
a vydávala silnou, omamnou, až nepříjemnou vůni. Marie kráčela ke stromu jako oča-
rovaná a napůl v mrákotách pod něj usedla. Najednou cítila, jak ji síly opouštějí a svět 
se s ní zatočil. Ještě cítila, jak jí srdce v hrudi poskočilo a už jí hlava sklesla na měkký 
zelený pažit. Na víčka se jí snesl sen...

V tom snu šla jí naproti po palouku krásná paní s dlouhými zlatými vlasy. Usmála 
se na ni a pravila nezemským hlasem: „Vítám tě, má milá. Již dlouho na tebe čekám. 
Pojď, ukážu ti své království.“ Uchopila Marii za ruku a vedla ji dokola kolem hlohu. 
Jednou, dvakrát, třikrát. Po čtvrté kruh nedokončila a prudce zabočila přímo ke stromu. 
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Pichlavé větvě se rozestoupily a utvořily bránu. Marie se zastavila, srdce se jí rozbuši-
lo, ulekla se ostrých trnů. Paní se usmála: „Neboj se, jsi přece se mnou.“ Jako bez vůle 
následovala Marie krásnou paní skrze bránu z hloží a ani jediný trn jí vlásku na hlavě 
nezkřivil.

Dlouho kráčely chodbou z hloží, kterou zpovzdálí pronikalo jasné, zářivé, slunci ne-
podobné světlo. Marie cítila, jak se jí v těle pohnulo nenarozené dítě. Zlatovlasá paní 
se na ni povzbudivě usmála a stiskla jí ruku. Vyšly do krajiny se smaragdovou oblohou. 
Rostliny a stromy zde byly kobaltové a fialové, květy růžové a žluté. Mezi nimi se hem-
žily stovky maličkých lidiček s lopatičkami, rýčky a konvičkami, na sobě kostičkované 
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zástěrky a čepičky roztodivných tvarů. Pisklavými hlásky pokřikovali, maličkýma ručič-
kama sobě ukazovali a horlivě kolem rostlin pobíhali. Zdálo se, že jsou v pilné práci, Ma-
rie ani její průvodkyně si v tom shonu ani nevšimli. Marie se chtě nechtě musela radostí 
zasmát. Zlatovláska se k ní obrátila a vtom Marie najednou spatřila, že paní již si není 
podobná. Zelená pleť, sírově žluté vlasy a fialové oči! Byla to divoženka. Marie vytrhla 
svou ruku z jejího sevření a obrátila se na útěk. Avšak brána z hloží a světla zmizela. Ma-
rie stála uprostřed cizí krajiny a rukama svírala hruď. Zdálo se jí, že se jí srdce rozskočí. 
Už už klesala v mrákotách k zemi, když ucítila, jak ji podepřely drobné ručky skřítků 
a uslyšela jejich pískavé hlásky: „Opatrně, položte ji sem. Chudinka, tolik se polekala. 
Jeducho, to jsi neměla, takhle si s ní zahrát. Je samodruhá!“ 

Divoženka pohodila hlavou a zasmála se. „Však neměla pod hlohem usedat, vždyť víte, 
že je naše právo takového smrtelníka branou provést a nechat ho nahlédnout do stud-
ny osudu, a je-li to dítě, ponechat si je navěky. A mně se povedlo oboje jednou ranou. 
Až porodí, pošlu ji zpátky na zem a její dítě si nechám na hraní.“

Skřítkové nesouhlasně zamručeli. „S tím nebude královna souhlasit. Musíš ji přivést 
před královnin soud.“ Jeducha se ušklíbla: „Pro mne, za mne... Však královna mi dá za 
pravdu. Pojďme!“ Popadla Marii za paži, jedním trhnutím ji zvedla ze země a postrčila 
před sebe. 

Kráčeli tak v jednom procesí, Marie, Jeducha a houf skřítků, po žluté cestě k fialové-
mu pohoří v dálce. Marně Marie plakala, marně slzy ronila. Marně ruce spínala a Kryš-
tofa volala. Ve světě skřítků ji slyšeti nemohl a jiné pomoci nebylo. 

Jak dlouho putovali podivnou krajinou Marie nevěděla. Měla pocit, že jdou již celé 
roky. Srdce měla těžké jako kámen a děťátko v jejím těle ji tížilo ještě víc. Když už už 
umdlévala, udeřila ji Jeducha větvičkou hlohu, Marie se znovu vzchopila a pokračovala 
ve své bolestné pouti. Šli mlčky, vytrvale, bez oddechu, až přišli k úpatí fialové hory, 
kde v rozkvetlé zahradě paláce sídlil dvůr královny. U brány hlídali dva velcí psi s očima 
jako talíře. Jeducha jim cosi zašeptala do uší a psi je vpustili dál. Uprostřed zahrady, plné 
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prapodivných rostlin, stála velká studna, obložená nazlátlým mramorem. Hladina vody 
dosahovala až po okraj a stříbřitě se leskla a jiskřila, vábíc tak Mariinu pozornost.

Vtom se ozvalo troubení lesních rohů. Cestou od paláce přicházela královna se svým 
doprovodem. Panoši nesli na polštářcích symboly její moci – větvičku hlohu a trnovou 
korunu. Královna sama byla oděna v bílou řízu s rudým pláštěm, stříbrné vlasy jí pokrý-
val purpurový závoj. Marie, Jeducha a houf skřítků poklekli. 

„Jsem vládkyně země skřítků,“ pravila královna křišťálově čistým, jasným hlasem. 
„Kdo jsi a proč přicházíš, dcero Evina?“

„Dovol mi, jasná královno, abych ti to vysvětlila,“ vložila se do rozmluvy Jeducha 
úlisným hlasem. „Tato smrtelnice troufale usedla pod náš hloh v předvečer prvního dne 
měsíce května, a tak jsem měla právo přivést ji sem, do naší říše, aby zde pohlédla do 
studny osudu. Nádavkem pak si ponecháme její dítě, jako trest za zvědavost a daň za její 
návrat na zem. Tak praví naše zákony.“

„Milost, vznešená královno,“ zaplakala Marie a zalomila rukama. „Nevěděla jsem, že 
se prohřešuji proti vašim zákonům. Hloh v zahradě tak silně voněl a já, poledním žárem 
omámená, jsem pod něj klesla napůl v mdlobách, abych si na chvíli odpočinula. Netušila 
jsem, že tudy vede cesta k branám vaší říše. Nikdy bych se neodvážila do ní vstoupit 
nepozvána.“

„Je to tak, královno, Jeducha tu ženu podvodem vylákala do hlohové brány, v podobě 
krásné paní se jí ukazovala a přátelsky se k ní měla. Marie je nevinná,“ vykřikli skřítci 
jako jeden muž. „Propusť ji, vzácná paní, snažně tě prosíme!“

Královna se smutně usmála. „Má milá, kdo jednou branou z hloží projde, nikdy se ne-
vrátí zpět takový, jaký býval. Ačkoliv ne vlastní vinou jsi vstoupila do mé říše, musíš 
projít zkouškou, musíš pohlédnout do studně osudu. Jiné cesty není.“

„Ráda podstoupím jakýkoliv trest, podrobím se tvému rozsudku, jen moje děťátko 
mi neberte,“ zaplakala hořce Marie. „Je bezbranné v mém těle a za nic nemůže. Proč by 
mělo pykat za moji chybu?“ A zhroutila se v mdlobách k zemi.
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Královna se zamyslela. Pak se obrátila k Jeduše: 
„Nesprávně jsi jednala, že samodruhou ženu jsi 
do naší říše vylákala. S nevinnou duší jsi hazardo-
vala a za to budeš potrestána. Chopte se jí!“ Přes 
její protesty stráže Jeduchu svázaly břečťanovými 
haluzemi, pod jejichž dotekem rázem zkrotla jako 
beránek, a odvedly ji. 

Zatím skřítci podložili omdlelé Marii hlavu 
svazky levandule a čelo jí otírali vlahými lístky 
lesních jahod. Marie zasténala, avšak z mrákot se 
neprobrala.

Královna nehnutě přihlížela a zdálo se, že pře-
mýšlí. Pak pokynula svým dvořanům. 

„Slyšte moje rozhodnutí: Marie, ač lstí a pod-
vodem vylákána do naší říše, musí pohlédnout do 
studny osudu. Tak praví odvěký zákon a tak se 
i stane.“ Zvedla větvičku hloží a dotkla se Mariina 
srdce. Marie otevřela oči a prudce se nadechla.

Mlčky jí dvořané pomohli vstát a zpola vedli, 
zpola nesli Marii k třpytivé hladině studny osudu. 

„Až pohlédneš do této studny,“ pravila králov-
na k Marii, „uvidíš to, co bylo, co bude a co může 
být. Již nikdy nebudeš taková, jako dřív, neboť ne-
vědomost je stavem blaženým a vědění naplňuje 
lidskou duši děsem. Avšak budu k tobě shovívavá, 
neboť jsi sem nepřišla ze zvědavosti, ale byla pod-
vodem a lstí vylákána. Pohlédneš do studny pod-
vakrát a já ti položím otázku. Potom uvidíme.“
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Marie, sotva si uvědomujíc, co se kolem ní děje, hleděla jako očarovaná královně do 
očí. Ta jí pokynula a pravila: „Nuže, Marie, dcero Evina, pohlédni na to, co bylo.“

Marie sklopila oči na třpytící se a jiskřící hladinu vody ve studni. 
Obraz se rozčeřil, zamlžil a pak se náhle projasnil. Marie viděla svůj rodný dům, otce 

a matku, houf dětí, svých sourozenců a tady, u kolébky nejmladšího, sedí – ona sama! 
Kolíbá nohou děťátko a přitom si ve starém kalendáři říká. Pozor, zachtělo se Marii vy-
křiknout, ať malého nevyklopíš, však už zprudka kolébáš! Ale slova jí zamrzla na rtech. 
Nešetrně houpla kolébkou malá Marie na hladině studny, chlapeček s pláčem vypadl 
na holou podlahu a z čílka bělostného se mu vyřinula krev. Hladina se rozčeřila, vlny 
se rozběhly od kraje ke kraji a obraz zmizel.

Po tváři ubohé Marie tekly potoky hořkých slz. „Ach můj ubohý bratříček! Mou vinou 
pak měl čelo zjizvené a tolik ho hlavička bolívala! Já nešťastná, co jsem to způsobila!“

„To, co se stalo, nedá se odestát, už navždy poneseš v duši tuto vinu a jizvu po ráně, kte-
rou jsi bratrovi způsobila. To je tvůj osud. A nyní, pohlédni podruhé do studně osudu.“

Hladina se podruhé rozčeřila, obraz se zamlžil a náhle projasnil. Marie viděla sebe, 
jak leží na prostém loži, stará, vetchá, se šedivými prameny vlasů volně rozprostřenými 
po polštáři. Dýchala ztěžka a před očima se jí pomalu smrákalo. Kolem lože stálo něko-
lik mladých mužů a žena, chovající nemluvňátko. Mlčeli, na tvářích smutek. Marie cítila, 
že to její děti se s ní přišly rozloučit, než odejde na cestu poslední. Ale kde je Kryštof? 
Kde je její milovaný muž? Chtělo se jí křičet, ale z úst se jí vydralo jen zasípění. Vždyť 
nebylo nač se ptát, odpověď přece znala. Kryštof ji předešel. Na tuto pouť musí odejít 
sama.

„Kryštofe!“ zakřičela Marie a zbledla jako smrt. Srdce se jí v těle zkroutilo nesnesitel-
nou bolestí. Zahryzla se do spodního rtu, až se na něm objevila kapka krve.

„Toto je skutečnost, která se může stát,“ řekla královna tiše. „Lidský osud není předem 
určen, jen jeho směr, rozcestí a křižovatky. Můžeš si sama vybrat, budeš-li jej žít tak, jak 
je psáno v knize osudu, nebo zda jej odmítneš. Avšak jeho konec je vždycky stejný, ať už 
kráčíš po cestách dobrých či špatných.“
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Marie mlčela, na sinalé tváři jí naskočily rudé skvrny. Dýchala ztěžka a rukama pod-
pírala svůj teď už nesnesitelně tížící vzdutý život. 

„A teď se tě ptám, Marie, dcero Evina, chceš pohlédnout do studny osudu potřetí? 
Chceš uzřít to, co bude? Chceš znát svou budoucnost, křižovatku svého života, které 
nelze uniknout? Odpověz!“

Marie zatajila dech a s ní celý královnin dvůr. Hladina studny se rozčeřila, vlny se roz-
běhly po její hladině, obraz se chvěl, nezřetelný a přitom vzdáleně známý... Už už Ma-
rie stočila pohled na hladinu, avšak pak, z posledních chvil, vykřikla: „Ne!“ a zhroutila 
se královně k nohám.

V tu chvíli se kolem rozlilo nádherné světlo a na oblouku duhy se mezi přítomné 
snesla paní v bílé říze. Všichni se vrhli tváří k zemi. 

„Jsem Cardea, bohyně plodnosti, ochránkyně těhotných žen a malých dětí. Poroučím 
ti, královno, propusť tuto nebohou ze své říše, neboť násilím je tu držena a tak je jí či-
něno bezpráví. Přikazuji ti, jménem svým a svého úřadu, pusť ji zpět na zem. Děťátko 
její ani ona samotná nechť nevezme žádného úhony, sic se se zlou potážeš ty i tvoji 
poddaní!

Královna pravila pokorně: „Odpusť, bohyně, jestli jsem tě svými činy urazila. Však 
já Marii ráda propustím, vždyť i třetí pohled do studně osudu jsem jí odpustila, věděla 
jsem, že není v mé moci nadále ji tu zdržovat.“

„Ihned jsi měla nebohou odeslat na svět, neboť velké újmy na duši i těle jsi jí mohla 
způsobit. Teď hleď napravit, co jsi natropila!“ A bohyně se bez dalšího otálení rozhněva-
ně odvrátila od zkroušené královny k Marii, bez sebe ležící na travnatém pažitu. „Hleď, 
zdá se, že pracuje k porodu. Pospěš, podej mi větvičku hloží!“ A Cardea zlehka udeřila 
Marii větvičkou do levé dlaně, až jí na prsteníku vyskočila krůpěj krve. 

„Teď budeš spát a až se probudíš, na nic si nevzpomeneš,“ zašeptala jí Cardea do ucha 
a zmizela, a s ní i celá říše víl.
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Marie otevřela oči. Nad sebou uviděla modré 
nebe, rozkvetlé větvičky hlohu a temně modré oči 
Kryštofovy. „Ach, asi jsem usnula, odpusť, jestli 
sis o mne dělal starost,“ vzdychla Marie.

„Ale kdež, jen jsi zavrávorala u tohoto hlohu 
a omdlela, hned jsem přispěchal, protože jsem tě 
z dálky sledoval,“ slyšela hlas svého muže. „Však 
jsem ti říkal, abys na zem nesedala, je ještě syro-
vá.“ A vyzvedl svou ženu do náručí.

Té noci pak porodila Marie zdravou dcerušku, 
které dali jméno Anna.
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BOROVICE

T ak jako každé léto, i tento rok vyrazil 
Kryštof do vzdálenějších hor a kopců 
na sběr vzácných bylin. Vstal ještě před 

svítáním, zabalil si nejnutnější potřeby, bochník 
chleba, kus tvrdého sýra, měch s vodou a teplou 
houni. Na bylinky pak čistě vypranou bílou plá-
těnou kabelu – to bylo vše, co potřeboval. Věděl, 
že bude v horách třeba i několik dní a nocí, ne-
boť některé byliny je třeba sbírat za poledne, jiné 
brzy zrána či o půlnoci a pak jsou i takové, které 
mají největší sílu, jsou-li trhané za úplňku. 

Pečlivě za sebou zavřel dveře zahradního domku, 
aby se žena s děťátkem v náručí nevzbudila. Na záru-
beň udělal znamení kříže a vykročil s Pánembohem. 

Vydal se známou cestou na místa, kam každo-
ročně touto dobou spěchal. 
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Se soumrakem již vstoupil do horské vísky a vyhledal přístřeší u místní babky kořenář-
ky. Vítala ho radostně, vždyť se téměř rok neviděli. „I pozdrav pánbůh, Kryštofe! Však 
už na tebe čekám. Copak je u vás v městě nového? Co Marie? Vyprávěj!“

A tak Kryštof sedl a vypověděl dobré stařence několika větami, jak celý rok žil. Však 
se také durdila: „A to je všechno? Z tebe aby jeden slovo páčil! Však počkej, mně se jen 
tak nezbavíš. Jak Marie? Děťátko je na světě?“

„Inu, ano, děvčátko je to, zdravé a čilé, budiž Bohu sláva. Sám jsem Marii u porodu 
pomáhal a byliny od vás jí v pravou chvíli podal, takže netrpěla příliš.“

Stařenka si spokojeně zamnula svrasklé ruce. „Nu, vždyť já vím, čeho je třeba. A jest-
lipak jsi chaloupku borovou pryskyřicí vykouřil a stěny nabílil, aby maličká do čistého 
přišla?“ zeptala se přísně.

„To víte, že ano,“ bručel Kryštof a usmíval se pod vousy. Věděl, že babička to zle ne-
myslí a vždycky mu dobře poradila. 

„Věčná škoda, že jsem s vámi nemohla být v Mariině těžké hodince, ale to víš, jsem 
už stará a cesta je tuze dlouhá a namáhavá. No, zdá se, že sis dobře vedl. A matečník? 
Zakopals ho pod strom, aby děvčátko zdravé bylo?“

„To víte, že zakopal, ale strom nad něj jsem ještě nezasadil, chci si najít semenáček 
u vás v horách.“

„Dobře máš, chlapče, však hned zítra spolu v lese stromek vybereme.“
A pak už byla stařenka konečně spokojena, Kryštofa houbovou polévkou nakrmila, 

pojedla s ním chleba a sýra a uložili se spát. Zítra je čeká dlouhá cesta.

Té noci měl Kryštof sen. Viděl vysokého, hubeného muže s vážnou, přísnou tváří, 
jak na něj kývá a říká: „Vše jsem pro vaše dobro učinil a jakého vděku se mi dostalo? Já 
nešťastný...“ A zoufale se díval a kýval na Kryštofa tak naléhavě, až se mu srdce sevřelo. 
S úlekem se probudil a hledal ve tmě nešťastníkovu tvář - tak byl sen živý. Když po dlou-
hé chvíli Kryštof pochopil, že jen snil, otočil se na druhý bok a znovu usnul, tentokrát 
však neklidným spánkem.
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Nazítří časně zrána babička s Kryštofem vyšli do lesa. Kráčeli zvolna, zhluboka na-
dechujíce vonný vzduch, čiperná babička se tu a tam rozhlédla po houbách a bylinách, 
jahůdku či borůvku utrhla. Kryštof mlčel. Podivný sen mu nešel z mysli. Stařenka Kryš-
tofa chvílemi po očku pozorovala, pak, nemohouc už odolat, zeptala se přímo: „A co ty 
jsi tak zasmušilý? Pořád jen pod nohy hledíš a dumáš, místo aby ses radoval z krásného 
božího dne! Vždyť jsi jako umučení.“

„Inu, měl jsem dnešní noci podivný sen a ten mi nejde z hlavy,“ odpověděl jí zahrad-
ník. „Zdálo se mi, že podivný bledý muž v tmavém hávu ke mně naléhavě hovoří, že ko-
hosi obviňuje i cosi žádá. Byl ten muž bledý, vážný, stál v potemnělé holé krajině, na pr-
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sou měl bílý kříž, tmavé vlasy mu vlály ve větru. 
A ten sen byl tak skutečný jako vy či já.“

I ulekla se dobrá stařenka. „To je určitě zname-
ní. Co naplat, hochu, povím ti příběh, který se 
v našem kraji již dlouho vypráví. Sám pak roz-
hodneš, co je třeba učinit.“ 

Za dávných časů žil byl mocný hradní pán, 
jmenoval se Sylvestr Pinus. Byl to pán přísný, ale 
spravedlivý. Jeho poddaní se ho báli, ale také vě-
děli, že se jich dovede zastat a ochránit je, kdy-
koliv toho bude zapotřebí. Však za těch neklid-
ných časů se po nedávno skončené válce krajem 
potulovaly hordy lapků a neminulo týdne, aby 
se mezi lidmi nevyprávěla další strašlivá tragedie, 
způsobená krvežíznivostí lupičů. Jenže země byla 
oslabená a král neměl dost vojáků, aby řádění té 
čeládky učinil přítrž. A proto kázal hradní pán 
Sylvestr Pinus sestavit domobranu - všichni dospě-
lí muži, kteří byli schopni uzvednout zbraň, byli 
povoláni, aby pod jeho vedením chránili své pří-
bytky, svůj majetek a životy svých drahých. V če-
le odhodlané skupiny pak jezdíval sám Sylvestr 
Pinus, v černém oděvu s bílým křížem na prsou 
a vlajícími vlasy křížem krážem brázdil krajinu 
a hledal „škodnou“, jak s oblibou říkával. „I s ko-
řenem je třeba je vyklučit, až do třetího kolene za-
hubit, aby už nerušili náš klid a bezpečí. Bůh je 
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na naší straně a náš boj je spravedlivý.“ A Sylvestr byl tvrdý a nesmiřitelný. Chyceným 
lapkům nedával milosti, soudy nepořádal, ba ani královské vojáky nevolal. Provinilce 
rovnou věšel, či je sám mečem mordoval. 

Jednoho večera přijel na jeho hrad jezdec na zpěněném koni. Nesl zprávu o přepadení 
nedaleké usedlosti. Lapkové prý tam drancují a sedláka s rodinou se zabít chystají. Posel 
sám byl na tom statku podomkem, o své vůli na koně sedl a rozjel se vyhledat pomoc 
u hradního pána.

Když domobrana dojela ke statku, bylo už po všem. Mrtvoly sedláka a jeho rodiny 
se houpaly na větvi rozložitého dubu, stavení hořelo a vyděšený dobytek se s táhlým 
bučením toulal po kraji. Sylvestr, rozlícený na nejvyšší míru, vydal rozkaz prohledat 
okolí a nešetřit nikoho. Sám pak stál jako přikovaný a hleděl na obraz zkázy... Kdo ví, 
co v pohasínajících plamenech viděl, čí tvář na něj přes žhoucí trámy hleděla. Proslýcha-
lo se, že za mlada chodíval sem, do Lužin, za tehdy čerstvě přivdanou hospodářovou 
ženou, a že nezůstalo jen při zdvořilých pozdravech nad sklenicí čerstvě nadojeného 
mléka.

Když k němu přivlekli ke koni na provaze přivázaného mladého muže, byla už tma. 
Mladík cosi blábolil, ruce spínal, ale Sylvestr a jeho kati se bez ohledu na jeho prosby 
měli k dílu. Za chvíli se nová mrtvola houpala vedle hospodáře a jeho ženy. Teprve po-
tom kdosi z přihlížejících pozorně prohlédl zmučenou tvář a zděsil se. Byl to syn pastev-
ce, který pro hospodáře pracoval. Chlapec byl prostoduchý, valně ani mluvit nedokázal, 
ale kuřeti by neublížit. Na rukách Sylvestrových ulpěla nevinná krev. 

Od té chvíle neměl Sylvestr pokoje. Spánek ho opustil. Ve dne v noci stále před 
očima viděl chlapcovy spínající se ruce a slyšel jeho hlas. Poddaní, kteří jej do té doby 
ctili a milovali, se jej začali stranit. Na hradě se usídlila tíseň a tesknota. Sylvestr věděl, 
že jeho vina je neodčinitelná, však nikdo jej k zodpovědnosti nevolal. Vždyť šlo jen o ne-
volníkova syna, jehož život znamenal míň než nic. Světské soudy se v té době takovými 
případy nezabývaly a soud Boží... ten ještě na Sylvestra čekal. 



45

Když Sylvestrova úzkost dostoupila vrcholu, dal na hrad povolat zpovědníka. Dlouhé 
hodiny seděli oba muži v hradní kapli, z které se ozýval pouze dušený nářek hradního 
pána a pak monotónní hlas kněze. Když zpovědník odešel, Sylvestr se uložil ke spánku 
v naději, že se jeho duši konečně uleví. Marně. Hrůzné vidiny se opět objevily před jeho 
vnitřním zrakem a nedaly mu spočinout až do kuropění.

Týdny a měsíce trvalo Sylvestrovo trápení. Až jednou, bylo to v čase letního sluno-
vratu, puzen neznámou silou, které sám nerozuměl, vydal se nešťastník do lesů. Šel sám 
a sám, dávno už ztratil cestu a směr, jen šel a šel, nevěda kam. Čeleď se nejprve snažila 
svého pána zadržet, pak alespoň, když se jim stále vytrhával a jako smyslů zbavený chtěl 
jen jít dál, jej zpovzdálí sledovala. Nakonec i nejvytrvalejší čeledín se vrátil domů. Sylves-
tr byl sám a šel stále hlouběji do lesa. 

Šel celou noc a den a ještě další noc a den, neumdlévaje. K večeru došel na malou 
mýtinu, obklopenou vysokými stromy. Uprostřed stála velká silná borovice, jejíž narudlá 
kůra byla zalitá paprsky zapadajícího slunce. Pod ní nehnutě seděla prastará žena. 

Sylvestr došel až k ní a pak, jako podťatý strom, padl ženě k nohám. Všechen žal zmu-
čené duše, zmítané těžkou vinou, vylil u jejích nohou v potocích hořkých slz. Žena mlče-
la a dívala se na něj neženskýma, nelidskýma očima. Jak dlouho plakal, Sylvestr nevěděl. 
Když konečně zvedl hlavu, uviděl, jak žena hrábla pod sebe do kořenů stromu, vytrhla 
jeden kořínek borovice, odloupla bílé dřevo a vytáhla cosi černého, podobného hadu. 

„Vidíš, toto je tvá vina, která vězí ve tvé nesmrtelné duši. Je černá jako noc a stejně 
temná. Celý svět jsi chtěl očistit a na vlastní duši jsi zapomněl. Rubem tvé nesmlouva-
vosti je krutost a plodem smrtelný hřích. Vezmi tento černý kořen, dobře si jej prohlédni. 
Takový had sedí ve tvé duši, tiskne ji a vydechnout jí nedá.“

„A co mám tedy dělat?“ zeptal se Sylvestr z posledních sil.
„Čiň pokání. Vezmi kořen, trochu větví, chvojí z této borovice, spal je a posyp se po-

pelem ještě žhavým. Pak roztrhni své roucho na znamení pokání, jdi světem a vyprávěj 
lidem o své vině. Až ti odpustí i ten nejposlednější z posledních, ten, který je mimo svět 
a jeho chtění a lpění, pak budeš vykoupen.“ Po těchto slovech žena zmizela.
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Sylvestr učinil, jak žena pravila. Žhavým pope-
lem z borového dřeva si pomazal hlavu a tvář, ne-
dbaje na bolest. Roztrhl své tmavé roucho s bílým 
křížem, uchopil kus suché borové větve a opíraje 
se o ni, vydal se do světa. Na jeho hradě o něm 
pak jen občas slýchali a po čase všechny zprávy 
ustaly. Domů se již nevrátil a nikdo neví, zda kdy 
došel pokoje.

Stařenka dovyprávěla a odmlčela se. Kryštof 
mlčel, hlavu ztěžka opřenou do dlaně. Seděli v trá-
vě na paloučku uprostřed borového lesa, slunce 
měkce svítilo mezi větvemi a vzduch kolem opoj-
ně voněl. Avšak temný příběh těžce zkoušeného 
hradního pána Sylvestra jakoby vrhal do této idy-
ly těžký stín. 

„Co myslíte, babičko, došel Sylvestr vykoupení 
své viny?“ otázal se Kryštof.

„Inu, myslívala jsem si, že ano, přála jsem mu 
lehké spočinutí. Ale teď, co jsi mi vyprávěl svůj 
sen, nevím, nevím...“

Kryštof vstal. „Vím, co je třeba učinit. Teď už 
chápu. Sylvestr mne ve snu vyzýval, abych ho vy-
svobodil. Musím mu odpustit jako poslední z po-
sledních, člověk bez chtění a lpění.“

„Tak tak, synáčku, však vím, že jsi moudrý 
hoch.“ Stařenka sáhla do kapsáře a vyndala kus 
svěcené křídy, starou bibli a svíčku. Křídou uděla-
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la kolem nich kruh, uvnitř zapálila svíčku a bibli vtiskla Kryštofovi do rukou. Pak se oba 
pohroužili do modlitby. 

Matko Boží, jsi se mnou
jdeš vpředu, já za tebou,
co tobě, to mně...

Třikrát modlitbu zopakovali, pak stařenka kývla na Kryštofa a ten pronesl pevným 
hlasem: „Volám tě, Sylvestře, poprvé, zjev se nám.“

V korunách borovic to zašumělo.
Kryštof pronesl podruhé: „Volám tě, Sylvestře, podruhé, zjev se nám.“
Vítr ve větvích stromů zesílil a ptáci umlkli.
Potřetí Kryštof promluvil a řekl: „Volám tě, Sylvestře, potřetí, zjev se nám.“
Obloha se zatáhla a z větru se stala vichřice.
Z lesa vystoupila postava v temném hávu s bílým křížem na prsou. Bílé vlasy starce 

vlály ve větru, bezzubá ústa cosi šeptala, kostlivé ruce se spínaly. Sylvestr Pinus padl na 
kolena a sklonil hlavu.

„Volal jsi mne, Kryštofe, člověče poslední z posledních, bez chtění a lpění?“
„Zjevil ses mi ve snu a já přišel. Co mohu pro tebe udělat?“
Sylvestr zvedl hlavu a zašeptal: „Prošel jsem celý svět, u každého prahu vyprávěl o své 

vině a stále nemám klid. Prosím, dej mi své odpuštění.“
V té chvíli se za Sylvestrem zjevila prastará žena a upřela na Kryštofa neženské, nelidské oči.
„Dobře si rozmysli, co řekneš, Kryštofe. Na tvých slovech záleží nejen osud Sylvest-

rův, ale i tvůj vlastní.“
Stařenka pevněji sevřela v ruce hořící svíčku, jejíž plamen už musela chránit dlaní, tak 

jej vichr rval. Kryštof zvedl bibli nad hlavu klečícího a pronesl pomalu: „Jménem člově-
ka, jménem svým ti odpouštím, Sylvestře, a tvou vinu nechť už teď soudí jen Bůh. Kéž 
u něj najdeš milosrdenství.“



Prastará žena pomalu kývla a řekla: „Dobře jsi slova volil, Kryštofe.“ A zmizela.
Najednou vítr utichl, obloha se rozjasnila. U nohou Kryštofa ležela kupička bílého 

popele. Stařenka svíčkou třikrát pokřižovala Kryštofa, sebe i vše, co zbylo z hradního 
pána Sylvestra, pak svíčku sfoukla a pečlivě ji i s biblí a křídou uschovala.

Vtom zafoukal mírný větřík, popel se zvedl a vznesl se k nebesům. Sylvestr byl vy-
koupen.

Dlouho ještě stáli Kryštof se stařenkou a dívali se k obloze, až když na ně padla první 
večerní rosa, vydali se k domovu. Cestou ještě vybrali stromek nově narozené holčičce 
Kryštofově – ale ne borovici. Břízku, mladou, svěží, bělokorou břízku, jako symbol no-
vého začátku.
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TŘEŠEŇ

Toho léta byla v zahradě nebývalá úroda 
třešní. Vědělo se po městě, že třešně Kryš-
tofovy jsou v širém okolí nejlepší a nej-

chutnější, avšak česat je směl jen hospodář sám 
– nenechal svým stromům ublížit nešetrným za-
cházením, raději pak část úrody rozdal, než aby 
zloděje úporně odháněl a tím spíš je do zahrady 
přilákal. 

Místní kluci však, spíše z touhy po dobrodruž-
ství než ze zlého úmyslu, přesto se smlouvali, jak 
nepozorovaně zeď přelezou, obejdou zahradní 
domek i úly a do sadu se vypraví, aby tam hodo-
vali na zakázaném ovoci. A jak si řekli, tak i udě-
lali. Počkali, až Kryštof s Marií a s malou Annou 
v loktuši odejdou zrána na trh, a jakmile se za ni-
mi zavřela zahradní brána, vyrazili na lup. Přelézt 
zeď pro ně byla hračka – vždyť popínavé větve 
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vistárií byly dostatečně dlouhé a pevné a pak – byli to kluci silní a zdatní, různých ne-
plech znalí a zkušení. Než bys řekl švec, byli v zahradě a už se plížili podél domku, tak, 
aby je nikdo nezahlédl. 

V sadě pak už měli vyhlédnutou třešni srdcovku, jejíž větve byly tak obtíženy tmavě 
červenými plody, že se téměř až k zemi skláněly. Klukům se sbíhaly sliny v ústech: to 
bude hostina! 

Vrhli se na strom a v ten ráz jako kdyby jej napadlo hejno kobylek – spodní větve 
byly ve chvíli očesány. Pak, s břichy naplněnými, ulehli hoši pod třešni, jisti si tím, že 
se zahradník s rodinou ještě dobře hodinu z trhu nenavrátí. Sem tam ještě utrhli plod či 
dva, ale pak, pod hřejivými paprsky slunce, chtě nechtě pomalu zadřímali. Vojta, Jakub, 
Jáchym a Jan...

Náhle před sebou viděli vysokou holou skálu, na jejímž vrcholku stála osamělá žena 
s vlajícím bílým šálem. Bez hnutí hleděla do dálky, ve tváři výraz smutku a rezignace. 
Bílá pleť, oči temné, černé pletence vlasů v cizokrajném účesu tvořily na temeni složitou 
korunu. Paní pomalu otočila hlavu a promluvila: „Dala jsem vše a co zbývá? Nic, jen 
malé hořké nic.“ A zmizela.

Vojta se první ze dřímoty vytrhl: „Co to bylo?“
„Nevím, ta paní však byla tak smutná,“ odpověděl Jan a protíral si oči.
Jakub, podsaditý kudrnatý klučina, měl v očích slzy: „Tolik mně jí bylo líto!“
A Jáchym mlčel, jen posmrkoval a vyděšeně mrkal. 
Ještě se docela nevzpamatovali z úleku, když vrzla brána zahrady. Chlapci spali déle, 

než se jim zdálo. Kryštof s rodinou se vracel z trhu! Pár kroků a už stál před nimi a mra-
čil se jako sto čertů. Vojta, ten nejsrdnatější, vyskočil, smekl čepici a začal drmolit omlu-
vy. Kryštof ho přerušil.

„Dávno-li je tomu, Vojto, co jsem ti říkal, že pro třešně si můžete s chlapci přijít, až je 
sklidím? Zklamal jsi mne, ty i tví kamarádi. Od nynějška ode mne už žádné srdcovky 
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nedostaneš, ani jiné ovoce. Čeho jsi mohl užít z dobrého srdce, to sis vzal násilím a kra-
dí. Styďte se všichni!“

Vojta sklopil oči a potichu řekl: „Však bych už ani žádné třešně nechtěl, když ta paní 
byla tak smutná...“

„Cos to povídal? Jaká paní? Viděl jsi někoho?“ znepokojeně se vyptával Kryštof.
A tu jako když se stavidla protrhnou, kluci jeden přes druhého vyprávěli o podiv-

né postavě, která se jim v polosnu zjevila, jak zvláštně vypadala a jak zoufale hovořila. 
Kryštof se zachmuřil. „Nedobře jste učinili, ani sami nevíte jak. Inu, co se stalo, nedá 
se odestát. Jděte a pamatujte: do této zahrady už nikdy nevkročíte.“ Kluci se s úlevou 
dali do běhu – však čekali, že jim Kryštof kalhoty vypráší.... Ten ale na něco takového 
neměl ani pomyšlení. 

Zachmuřen kráčel sadem a pohroužen do myšlenek vešel do svého domku. Marie, 
rovnající na polici homolky sýra, se na něj tázavě zadívala. Věděla, že Kryštof sám jí 
poví, co se stalo, až se k tomu rozhodne. 

Navečer, když malá Anna již spokojeně usnula ve své kolébce, přisedl Kryštof k Marii 
a vyprávěl jí o onom zvláštním zjevení. „Nevím, co to znamená, ale cítím, že se stala 
osudná chyba, chlapci zřejmě urazili stromovou vílu, bolest jí způsobili a to nevěstí nic 
dobrého. Budu se muset rozmyslet, jak zjednat nápravu.“

Toho večera se Kryštof neuložil ke spánku vedle Marie, jak toho činíval již po několik 
let. Ustlal si venku, pod třešní srdcovkou.

Dlouho nemohl usnout, strom nad ním byl neklidný, vítr povíval v jeho větvích a skr-
ze ně byl vidět kulatý jasný měsíc. Byl právě úplněk. 

Náhle koutkem oka zahlédl ve větvích cosi bílého, jakoby lehký průsvitný stín, či vla-
jící kus stuhy, nebo snad lehoučké květy třešně? A zas a zase! Bílé květy se s třepotáním 
snášely ze stromů kolem a uléhaly kolem Kryštofa. Teprve teď zahradník uviděl, že to, 
co se vůkol prostírá jako něžný koberec, jsou bílí a růžoví motýli. Jakmile se motýli do-
tkli země, měnili se v překrásné dívky s dlouhými stříbřitými vlasy. V jeden ráz uchopily 
se za ruce a daly se do radostného tance. Vířily v kole a prohýbaly se jako luky, vlasy 
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jejich se země dotýkaly a v příští chvíli zas se jejich průsvitná těla vznášela nad zemí jako 
přízraky. Kryštof hleděl na ten výjev jako očarován.

Najednou si povšiml, že jakýsi opozdilý motýl právě dosedá na trávu blízko něj. Když 
se však změnil v dívku, zůstala víla v bílé říze s růžovým závojem na svém místě a ne-
přidala se ke svým tančícím sestrám. Pokročila blíže ke Kryštofovi a zeptala se: „Co zde 
pohledáváš, Kryštofe, synu člověka? Vždyť jsme tvojí ženě již před drahným časem její 
přání splnily, když zde pramínek svých vlasů uvázala s přáním počíti. Děťátko je zdravé 
a pěkné jako panenka. Co ještě chceš?“

„Inu, to je taková věc,“ pravil zahradník pomalu. „Dnes ráno chlapci z města přes můj 
zákaz tento strom násilím očesali a pak, když pod ním zadřímali, měli podivné vidění. 
Zdá se, že se jim paní stromu zjevila a zoufale naříkajíc, strachu jim nahnala. Přišel jsem 
se zeptat, je-li možná ji usmířit a spáchanou škodu odčinit.“

Víla se zachmuřila. „Proto tedy byla naše sestra tak smutná a odmítla se s námi dnes 
v noci radovat z úplňku... Nebude snadné ji usmířit, neboť k tomuto stromu ji váže 
smutná historie.“

„Pověz mi ji,“ zaprosil Kryštof. „Opravdu si přeji vaší sestře pomoci.“
„Tak poslouchej.“ Víla se uvelebila do trávy a začala vyprávět.

Jistě víš, že každý strom vyrůstá ze semínka pod dohledem a péčí jeho víly, dryády 
a jejích sester, pomocnic. Už od chvíle, kdy semínko v zemi rozpukne a začne klíčit, 
my máme v mysli představu vzrostlého již stromu či byliny a pečlivě ji opatrujeme, aby 
se mohla posléze naplnit skutkem. Když potom rostlina dospěje a začne kvést a plodit, 
některé z nás odcházejí s jejími semínky či plody do jiných končin, abychom pak znovu 
dohlížely na zdárný růst nového stromku, květiny, byliny či keře. Tak tomu bylo i s tím-
to stromem. Vypěstovaly jsme jej s láskou ještě za dob tvého dědečka, který tento sad 
založil a tuto srdcovku si zvlášť zamiloval, aniž by kloudně věděl proč. Chodíval pod ni 
k večeru posedět, vždy něžně hladil rudou její kůru a pokorně čekával, až všechny plody 
dozrají, aby je ve správnou chvíli otrhal.
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Míval pod touto třešní zvláštní sny....

Naše sestra, o které jsi mluvil, však nepatří k rodu zdejších dryád. Je zdaleka a by-
la sem přenesena zvláštním a neobvyklým způsobem. Někdy, když strom, ke kterému 
patříme, zemře, ztrácíme svůj domov a pak dlouho bloudíme kolem, netušíce, co dělat, 
a doufáme ve vysvobození. Tím horší pak je, když náš strom sejde násilnou smrtí. To 
se stalo s překrásnou třešní v daleké zemi, odkud pochází naše sestra Okima. V té zemi 
jsou třešně váženými stromy, dokonce mají na jaře svůj svátek, kdy se všichni radují z je-
jich rozkvetlých květů. Tam tehdy žila Okima a její strom, růžová sakura. 
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Rostla ta sakura v zahradě bohatého samura-
je, muže silného a urozeného, který měl dceru, 
něžnou Li. Byla to hodná dcera, poslušná, svého 
otce i matku ctila jak se sluší a patří a ve všem je 
poslouchala. Vstávala před svítáním, po domě po-
klidila, služkám pomohla jídlo navařit a ke stolu 
prostřít a pak, jak měla jen chviličku pro sebe, vy-
bíhala do zahrady ke své milované růžové sakuře. 
Lnula k tomu stromu jako dítě k matce, objímala 
jej a hladila, šeptala si s ním a jeho květy si zdo-
bila černé pletence. Okima vždy očekávala svou 
přítelkyni Li a z koruny sakury jí zpívala písně, 
hovořila s ní a odpovídala na její otázky. Li si svůj 
život bez Okimy nedovedla představit. 

Tak šel čas a Li pomalu dospívala. Dávno již 
minul čas, kdy do domu přišli zavazovači nožek, 
už i první slavnostní kimono oblékla a poprvé jí 
vytrhli nad čelem dětskou ofinku a nalíčili tvář. 
Byl čas hledat ženicha. Otec vodil do domu růz-
né mladé muže, ale Li se žádný nelíbil. Pokaždé 
na mladíkovi našla nějakou chybu, tu se jí nelíbil 
jeho nos, jindy zas měl příliš malá ústa, či neuměl 
dobře mluvit, zpívat a hrát, anebo se jí svou posta-
vou zdál směšný a málo půvabný. Pravda ale byla, 
že se Li nedokázala odloučit od své přítelkyně Oki-
my. Věděla, že s mužem by musela opustit rodný 
dům i svou sakuru, a to nechtěla připustit. Otec 
měl s Li nějakou dobu trpělivost, ale když odmítla 
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i syna zámožného jeho přítele, rozzlobil se. Již před nějakým časem mu matka pověděla 
o zvláštní náklonnosti Li k růžové sakuře v jejich zahradě. I vyšel jednou kradí za svou 
dcerou, když spěchala ke svému milovanému stromu. Jakmile uviděl, jak Li objímá jeho 
hladkou kůru a šeptá cosi do růžových květů, popadl ho vztek. Vzkřikl, vytasil meč, jed-
nou rukou uchopil dceru za vlasy a odtrhl ji od stromu a druhou mečem přeťal útlý kmen 
ve dví. Sakura zavzdychla a její koruna pomalu klesla k zemi, hned vedle omdlelé Li.

Od té chvíle byla Li jako bez duše. 
Bloudila domem a zahradou, bezcílně a tiše, a po tvářích jí tekly velké hořké slzy. Od 

té chvíle také nepromluvila s nikým v domě. Občas sedávala vedle pahýlu své milované 
sakury a zdálo se, že cosi hledá.

Okima, která zůstala skrytá blízko svého stromu, Li pozorovala, a ačkoliv sama byla 
zoufalá, zželelo se jí přítelkyně. Jednou navečer, když všichni v domě se bavili hrou v do-
mino a Li ještě stále seděla ve vlhnoucí trávě, se před ní Okima zjevila ve své podobě 
dryády. Li vydechla údivem.

„Kdo jsi?“
„Jsem Okima, víla tvé sakury, neboj se. Vidím tvé trápení a chci ti pomoci.“
„Nikdo mi nemůže pomoci. Můj strom je mrtev a já s ním.“
„Nemluv tak, rouháš se jen a sebe i druhé trápíš.“
„Tak poraď, co mám dělat, když mne nic na tomto světě netěší.“
„Poradím a ráda. Vezmi malý kamínek, tak velikosti svého palce, polož jej zítra vedle 

pahýlu sakury a já na něj vstoupím. Pak kamínek zabal do hedvábí a přivaž jej k nožce 
svého oblíbeného jeřába. Toho pak pošli, ať letí, kam se mu zlíbí.“

„Ale co s tebou bude?“ ulekla se Li.
„Neboj se o mne. Jeřáb mne donese ke stromu, na kterém najdu sestry a nový do-

mov. A tobě radím: udělej totéž. Je čas stát se ženou, matkou. Nelze ulpívat na minulém, 
je třeba žít budoucnost a ta tvoje je budoucnost člověka, ne stromu.“

Li se zamyslela. Pak přikývla a rozeběhla se k domu.
Brzy ráno již vešla do zahrady s jemným hedvábným kapesníkem a bílým oblázkem. 
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Provedla vše tak, jak jí Okima poradila, tiše zašeptala modlitbu na ochranu své přítelky-
ně a ta vstoupila na oblázek. „Buď šťastna,“ dodala Li ještě a pevně kamínek obvázala 
hedvábím. Pak odešla do domu a tam oznámila otci, že se rozhodla provdat se za sy-
na jeho přítele. Otec se radostí rozplakal, neboť viděl, že jeho dcera, kterou málem už 
za ztracenou měl, se uzdravila.

Ještě téhož dne se Liin jeřáb vydal na cestu. Letěl dlouho, až shodou podivných ná-
hod skončil na zahradě tvého dědečka. Tam vyčerpán sletěl do trávy pod ještě mladičkou 
třešni srdcovku a kamínek, který dlouhé týdny na nožce hedvábím připoutaný nesl, 
se uvolnil ze svého vězení a dopadl pod stromek. Okima našla svůj domov. 
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„Teď jistě chápeš, jak se naše sestra vyděsila, když chlapci zaútočili na její strom. Při-
pomněli jí, jak její sakura byla zavražděna a ona se znovu začala obávat o svůj domov,“ 
končila víla své vyprávění.

„Rozumím, ale jak to tedy napravit?“
„Snad by stačilo poprosit ji za odpuštění a ujistit ji o svém přátelství a ochraně,“ pra-

vila víla váhavě. „Zkus to, však Okima tě zná a důvěřuje ti. A neotálej příliš, noc úplňku 
již brzy skončí...“ A víla vyskočila a přidala se ke svým družkám ve vířivém tanci.

Kryštof vstal, objal kmen třešně srdcovky a otevřel své srdce. Beze slov hovořil k víle 
Okimě a co jí říkal, vědí jen oni dva. Když skončil, uviděl, jak se nad ním třepotá růžový 
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motýl. Pomalu usedl na větev nad jeho hlavou, několikrát otevřel a zavřel křídla, pak 
se snesl na Kryštofovo čelo a tomu se zdálo, že mu kdosi vtiskl na skráň polibek. 

V tu chvíli víly skončily tanec, vznesly se do vzduchu a proměnily se v motýly. Spo-
lečně pak všichni motýli ještě jednou kolem stromu zakroužili a byli pryč. 

Když se Kryštof ráno probudil, uviděl na očesaných větvích srdcovky bledě růžové 
kvítky sakury. Okima se usmířila.



OSIKA

Žil byl na tom božím světě člověk. Zda měl 
nějaké jméno či příjmení, nevíme. Čas je 
odvanul tak, jako odvídá věci lidské už od 

nepaměti. 
Měl ten člověk dceru, dívku podivuhodnou, 

zvláštní a nadanou. Uměla vidět to, co jiní lidé ne-
viděli, slyšela hlasy druhým neslyšitelné a doká-
zala věci zdánlivě nemožné. Už od malička měla 
v pohledu cosi znepokojujícího. Když se na něko-
ho upřeně zadívala, zvolal ten člověk obvykle po 
chvíli: „Copak na mne to dítě tak divně hledí? Co 
chce? Ať se tak nedívá...!“

Měl ten člověk ještě jednu dceru. Ta nevynikala 
žádným talentem, byla to osoba pořádkumilov-
ná, o hospodářství pečovala s láskou a pečlivos-
tí, svou mladší sestru i otce opatrovala jako oko 
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v hlavě. Jinak na sebe nijak neupoutávala pozornost. Jen při práci si zpívávala vysokým, 
jasným hlasem. 

Ten člověk, otec, muž, jehož jméno je nám neznámé, nevěděl, co si se svou nadanou, 
podivnou a zvláštní dcerou počít. Vlastně to nevěděla ani ona sama. Marně se snažila 
svým blízkým popsat, co kolem sebe viděla. Její svět se světu ostatních lidí podobal jen 
málo. Byl plný pohádkových bytostí, mýtických oblud, plný lásky i nenávisti, čar a kou-
zel i nevysvětlitelných událostí, které ostatní nechápali a ani chápat nemohli. 

Starší sestra byla dívence oporou, ale kloudně nechápala, o čem její sestřička vypráví. 
Sama viděla svět kolem sebe takový, jaký byl: prostý, srozumitelný, bez čar a kouzel. 
Někdy své sestře i záviděla, také si přála být účastna toho pestrobarevného reje, o kterém 
každou chvíli slyšela. 

Otec, přísný a spravedlivý člověk, rozdílel svou náklonnost oběma dcerám stejně – ale 
tu mladší, podivuhodnou a zvláštní, miloval láskou, které sám nerozuměl a vlády nad ní 
pražádné neměl. 

Když jeho mladší dcera vstoupila do místnosti, bylo mu, jako by s ní vešlo samo nebe. 
Jeho srdce jihlo a on ji pozoroval rozzářeným zrakem po celou dobu, co v jeho přítom-
nosti pobývala. Ať děvče provedlo cokoliv, nikdy ji nedokázal potrestat.

Starší sestra na to hleděla s bolestí v srdci a žárlivostí v duši, ale pomoci jí nebylo. 
Jen se tím pečlivěji věnovala domácím pracem, na sestru prala, žehlila, zašívala, otci 
boty čistila, košile bílila a škrobila a v skrytu duše doufala, že se alespoň jednou i na ni 
podívá se stejnou něhou v očích.... Ale marně. Tam, kde s ní hovoříval o povinnosti, její 
sestru z povinností vyjímal a nezdálo se mu na tom pranic divného či nespravedlivého. 
Nakonec starší sestra rezignovala a svůj žal skryla hluboko ve svém srdci. Jen o to častěji 
byl slyšet její táhlý zpěv, když u řeky prala prádlo či bílila světnici.

Ta dívka – kouzelnice měla velké nadání: schopnost vidět do různých světů. A tak vy-
právěla jednou o tajemném světě vodníků, jindy zas popisovala zvláštní znaky a chování 
lesního národa, faunů a dryád, či elfů. Dovedla také tyto světy zachytit na papíře a její 
obrázky chodila obdivovat celá obec.
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Jak děvče rostlo, byla její citlivost čím dál větší. Někdy se stalo, že odešla do lesa 
a po několik dní o ní nikdo neslyšel, ani ji neviděl. Pak se vrátila jakoby nic, přinášela 
koše hub a malin i květin podivuhodných, prý že jí je skřítkové dali, když u nich návště-
vou pobývala. Jindy zas prý dostala valoun zlata, když večeřela u trpaslíků. 

Avšak pak přišel čas, kdy se přihlásily i jiné bytosti, už ne tak dobrotivé a laskavé. 
Dívka o nich nikdy nemluvila přímo, ale zdálo se, že se jich bojí. 

Děvče dorostlo, a protože nikdo nerozuměl jejímu zvláštnímu nadání, byla ponechá-
na sama sobě, aby si poradila, jak umí. Začala být zamlklá, samotářská, občas s bledou 
tváří sedávala hodiny a hodiny u řeky a zdálo se, že s kýmsi hovoří. V jejím okolí však 
nikoho neviděli a přiblížit se k ní v takových chvílích se báli. 

Otec začal mít o dívku strach. Rozhodl se tedy přivolat k ní místní babku kořenářku.
Babka zaklepala na dveře jejich stavení jednoho dne zjara, před půlnocí. Nesla byliny, 

které čerstvě za úplňku natrhala. Chystala se dívce uvařit léčivý nápoj.
„Jen pojďte dál, už vás čekáme,“ zval babku otec a starší dcera hned židli otírala a před 

babičku hrnek s mlékem stavěla. 
„Kdepak máte nemocnou?“ starala se babička. 
„Vedle v komůrce leží, už zas s někým hovoří, oči vytřeštěné. Bojím se, že ji chytá fantas.“
„Nic, nic, však bude zase dobře. možná ji někdo uřknul, ale já mám dobré byliny, ty 

jí uvařím a ona se uzdraví.“
Ale byliny nepomohly, ani zaříkávání. Dívka byla už tak nemocná, že ani nejlehčí 

větřík nesměl kolem ní proletět – hned se chvěla a očima vyplašeně těkala, jakoby čekala, 
že na ni odněkud líté zvíře vyskočí.

Marně kněze - vymítače volali, marně zaříkávačku přespolní zdaleka přivezli, aby zlé 
duchy od nemocné odehnala. S děvčetem bylo hůř a hůř.

„Má otevřené oči za očima, v tom to je,“ pravila zaříkávačka a zachmuřila se. „S tako-
vou je těžko co počít. Líp by jí bylo, kdyby se byla na tento svět ani nenarodila.“

Pak si kdosi vzpomněl na Františka, zahradníka v sídelním městě. Vědělo se o něm, 
že zná mnoho bylin a umí léčit i takové potíže, od kterých jiní ulevit nedovedli, ba 
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za marnou snahu takové počínání prohlásili. Onen muž chytil se té myšlenky jako to-
noucí stébla. Chtěl se vypravit na cestu, ale stav milované dcery mu nedovolil opustit 
její lože. Děvče se v tomto světě ztrácelo, už nevědělo, kde je a kdo je, jen se chvělo 
a tisklo se do kouta pokoje, zlé přízraky odhánějíc. I prosil otec starší dceru, aby se pro 
pomoc vydala sama. 

„Jdi, dcero milá, přines lék pro svou trpící sestru. Není nikoho, kdo by tento úkol 
mohl splnit, jen ty jediná. Neodmítej, prosím. Vím, čím jsem se na tobě provinil, vím, že 
ti dlužím svou lásku, vše ti vynahradím, ale teď mne neodmítej.“

Starší sestře v hrudi srdce radostí až poskočilo.
„Půjdu, tatínku drahý, půjdu a ráda. Vezmu na sebe toto břemeno s radostí, abych 

svou sestru zachránila a klid a mír do našeho domu přinesla. Jen se nic nebojte. A od-
pusťte mi, že jsem na sestru pro vaši velkou lásku k ní žárlila a pokory v sobě nenašla. 
Teď to vynahradím já vám oběma.“

A vyšla na cestu. 
Jak dlouho šla a co všechno cestou prožila, jak boty roztrhala, pod hvězdným nebem 

nocovala a cestou své myšlenky přebírala, jak ty zlé a sobecké od sebe odvrhovala – 
o tom nebude v tomto příběhu řeč. To je jen mezi starší sestrou a Pánembohem, se kte-
rým dlouhé hovory vedla, jemu si stěžovala, jeho prosila a slzy ronila. 

Když přišla do sídelního města, bylo horké léto. Na rozlehlém náměstí uzřela muže, 
jak stojí a krmí hejno ptáčků. Létali kolem něj, sedali na něj a nijak se jej nestrachovali. 
Naopak. Zdálo se, že s mužem svým cvrlikáním vesele hovoří a on se jejich hláskům 
smál z plna hrdla a křehká tělíčka s třepotajícími se křidélky opatrně hladil. Starší sestra 
hned věděla, že je to ten, koho hledá. 

Vypověděla mu příběh své mladší sestry a slzy se jí řinuly po tvářích jako vodopád. 
František se zamyslel. Naposled pohladil své přátele – ptáčky zpěváčky, zamával jim 
na rozloučenou a řekl: „Tvá sestra mi připomněla jeden strom. Je štíhlý, křehký a má 
mnoho drobných kulatých lístečků, které se neustále chvějí. Stačí maličko a celý strom 
se začne třást, jakoby se něčeho bál. Pojď, ukážu ti ho.“
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Vykročil městem, dívka za ním. Šla s očima dokořán otevřenýma a hltala krásu kolem 
sebe: zelené zahrady plné květů a plodů, vysoké budovy z bílého a růžového kamene, 
motýly, ptáky, vůně – až se jí opět oči zalily slzami. „Škoda, že moje sestra tu nemůže 
být se mnou!“ František ji beze slova vzal za ruku a dívce se rázem ulevilo. Jeho dlaň, 
tvrdá a mozolnatá, byla uklidňující a teplá, stejná, jako dlaň jeho prasynovce Kryštofa 
o půl století později.

Přišli k řece, u které rostl stříbřitě se třepotající strom. František řekl: „Toto je osika 
a lék, který připravím z jejího listí a kůry pomůže tvé sestře uzavřít brány k jiným svě-
tům a zacelit roztříštěný obraz světa vezdejšího navždy. Nic se neboj.“
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Natrhal pak František hrst listů osiky a ostrým křivákem odloupl kousek kůry, strom 
ošetřil a poděkoval mu. 

Ve Františkově skromném příbytku pak starší sestra s úžasem přihlížela přípravě léku 
z osiky. František listy i kůru ve hmoždíři rozdrtil, přidal trochu čisté pramenité vody 
a znovu zamíchal. Směs pak ještě dlouho třel, ředil, protřepával a zase přeléval a přidával 
vodu. Pár kapek ze vzniklé směsi pak vlil do kameninové nádobky, dolil vodou a čistou 
pálenkou, zazátkoval, rázně protřepal a s očima zavřenýma několikrát sevřenou dlaní, 
ve které svíral nádobku, udeřil o bibli, ležící na stole. Pak lék požehnal a podal dívce. 

„Zde vezmi a podávej své sestře každý den po jedné kapce. Její duše se uzdraví.“
Děvče Františkovi děkovalo, i ruku mu chtělo líbat, ale on se jen mírně usmíval, svět-

lýma očima na ni hleděl a ruce za záda schovával. Nakonec ji lehce pohladil po vlasech 
a řekl: „Nu, nech být, však je dobře. Vezmi lék a pospěš domů. Už na tebe čekají.“

Ještě jí do šátku natrhal letních jablek, do dlaně vtiskl čerstvě ukrojenou plástev medu 
a zamával jí na rozloučenou.

I spěchala starší sestra domů, co jí nohy stačily. Nezdržovala se jídlem, pitím, odpo-
činkem, jen šla a šla. Sestra čeká...

Když došla do rodné vsi, sváželi ženci z polí poslední snopy obilí. V rodném domě 
bylo smutno. Otec, s hlavou v dlaních, u nemocné seděl, už se vší naděje vzdal. Mladší 
dcera, s očima těkajícíma, hovořila s neviditelnými bytostmi, o slitování prosila, plakala 
a rukama kohosi odstrkovala. 

Jakmile starší sestra vkročila do místnosti, dívka se zachvěla od hlavy k patě. „Ach, 
tos ty, sestřičko? Co mi neseš?“

„Lék ti nesu, má milá. Zde, vidíš tu lahvičku? Přinese ti úlevu.“
Ihned vlila jednu kapku tekutiny do pootevřených rtů své sestry. V tu chvíli se dívka 

přestala chvět. „Budu teď spát...“ řekla.
Otec, sedící u lože, se rozplakal úlevou.
A tak, den po dni, týden po týdnu, měsíc po měsíci, léčila sestra sestru, a tak vlastně 

i svého otce i sebe samotnou. Léčila, až vyléčila. Než se rok s rokem sešel, vázala mladší 
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sestra vesele se ženci snopy na poli, se sestrou dvojhlasně při dojení zpívaly a obě dvě 
otci večer u nohou usedaly a denní příhody o překot vyprávěly.

Mladší sestra se za čas odebrala do města a stala se Františkovou nadšenou žačkou 
a později i věhlasnou léčitelkou. Starší sestra se provdala, povila mnoho dětí a starého 
otce až do smrti u sebe měla a s láskou a péčí jej i do hrobu uložila. Všichni pak často 
vzpomínali na moudrého Františka a na čarovný, léčivý strom, topol – osiku.



OŘEŠÁK

V kterémsi koutě země, na prastarém pan-
ství, žil byl starý šlechtic, sir Reginald Jug-
lans. Měl hustou bílou hřívu vlasů, mo-

hutnou postavu a přísný pohled, kterým zpod 
huňatého obočí pozoroval svět. A to, co viděl, se 
mu pranic nelíbilo. Zdálo se mu, že se svět ubírá 
pomalu, ale jistě k záhubě a odmítal mít s ním co-
koliv společného.

S poddanými hovořil povýšeně nebo vůbec ne, 
služebnictvo přehlížel, s okolními sousedy se ne-
stýkal. Celé dny proseděl ve své obrovské knihov-
ně, kde se na nejvyšší police se vzácnými folianty 
dalo dosáhnout pouze za pomoci vysokého žebří-
ku, a četl a psal. Říkalo se o něm, že je velmi vzdě-
laný. Také se soudilo, že je moudrý, ale důkazy 
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o tom chyběly. Sir Reginald se neúčastnil společenského života a co paměť sahala, nepo-
slal nikdy nikomu ani zdvořilý pozdrav k vánočním či velikonočním svátkům.

Za teplých letních podvečerů byl občas vídán, jak kráčí důstojným krokem po svém 
rozlehlém parku, ve tváři nepřístupný výraz. A přece tomu nebylo vždycky tak.

Za mládí sira Reginalda panoval v tomto půvabném kraji čilý společenský ruch. Sou-
sedé se navštěvovali, pořádaly se plesy, maškarní bály, veselice na oslavu dožínek, či 
vánoční sešlosti. Při takových příležitostech nesměli chybět mladí šlechtici v čele s Regi-
naldem, v té době se mu říkalo krátce, Reg.

Reg býval středem pozornosti při každé zábavě. Vtipkoval, pronášel proslovy, o všem 
cosi věděl a nikdy nevynechal příležitost, aby ctěnou společnost poučil. Byl už tehdy 
náruživým čtenářem, ze sídelního města si nechal posílat řadu časopisů i učených knih 
a nikdy mu nebylo líno o jejich obsahu informovat své posluchače. Zlí jazykové tvrdili, 
že své vědomosti uděluje společnosti s notnou dávnou samolibosti, ale on se těm řečem 
jen spokojeně usmíval. Byl přesvědčen, že zná svou cenu a ta je nemalá...

Jednoho jara přijela do kraje neteř místního starousedlíka, Olivie. Byla to půvabná 
tmavovláska se smaragdovýma očima a šibalským úsměvem, a rázem si všechny pod-
manila. Mladí mužové ze širokého okolí s Regem v čele se jí dvořili ze všech sil. Bylo to 
tehdy velmi zajímavé léto! Olivie přijímala pozornosti a lichotky s půvabem sobě vlast-
ním a spravedlivě rozdělovala svou přízeň. Přesto se po čase zdálo, že snad dává přece 
jen přednost společnosti mladého Rega. 

Chodívali spolu na dlouhé procházky krajem, Reg Olivii vyprávěl o historii, botani-
ce, recitoval jí básně, předčítal klasiky. Olivie poslouchala s hlavou mírně nakloněnou, 
na rtech úsměv. Neříkala nic.

Reg šílel touhou po Olivii. Léto se chýlilo ke konci, Olivie se chystala odjet do sídel-
ního města a on stále ještě neměl jistotu, že jej miluje. 

Jednoho dne se rozhodl: musí se ze své lásky vyznat. Pečlivě si k té příležitosti vybral 
den, místo i čas. Pozval Olivii na svou usedlost na tradiční čajový dýchánek o páté a po-
té, co bylo učiněno zadost obvyklému společenskému rituálu a hosté se rozptýlili po za-
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hradě a parku, vzal Reg Olivii za ruku a odvedl ji pod starý mohutný ořešák královský 
v přední části zahrady. Ten strom zde rostl odnepaměti – říkalo se, že tu byl ještě dříve, 
než samotné rodové sídlo, ba že snad právě kvůli němu se Reginaldův předek rozhodl 
zde postavit svůj dům.

Reg pohlédl Olivii do očí a sevřel její ručku v dlani.
„Olivie,“ začal slavnostně. 
„Drahá Olivie. Snad tušíte, co vám chci zde, pod tímto památným stromem, říci. Náš 

starý rod zde žije již po mnoho desítek let a já jsem jeho jediným potomkem. Vybral 
jsem si vás jako svou ženu a matku mých dětí, jako tu, která mi bude věrně stát po boku 
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a pomůže mi omladit a vzkřísit hynoucí rodovou 
tradici. Staňte se mou manželkou, budete ozdo-
bou mého panství.“

Reg zmlkl a tázavě se podíval na Olivii. Cosi 
nebylo v pořádku. Dívka vymanila svou ručku 
v rukavičce z jeho dlaně a zamyšleně se na něj za-
dívala. Pak vstala, lehce se mu uklonila a řekla: 
„Sire Reginalde, děkuji za nabídku, ale nemohu ji 
přijmout. Kdysi jsem dala slib, který chci dodržet. 
Slíbila jsem sama sobě, že se vdám jedině z lásky, 
za milovaného a milujícího muže. Avšak z vašich 
slov cítím jen samolibost, pýchu, hrdost na staro-
bylé tradice. Mnoho jste studoval, máte obdivu-
hodné znalosti, ale pravé moudrosti ve vás není. 
Ta totiž nesídlí v hlavě, ale v srdci.“ Olivie sebra-
la ze země ořech, rozlouskla jej a otevřela. Obje-
vilo se dvoudílné jádro. „Hle, i váš rodový strom 
ukazuje to, čeho se vám nedostává. Samý mozek 
– a srdce chybí. A proto mne omluvte.“ S těmito 
slovy se Olivie obrátila a vykročila po dlouhé pří-
jezdové cestě, aby z Regova života odešla navždy.

Od té doby se sir Reginald uzavřel světu. Ješ-
tě více se zabral do studií, a zdálo se, že si kolem 
sebe utvořil tvrdou, nepropustnou skořápku. Prav-
du měla krásná Olivie. Ta se pak po čase provdala 
za strýcova správce a odjela s ním do Itálie, kde 
šťastný pár začal nový život. Na sira Reginalda, 
jak se zdálo, všichni zapomněli. 
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Léta ubíhala, sir Reginald stárl a stával ze z něj morous. Už ho netěšily knihy, staré 
mapy, sbírky motýlů a herbáře, filosofické spisy a náboženské traktáty, psané prastarým 
písmem, kterému nikdo nerozuměl. Čím dál častěji usedal sir Reginald pod starým oře-
šákem, víčka se mu klížila, snil. 

Jednoho odpoledne, po vycházce parkem, usedl opět pod svůj oblíbený strom a za-
dřímal. 

Ve snu viděl Olivii a sebe, tak jako před lety. On právě svírá Oliviinu malou ručku 
v safiánové rukavičce, hovoří, pak Olivie vstává a odchází. Sir Reginald vykřikl: „Ne, ne-
odcházej přece! Vždyť já tě miluji! A Olivie se otáčí a říká: „Nevíte vůbec, co je to láska, 
neboť nemáte srdce.“ A pak obraz zmizel.

Sir Reginald se ocitl v temnotě, na prsou cítil velkou tíži. „Bože, slyšíš mne?“ volal ve své 
úzkosti. „Vezmi si můj důvtip, bohatství, mé knihy, mé sbírky... vezmi vše, co jsem, a dej 
mi lidské srdce, které umí milovat. Alespoň jednou v životě ať poznám, co je to láska!“

A tu uslyšel hlas, který se nepodobal žádnému pozemskému zvuku: „Dobrá, Reginal-
de, přijímám, stane se, jak si přeješ.“ Náhle se kolem rozsvítilo. Reginalda zalila růžová 
záře a on pocítil příliv nesmírné blaženosti a lásky ke všemu živému na tomto božím 
světě. Byl to pocit, který do té doby nikdy nepoznal.V prsou ucítil tlak a bolest, ale ta bo-
lest byla plná radosti i slz. Srdce, živoucí, lidské srdce, se mu v hrudi rozpínalo, až se roz-
šířilo tak, že do sebe pojalo vše kolem: zámek, park, celý kraj, ba celou zemi. Proud lásky 
z jeho hrudi jej zalil celého a stoupal až na nebesa, kde se spojil s jásáním andělských 
bytostí. Vítaly jej a radovaly se z jeho příchodu.... Pak se mu před očima zatmělo. 

Když za soumraku sloužící našli sira Reginalda na lavičce pod ořešákem, ještě dýchal. 
Mluvit nemohl, ale v pohledu, který na ně upíral, bylo cosi, co tam dříve nebývalo. 
Na rtech mu pohrával blažený úsměv a ten mu na tváři zůstal i ve smrti.

V pozůstalosti sira Reginalda pak bylo nalezeno třitisícesedmsetpadesátšest milost-
ných dopisů Olivii, avšak ani jeden nebyl dokončen.
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Sir Reginald byl podle svého přání pohřben pod svůj milovaný ořešák, který od té 
doby kvetl růžovými květy a jeho plody byly velké a neobvykle sladké. Lék z listí a kůry 
pak pomáhal těm, kteří strádali následkem své zatvrzelosti a pýchy. 



VRBA

V  jedné daleké zemi žila stařena. Měla 
dlouhé, splývající, stříbřitě bledé vlasy 
a vysokou, štíhlou postavu. Nikdo nevě-

děl, odkud se v kraji vzala, zdálo se, že tu žije už 
od nepaměti, ale rodinu její či příbuzné nikdo 
nikdy neviděl a neznal. Živila se pletením prou-
těných košíků a žila v nevzhledném domku na 
břehu řeky. Ačkoliv její postava byla ještě pevná 
a pružná, její prsty byly od neustálého ohýbání 
proutků zkřivené a klouby oteklé a bolavé. Ona 
si však nestěžovala. Vlastně ji nikdo nikdy ani 
mluvit neslyšel. Zdálo se, že je se svou samotář-
skou povahou pro tento svět ztracena, neboť se jí 
lidé stranili. Když vycházela na trh prodávat svo-
je košíky, každý jen rychle kolem jejího stánku 
prošel, a když přece jen se zastavil, rychle svou 
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věc vyřídil, nakoupené zboží popadl a spěchal pryč. Byla ta stará žena něčím odpudi-
vá, ba děsivá...

Tak žila den ode dne, týden po týdnu, rok po roce. Lidé se jí vyhýbali čím dál víc, aniž 
by věděli proč. Bylo stále těžší prodat proutěné košíky a vydělat si trochu peněz na holé 
živobytí. Žena tedy prodávala své zboží dál a dál od domova, plavíc se proto na lehké 
loďce, kterou sama z kmene stromu po večerech vydlabala. Nebylo pro ni jiného výcho-
diska, neboť její staré nohy ji daleko nedonesly a plout po řece bylo přece jen mnohem 
snazší. 

Jednoho dne na konci léta se stařena opět vypravila na cestu. Vstala brzy ráno, sbalila 
svoje košíky, do tlumoku vložila skývu chleba, sůl, dvě jablka a láhev s vodou, a vyšla 
z domku. Loďka byla od večera připravená, stačilo ji jen shodit do vody a pouť mohla za-
čít. Bez ohlížení vložila žena svá zavazadla do loďky a vyrazila. Řeka byla klidná, slunce 
ještě nevyšlo, a tak letní žár ženu prozatím neobtěžoval. Klidně hleděla vpřed a pravidel-
ně pádlovala. Po chvíli začala zpívat hlubokým hlasem. Píseň neměla slova ani melodii, 
spíš to byl rytmicky se opakující jednoduchý motiv. Stařenino tělo se kývalo dopředu, 
dozadu, dopředu, dozadu... Její tvář měla výraz zasnění, či spíše zvláštní uvolněnosti, 
jako kdyby se její oči nedívaly na řeku, lodní příď, míjející břehy, ba ani na nebe či ptáky 
v oblacích. Hleděly kamsi hluboko do stařeniny duše.

Když se den nachýlil ke konci, stíny se prodloužily a položily se na tvář krajiny, roze-
hřátou letním sluncem, přistála loďka z kmene dlabaná u mělčiny nedaleko města. Žena 
si vybrala vzrostlé mlází, chránící před zvědavými zraky, vytáhla na břeh své plavidlo 
a vydala se do blízkého lesíka nasbírat suché dříví na oheň. Když se vrátila, padala už 
tma. Stařena po paměti rozdělala oheň, vyňala s tlumoku chléb a jablka, přidala pár 
brambor, nalezených na nedalekém poli a připravila si skromné jídlo. Oheň plál a žena 
znovu začala zpívat hlubokým hlasem. Tentokrát již měla píseň slova i melodii a zdálo 
se, že stařena na něco čeká. 



81

„Kroužím, kroužím nad řekou,
před sebou cestu dalekou,
za sebou svár,
před sebou mír,
až jednou to skončí,
vše pochopím.

Kroužím, kroužím nad řekou
za sebou cestu dalekou,
před sebou svár, za sebou mír,
až jednou vše skončí,
já pochopím.“

Oheň dohoříval, v houstnoucí tmě už jen žhnuly rudé uhlíky zbytků polen a stařena 
ještě zpívala.Ve chvíli, kdy se poslední jiskra chystala zhasnout, vhodila žena na oheň 
hrst vonných bylin. Vyvalil se hustý bílý dým. Stařena přestala zpívat, přes hlavu si 
přehodila pestrý šál a v ruce sevřela svazek bílé šalvěje. Chuchvalce dýmu se chvíli pře-
valovaly nad ohništěm, pak se rozprostřely kolem ženy a nad ní, tvoříce neprostupnou 
stěnu. Uprostřed ohniště se zjevila nezřetelná postava v dlouhém rouchu.

„Zdravím tě, Bílá Salix, proč mne voláš?“
„I já tebe zdravím, můj mistře. Opustila jsem svůj domek na břehu řeky, vzala s sebou 

jen to nejnutnější, spěchám naplnit svůj osud. Již přišel čas. Pomoz mi, prosím.“
„Čeho si žádáš, Bílá Salix?“
„Dej mi, prosím, sílu vykonat to, co musím, pro blaho všech zúčastněných.“
„Máš ji mít, Bílá Salix. A co ještě?“
„Pak mi dej ještě odvahu nést následky svých rozhodnutí i důsledky činů, které mu-

sím vykonat.“
„Máš ji mít, čarodějko Salix.“
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„A pak tě ještě prosím: dej mi svobodu zemřít či žít.“
„I tu ti dám, statečná Salix. A navíc ti tu nechám společníka, však se už znáte.“ Z dý-

mu vedle mistra se vynořila bílá labuť. Salix se usmála. 
„Vítám tě, má labuti. Děkuji ti, že jsi připravena provázet mne na mé pouti.“ Labuť za-

mávala křídly, ze kterých vypadlo bílé pero. Salix si je na znamení úcty vetkla do vlasů. 
Pak vložila svazek šalvěje na ohniště jako oběť svému mistru. Ten jí pokynul a zmizel. 
Úmluva byla zpečetěna.

Druhý den ráno stařena vysunula svou loďku z kmene dlabanou opět na řeku a vyplula. 
Po celou cestu zpívala svým zvláštním, hlubokým hlasem rytmickou píseň beze slov, 

kývala se dopředu, dozadu, dopředu dozadu... a hleděla dovnitř své duše. Za lodí zpo-
vzdálí plula bílá labuť. Třetího dne za svítání dorazily obě, stařena i labuť, do královské-
ho města. 

Královna té země, mocná panovnice, ženila právě v té době svého jediného syna a ná-
sledníka trůnu. Nevěsta, mladičká Mirjam, dcera vysokého hodnostáře, se ve svatebním 
průvodu vyjímala jako křehké lužní ptáče uprostřed houfu pávů, tolik se styděla a bála. 
Co chvíli skrývala svou zardělou tvář v širokých rukávcích a sem tam jí i slzička ukápla. 
Ba, byla příliš mladá na vdavky. 

A nejen to: v srdíčku jí plála vroucí láska k mladému hudebníkovi, který ji učil hrát 
na harfu. Ačkoliv své matce svěřila své tajemství a o přímluvu u otce prosila, se zlou 
se potázala. Bylať Mirjam od dětství zaslíbena mladému princi a otec jinak nedal, než 
že by hanbu na rodinu přivolala, kdyby se této pocty dobrovolně vzdala a chudého 
muzikanta za chotě pojala. Mirjam na znamení smutku zahalila své překrásné husté 
rusé vlasy černým závojem, kudy chodila, slzy ronila, avšak otec nepovolil. Naopak, 
po dlouhé rozmluvě s královnou byl sňatek uspíšen, prý z důvodu státního zájmu. A tak 
se chystala slavná svatba a do tří měsíců kráčel městem ke svatyni nádherný svatební 
průvod. 
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Stařena s labutí se vmísila do davu a napjatě vyčkávala, až průvod půjde kolem. Vědě-
la, co je jejím úkolem a byla připravena jej vykonat. 

Jakmile se přiblížilo čelo průvodu, vkročila mu stařena do cesty. Labuť za ženinými 
zády prudce zamávala křídly. Vše kolem strnulo, lidé zůstali stát bez hnutí jako očarovaní, 
oči skelné, nevidící, uši neslyšící. Salix vstoupila mezi svatebčany a vyvedla za ruku malou 
Mirjam. Té jediné byl zachován zrak i sluch, jakož i schopnost se pohybovat.

„Mirjam, dcero mé dcery, jsi připravena mi naslouchat?“
„Ano, jsem,“ šeptla Mirjam omámeně. 
„Přišla jsem, abych pomohla naplnit tvůj i svůj osud. Řekni mi, miluješ prince?“
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„Ne, babičko,“ řekla Mirjam a slova jí plynula ze rtů tak lehce, jako kdyby tuto ženu, 
kterou viděla poprvé v životě, takto oslovovala celý život. 

„A je tu někdo, koho miluješ, malá Mirjam?“
„Ano, babičko. Je to... “
„Já vím. Poslyš tedy, co ti povím. Chceš-li se se svým milovaným shledat a sdílet s ním svůj 

život i osud, musíš udělat, co ti teď říkám. Dítě, které nosíš pod srdcem, svého syna, mi ihned 
po porodu předá tvá porodní bába a králi řekne, že děcko bylo znetvořené a zemřelo.“

„Babičko! Jak víte...?“
„O to se nestarej. Tvůj muž, král, tě dle zvyklostí této země zapudí a ty budeš volná. 

Po svém synovi však nepátrej, je mu v tomto životě určen jiný osud. Rozumělas? Budeš 
volná a se svým milovaným odejdeš z království a začnete nový život. Přijímáš?“

„Ach babičko,“ zaplakala malá Mirjam, „jak bych se mohla vzdát svého synáčka? 
Vždyť by mi to srdce utrhlo!“

„Já vím. Avšak tak je psáno v knize osudu. Tvůj syn bude bezejmenným nalezencem, 
aby se naplnil jeho úděl. Bude radou i pomocí ostatním, sám člověk bez chtění a lpění. 
Ty naopak spočineš v náručí milovaného muže a na svého syna budete vzpomínat s bo-
lestí i s láskou. Anebo zůstaneš královou ženou, porodíš svého syna do světa, ke které-
mu nepatří a zabráníš mu v jeho pravém poslání. Rozhodni se!“

„Babičko....“ malá Mirjam málem omdlévala bolestí duše. Pak s nadlidským úsilím 
zvedla oči, pevně pohlédla do očí stařeny a řekla: „Budiž, nechť je po tvém. Věřím, že víš, 
co děláš. A ať nás všechny ochraňuje Bůh.“

V tu chvíli labuť znovu zamávala křídly, zamrzlý čas roztál a průvod se dal do pohy-
bu, aniž by si kdo povšiml stařeny a její labutě.

Když se pak naplnil čas, Bílá Salix stála za dveřmi porodní komnaty mladé královny 
a čekala, až se zevnitř ozve dětský pláč. V tu chvíli se dveře otevřely a porodní bába po-
kynula stařeně, aby vešla. Sama pak, s hrstí plnou zlata, naposledy pohlédla starostlivě 
na rodičku a odporoučela se. 
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Na bílém loži ležela malá Mirjam, bledá jako to plátno. V náručí svírala novorozeného 
synáčka a velkýma očima upřeně zírala na stařenu.

„Babičko...“
„Nu, Mirjam, dcero mé dcery, jsem tu a čekám. Vydej mi své dítě!“
„Ano, taková je naše úmluva. Jen mi ještě pověz: proč to všechno? Jak ses tu ocitla 

a co to vše znamená?“
„Neptej se, dítě. Věz jen, že já sama kdysi stála před rozhodnutím, osudu se postavila 

ve snaze pozměnit jej podle svého chtění, a tím jsem zavinila smrt. Za trest jsem byla 
vyhoštěna a v bídě žila až do chvíle, kdy bylo možné napravit, co jsem spáchala.“

„Dám-li ti svého synka, zemřu žalem. Znovu na tvých rukou ulpí krev. Slituj se!“
Stařena dlouze pohlédla do hlubin očí své vnučky. Vteřiny míjely, pohledy obou žen 

se prolnuly, až dosáhly na dno jejich duší. 
„Ano,“ pravila Salix, „je to tak. Na mé ruce nesmí podruhé padnout nevinně prolitá 

krev. Pak už nám zbývá jenom jedna cesta. Pošli rychle zprávu svému milému, ať nás 
čeká za kuropění dole u řeky, na mělčině u vrbek. Nechť s sebou vezme vše potřebné 
k zaopatření děťátka a tebe pro první dny. Ať se na nic neptá a chystá se k útěku.“

Malé Mirjam zahořely oči plamenem. Zazvonila a do místnosti tiše vklouzla služebná...
Za chvíli už spěchala temnou chodbou zámku směrem k zahradní brance. 
Stařena zatím rodičku ošetřila: porod byl snadný, a tak malá Mirjam příliš síly ne-

ztratila. Přehodila přes sebe a děťátko teplý plášť a obě ženy pak pospíšily zahradou ven 
ze zámku. 

Za ranního kuropění se u řeky setkali po dlouhém odloučení malá Mirjam a její milý. 
Pevně se objali a zdálo se, že se už nikdy z objetí nepustí. Střídavě se smáli a plakali, Mi-
rjam milenci ukazovala synka a děťátko v jejím náručí vydávalo slabounkou namodralou 
záři, jako by anděl z nebe seslaný sestoupil na tuto zem. Stařena zatím vytáhla z mlází 
svou loďku, ze dřeva dlabanou. 

„Pospěšte,“ pobídla je netrpělivě, „brzy bude den a máte před sebou dlouhou cestu.“
„A co ty, babičko? Nepojedeš s námi?“ 
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„Ne, dítě. Já svůj úkol splnila a na vašem osudu 
se už podílet nemohu. A loďka stejně není dost 
velká... Buďte s Bohem!“ A s těmito slovy odstrči-
la malé plavidlo od břehu. 

Dlouho stála a dívala se za loďkou, dlouhé 
vlasy jí ve větru vály a po zbrázděné tváři jí tekly 
slzy. Ani když zdáli uslyšela hradní stráže, jak po-
vykují a posuňky si na ni ukazují, neboť bába ba-
bicí nakonec stejně jazyk za zuby nedržela a další 
hrst zlaťáků si chtěla zaopatřit svou zradou, ani 
tehdy Bílá Salix neuhnula pohledem a stále hle-
děla na vzdalující se malou lodičku na obzoru. Až 
když ji zbrojnoš mečem proklál, vzdychla a sesula 
se k zemi. 

Na místě, kde byla Bílá Salix zavražděna, vy-
rostla po čase smuteční vrba, s dlouhými stříbři-
tými větvemi, sahajícími až k zemi. Tak završila 
svůj osud čarodějka Salix. Oběť za oběť, krev za 
krev...

Občas na tom místě lidé vídají bílou labuť, jak 
krouží kolem a kolem po obloze, aby pak slétla 
na řeku poblíž vrby. Říkají, že se Bílá Salix vrací 
a na vrbu stužky vážou k upokojení její duše.

Malá Mirjam se svým milým dopluli šťastně 
ke vzdáleným břehům a začali nový život. Svému 
synáčkovi dali jméno Kryštof, na paměť svého 
dlouhého putování.
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OLŠE

Tam, kde se vlévá řeka Alnus do moře, u po-
sledního výběžku pevniny, přistála loďka 
ze dřeva dlabaná se svým vzácným nákla-

dem. Malá Mirjam se synkem v náručí a milova-
ným mužem v patách vystoupili na břeh. Děťátko 
spalo, očka pevně semknutá a pěstičky zaťaté, jako 
by se chtělo zachytit skutečnosti, do které se tepr-
ve před několika dny narodilo. Slabounká namod-
ralá záře byla kolem jeho hlavičky stále patrná. 

Slunce stálo v nadhlavníku, vzduch byl příjem-
ně svěží. Ostře rýsované stíny olší se kladly na zem 
před jejich nohy, jako by chtěly ukázat směr cesty. 
Všude kolem byla půvabně zvlněná krajina, líbez-
ná a pohostinná. Daleko na obzoru se tyčily hory 
ozdobené sněhovými čepicemi, skrze průsmyk 
procházela právě karavana mezků s nákladem.
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„Tady je náš nový domov,“ řekl Jan. „Nedaleko je silnice do města, kde žije moje rodi-
na. Pojď, má milá, není to daleko. Tam si odpočineš.“

„Ach nemohu, můj milý,“ odpověděla malá Mirjam, „jsem tuze unavená a děťátko 
chce pít. Jdi napřed a rodiče připrav na můj příchod. Pak se pro mne vrať.“

„Dobrá, má drahá. Odpočiň si. Zde je můj plášť, přikryj se, ať se nenachladíš. Vrátím 
se co nejdříve s vozem a koňmi a odvezu tě domů.“

„Jen pospěš, milý, jsem na konci svých sil,“ pravila malá Mirjam. Jan políbil ji i dítě 
a odspěchal. 

Mirjam s chlapečkem na rukách zůstala sama. Zahalila se do pláště a usedla pod nej-
bližší strom. Pak podala děťátku prs. Chlapeček se přisál a Mirjam opřela znavenou hla-
vu o kmen olše. Zavřela oči, vychutnávajíc hřejivé paprsky slunce. Spala.

Náhle ji probudily hlasy mužů a ržání koní. 
„Hle, žena jakási tu děcko kojí, pojďme se na ni podívat,“ slyšela zděšená Mirjam. Vi-

děla, jak se k ní blíží tlupa zbrojnošů, rozjařených vínem. Mirjam si všimla erbu na plášti 
jednoho z nich – patřil jejímu muži, synu královny, před kterým byla na útěku. Věděla, 
že ji muži hledají a chtějí jejího synka. Mladý kralevic se domníval, že dítě, jež Mirjam 
porodila, s ní zplodil on sám a hodlal následníka získat zpět stůj co stůj.

Muži, spokojeně se pochechtávajíce, beze spěchu mířili k ní. Mirjam chtěla vyskočit, 
rozběhnout se, uprchnout, avšak nohy se pod ní podlomily. Nedávný porod a vyčer-
pávající cesta si vybraly svou daň. Bezmocná, bezbranná, hleděla malá Mirjam osudu 
vstříc. V bezmezné hrůze přitiskla se úžeji ke stromu, pod kterým seděla. 

„Ach, pomoz mi, sestřičko olše, zachraň mne, nebohou, a děťátko moje novorozené,“ 
zvolala ve své úzkosti Mirjam. 

V koruně stromu to zašumělo. „Neboj se. Jsem s tebou a nedopustím, aby ti bylo 
ublíženo,“ uslyšela malá Mirjam. 

„Kdo jsi?“
„Jsem déva olše, pod kterou sedíš, i celého tohoto hájku. Přijmu tě mezi svoje stromy 

a muži tě nikdy nenajdou. Budeš s námi žít jako jedna z nás, ve dne spát a v noci vodu 
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pít, beze jména, bez příkras, užitečná všem a nikomu, milovaná ptactvem nebeským 
a přehlížená lidmi. Přijímáš?“

„Přijímám,“ vydechla Mirjam v úzkosti. „Jen synáčka mého kdo zaopatří?“
„Budeš mu dobrou matkou a my s tebou. I když tě nikdy nespatří, ty budeš jeho kro-

ky věrně sledovat po celý jeho život. I když tě nikdy nepozná, můžeš se těšit jeho slávou. 
Bude z něj výjimečný muž. Přijímáš, malá Mirjam?“

„Ano,“ řekla Mirjam a sklonila hlavu. „A co můj milovaný Jan? Kdo jeho utěší?“
„Jeho srdce bude krvácet, jeho duše však se k tobě bude v spánku vracet. Tehdy budeš 

konejšit jeho bolest a hojit jeho rány. A i když k tobě jako k ženě již cestu nikdy nena-
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jde, ty, nepoznaná, ho uzdravíš a on bude dobrým otcem svému synovi. Přijímáš, malá, 
nebohá Mirjam?“

A Mirjam jen kývla a ještě více sklonila hlavu, synáčka úžeji k ňadrům přitiskla a na-
posled jej s láskou políbila.

V tu chvíli se kolem setmělo, z oblohy sjel oslnivý blesk, pak druhý, třetí. Zahřmělo. 
Nebesa vylila na zem proudy lijáku. Uprostřed běsnění živlů, za zády prchajících zbroj-
nošů, vstala malá Mirjam, aby přijala svůj osud. Synáčka pečlivě v plášť zabalila a po-
zvedla tvář i ruce k nebi.

A pak, od nohou přes trup až po konečky prstů, se Mirjam pomalu změnila v olši. 
Jakmile byla proměna dokonána, liják ustal a na promočenou zemi se usmálo slunce. 

Chlapeček v plášti zabalený, chráněný větvemi mladé olše vedle rostoucí, spal. Déšť se 
ho nedotkl ani krůpějí. 

Když Jan s povozem a pacholky dorazil k řece, po Mirjam nebylo vidu ani slechu. Jen 
synáček novorozený tu v hájku ležel a ve spánku se maličko usmíval. V sevřené pěstičce 
svíral lístek olše.

Marně Jan volal, marně po břehu běhal, marně chasu posílal řeku prohledat. Po milo-
vané ženě jako by se zem slehla. Nakonec Jan se synkem s těžkým srdcem řeku opustili 
a domů se navrátili. 

Roky ubíhaly. Na Janově duši ležel černý stín. Po malé Mirjam tesknil a stále znovu 
se pokoušel vypátrat, co se onoho osudného dne stalo. Každý den vycházel k řece, cosi 
ho táhlo do hájku, kde usedal pod mladou, štíhlou olší. Bylo mu s ní dobře. Po čase 
začal se stromem polohlasně rozmlouvat a ačkoliv se mu odpovědi nedostávalo, měl 
pocit, že mu olše rozumí. Často pod ní usnul a když se probudil, bylo mu, jako kdyby 
mu někdo duši balzámem potřel. Chlapeček rostl, bez matky sice, ale pod láskyplným 
dohledem své babičky a pevným vedením děda svého, i otce Jana. Čím byl starší, tím 
častěji chodíval s otcem do olšového hájku, kde mu Jan o jeho matičce vyprávěl a spolu 
na ni vzpomínali. Mladá olše, pod kterou sedávali, skláněla k nim své větve a zdálo se, 
že jim naslouchá. A jim tu bylo blaze jako v náruči milované ženy a matky. 
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Malá Mirjam v podobě olše, nikým nepoznána, napůl člověk, napůl strom, žila zde 
v tichosti svůj život tak, jak jej sama přijala. Ve dne skýtala stín zvěři i člověku, na jejích 
větvích odpočívali ptáci, v noci pak společně s ostatními olšemi plnými doušky pila 
vodu z řeky, svým tělem ji čistila a sytila podzemní prameny. Její vědomí bylo omá-
mené, zdálo se jí, že takto žije odjakživa a že její předešlý život, její novorozený syn 
i milovaný Jan, byli jen snem. Jako v snách se skláněla ke svým milým, sedícím v jejím 
stínu, napůl nevědomky hladila jejich duše svou láskou a tak je sytila tím, co jim nejvíc 
chybělo. Nevěděla, co činí, avšak to, co činila, bylo pro Jana i jeho syna spásou.
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Jen jednou za rok, o úplňku před jarním slunovratem, směla se Mirjam vrátit do své 
pravé podoby a navštívit v noci, nikým nepozorována, své dítě. Tehdy se chlapci zdávaly 
zvláštní sny, ve kterých jej na rukou kolébala neznámá žena, líbala jej, zlatým hřebenem 
česala jeho vlasy a slzami omývala jeho tvář. Když ji sám chtěl rukama obejmout a vy-
ptat se na její žal, jen smutně zavrtěla hlavou a zmizela. Chlapec se pak budíval s pláčem 
a srdce se mu svíralo nepochopitelným hořem, kterému nerozuměl a vysvětlení pro něj 
neměl. Na těle i na duši však zdárně prospíval, rostl a sílil a otci i široké rodině jen radost 
působil. Jeho vlasy, bujné a zdravé, měly zvláštní, nazlátlou barvu.

Jednoho podzimního rána vyšel Jan jako obvykle na procházku k řece. Chlapce nechal 
ještě spát, neboť předešlého dne společně dlouho do večera poslední zimní jablka česali 
a do lísek ukládali. Kráčel rychle, neboť jej jala neblahá předtucha. Spěchal čím dál víc, 
až téměř bez dechu doběhl k olšovému hájku na břehu řeky. Tam se mu naskytl strašný 
pohled: všechny olše, až na jednu, byly pokáceny a rudou mízou krvácely na ojíněný 
pažit. Poslední olši se právě chystal porazit Janův soused Jíra, prý odkoupil hájek na dře-
vo od starosty a nyní na zimu stromy kácí, aby zjara byly kmeny vyschlé. Hodlá prý 
si postavit nový dům na kraji řeky a olšové dřevo do pilířů potřebuje – je totiž pro ten 
účel nejlepší. Vodu do sebe nasaje a ztvrdne jako kámen, a tak pevné a bezpečné základy 
novému domu navždycky poskytne. 

Marně Jan prosil za život poslední olše, marně i peníze nabízel, Jíra nepopustil, prý je 
vše smluveno a proč a nač by Jan strom potřebovati mohl... 

Němě stál Jan a díval se, jak si Jíra pilu a sekeru hotoví, jak zubaté ostří do kmene 
zajíždí. Zdálo se, že strom vzdychl. S každým tahem pily se strom celý otřásl, Janovi 
se zdálo, že sténá, že na něj volá, srdce se mu rozbušilo... Vždyť zná ten hlas! Mirjam, 
moje milovaná, chtělo se mu vykřiknout. Poslední zářez, olše klesá k zemi, po ostří pily 
stéká rudá míza... ne, krev je to! Krev jeho Mirjam. Na zemi leží místo kmene tělo ženy 
bez života. Mirjam. 

„Mirjam! Mirjam!? Vzbuď se, má milovaná! Omdlela? Vodu, rychle vodu!“ slyšela 
malá Mirjam v mrákotách hlas svého Jana. A pláč novorozeného svého synka. Otevřela 
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oči... Nad sebou uviděla tvář Janovu, jak se nad ní s účastí sklání, skráně vlhkým šátkem 
otírá a v náručí svírá novorozeného jejich synka. Ach, pomyslela si s úlevou. Byl to pou-
hý sen. A znovu oči zavřela. 

Dlouho pak Mirjam stonala, než se zcela zotavila z nepěkné horečnaté choroby, kte-
rou po přestálém utrpení těžce onemocněla. Chlapeček však dobře prospíval, kojen hod-
nou ženou ze sousedství, která sama měla několik dětí a mléka dost, a malého plaváčka, 
jak mu říkávala, si srdečně zamilovala. 

A tak žili v lásce a svornosti, často k řece chodívali a na svou cestu vzpomínali. A po-
každé o jarním slunovratu na největší olši uvázali červenou pentličku – pro vzpomínku 
i jako výraz díků za útočiště, které Mirjam a děťátku laskavé olše poskytly. Však Mirjam 
dobře věděla, a nikdy nikdo jí to vymluviti nedokázal, že jí déva olšového hájku život 
zachránila...



JABLOŇ

Přišel podzim, čas vzpomínek a rozjímání. 
Toho roku, na svátek všech svatých, když 
Kryštof hojnou úrodu jablek ze své zahra-

dy již dávno sklidil, rozprodal, rozdal chudob-
ným a zbytek na zimu pro rodinu uložil, poté, co 
každý plod v dlani polaskal a znovu, jako každý 
rok, s úžasem obdivoval zlatavé, narůžovělé, ru-
měnné i rudé plody, nalité životadárnou, léčivou 
šťávou, vypravil se zahradník naposled do sadu, 
aby se se stromy rozloučil a za úrodu jim podě-
koval. Ke každé jabloni zašel, ke kořeni vylil pár 
kapek zlatavé šťávy čerstvého moštu, pár jablek 
ponechal na ojíněném pažitu pro skřítky a víly, 
poprosil je v duchu o ochranu stromů před pří-
lišnými mrazy a o požehnání příští úrody, a pak 
chvíli ještě v sadu setrval v myšlenkách. 
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Ze skrytých zákoutí mysli vybavovaly se mu představy dávno zapomenutých udá-
lostí. Náhle byl zase malým chlapcem, seděl u rozpálených kamen, ruce si hřál o hrnek 
teplého čaje a babička mu vyprávěla podivuhodný příběh.

Bylo, nebylo...
Za onoho času, kdy stromy rostly vysoko a ptáci létali daleko, kdy se lesem probíhala 

hojná stáda jelení a srnčí zvěře, divoká prasata usilovně v doubí ryla a žaludy hledala, 
aby se dosyta nažrala, kdy medvěd se svou družkou u bystřiny sedával a pstruhy hbitě 
z vody vytahoval a nikdy hladem netrpěl, kdy svobodně se žilo všem zvířatům na svě-
tě, za těch dob se všecka ta havěť s lesními skřítky, vílami a elfy sdružovala a všichni 
pospolu, jakkoliv různých tvarů a barev, roztodivnými hlasy zpívali své písně ku oslavě 
stvoření. Bylť to čas ráje na zemi, kdy všichni žili v svornosti a nepřátel kolem nebylo. 
Nebylo bolesti ani strázně, každý měl dost potravy i slunce, vody i vzduchu, tepla i zim-
ního odpočinku do sytosti. Byla jen nekonečná radost z holého bytí. 

A tehdy přišli do ráje lidé, byli dva, On a Ona. Byli nazí a, studu neznajíce, pohlíželi 
na sebe jako bratr a sestra. S duší čistou splynuli s ostatními živými tvory a přidali své 
hlasy k jásavé oslavě života. Nebylo času, nebylo nemocí, nebylo stáří a smrti. 

Leč přišlo pokušení. 
Byl jeden strom v tom kouzelném místě, jehož plody byly zapovězené. Veliký Zahrad-

ník, který pečoval o svůj ráj pečlivě a usilovně, řekl všem: 
„Ze všech stromů smíte jísti, ale tento nechte. Jeho plody jsou pro vás nestravitelné 

a přinesly by vám jen trápení. Poslechněte mne a nejezte z tohoto stromu.“
„A proč nesmíme z něj jísti?“ ptala se Ona. 
„Inu, protože tak jsem pravil,“ odvětil Zahradník. 
A Ona se malinko zachmuřila a do vlasů si vpletla růžové a bílé květy. Nevěděla, co je 

to trápení, a proto se neulekla vážného pohledu Zahradníkova. Z rozpaků začala tančit 
a celý ráj se radoval z její krásy. 
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Pak se On, druhé lidské stvoření, zeptal Zahradníka: „A kdy budeme smět pojísti z to-
hoto stromu?“

„Nežádejte toho,“ zněla odpověď. „Následky by byly pro vás nepředstavitelné.“
Ani On neporozuměl svému Zahradníku a přidal se ke své družce v bezstarostném 

tanci. A celý ráj se radoval s nimi.
Veliký Zahradník jen pokýval hlavou a šel po své práci. Věděl, že ony pošetilé velké 

děti neuposlechnou jeho rady, avšak věděl také, že bránit jim v jejich pochybení nemůže 
a nesmí. 

Šel čas a plody na zapovězeném stromě rostly a zrály. Už byly celé dozlata, když 
jednoho rána vkročila do zahrady ráje podivná postava. Byla to žena zvláštní krásy, 
černooká, vysoká a štíhlá, s dlouhými havraními kadeřemi, splývajícími na smaragdově 
zelené roucho. Když kráčela, zdálo se, že tančí, tak byly její pohyby ladné, až čímsi při-
pomínala kobru. Říkala si ta žena Lilith. Odkud přišla a proč, nikdo nevěděl, ale nikdo 
se ani netázal. Zvířata jí šla z cesty, ptáci se k ní nepřibližovali, jen On a Ona zvědavě 
kolem ní obcházeli a ji si prohlíželi. Nikdy dříve neviděli takové ženy. 

„Nu, copak tak na mne hledíte?“ pravila Lilith s posměškem v hlase. „Jako dvě hloupá 
telata zde stojíte. Jen se na sebe podívejte,“ zasmála se řezavě.

„Nech je na pokoji a jdi odkud jsi přišla,“ pravil Zahradník, pracující nedaleko na svém 
záhoně. 

„Pročpak, načpak bych někam chodila, však zde se mi líbí a zůstanu tu,“ odsekla Lili-
th a významně se na Zahradníka zadívala. „Však ty dobře víš, proč.“

„Vím, nevím, na tom nesejde. Je ale nech na pokoji. Jsou nevinní a takoví nechť i zů-
stanou.“

„To by se ti hodilo, viď? Však nedoufej. Než bude s vámi Lilith hotová, ledacos se tu 
změní.“ Tak pravila, otočila se a zamířila do hloubi lesa. Zahradník, zachmuřený a za-
myšlený, sklonil hlavu a pokračoval v okopávání. Ona, zaujata pestrobarevným motý-
lem letícím právě kolem její hlavy, odběhla do louky, kde začala trhat kvítí na věnec. Jen 
On okouzleně hleděl za vzdalující se postavou ve smaragdově zeleném rouše.



100

Přešlo pár dní a Lilith neodcházela. On stále 
se po ní ohlížel, očima hledal její postavu, černé 
kadeře... Lilith mu zastřela oči i mysl, celý jeho 
obzor byl zaplněn myšlenkami na ni. Ona, dříve 
vesele bezstarostná, zesmutněla, pak se rozhněva-
la. I nožkama zadupala a z očí jí vyskočily slzy.

On ji po hlavě pohladil, slzy jí utřel, a zase 
po Lilith oči kroutil. Běda, byla nešťastná Ona 
i On. 

Po čase se Ona osmělila a za večerního šera 
vyhledala Lilith v hloubi lesa. Na zelené mýtině 
na pařezu seděla a tmavé vlasy si splétala, krásná 
Lilith. Tichounce se k ní přikradla Ona, žalnýma 
očima na ni pohlédla a plaše k jejímu boku se při-
tiskla. Jak lesní zvířátko tiše lnula k velké nezná-
mé, k čarodějce Lilith.

„Nu, copak chceš, malá, hloupá? Úzko je ti, 
viď? Bojíš se a toužíš? Chceš být jako já? Pověz?“

Ale Ona mlčela, neboť v tu chvíli jí byl ode-
přen dar řeči lidské. Její oči však prosily, úpěnlivě 
se na Lilith upíraly, vlahé oči raněné laně. 

„Nu co, však já ti pomohu, abys nabyla moud-
rosti a nad všemi zde vládla,“ mluvila Lilith dál.

„Stačí jen se správně rozhodnout. Jsme jedné 
krve, ty i já, jen já jsem pojedla plody ze zapově-
zeného stromu. To je celé mé tajemství.“

„Jak? Ze zapovězeného stromu?“ nalezla Ona 
konečně řeč. „Ale to přece...“



101



102

„Ale ano, je to tak. Vždyť je to prosté. Zahradník strom vám zapověděl, protože ne-
chce, abyste jemu se rovnali. Však kdybys plod jeden ze stromu utrhla a pár soust poži-
la, svět by se ti rázem jiným jevil. Neboj se, budu stále s tebou.“

„Já... rozmyslím si to,“ zakoktala Ona a v náhlém zmatku mysli prchla.
Lilith se pro sebe maličko usmála. Pak dopletla svůj vrkoč a vydala se do sadu. Věděla, 

že skutek ten se brzy naplní.
Ještě toho dne večer pošeptala Ona svému druhovi, co v lese zažila. Druhého dne 

zrána pak vzala jej za ruku a odvedla k zapovězenému stromu.
„Hleď, stačí jen pár soust pojíst a budeme jako ona,“ řekla s úsměvem. „Neboj se...“
On nejistě na ni hleděl, netušil, proč má chtít být jiný, proč se má jejich život změnit. 

Cítil ale, že přišel čas a cesta zpátky že nevede. 
I vztáhla žena ruku k zlatavému plodu a sevřela jej váhavě v dlani. Chvíli vyčkávala, 

pak škubla. Plod v její dlani byl překvapivě malý. Vznesla jej k ústům, ukousla sousto 
a podala plod muži. I on plod vzal a jedl z něj. 

V tu chvíli se dal do pohybu Čas. Svět se rozpadl na dvě poloviny, černou a bílou. 
Vichřice zasvištěla nad jejich hlavami a brala jim slova od úst. Pohlédli na sebe v úžase 
a viděli, že jsou malí, bezbranní, hříšní, smrtelní. Zmocnila se jich hrůza. Za stromem 
poznání se vztyčila smějící se postava. Lilith. 

„Tak co, jak se vám teď líbí svět? Malá hloupá telata... Teď, když přišel Čas, naučím vás, 
jak být skutečným člověkem. Teď poznáte dobro od zla, špínu od čistoty, vinu od neviny 
a bolest od radosti. Váš pád vás posílí a vloží vám do rukou vládu nad touto zemí. Nu, 
netřeste se, vy hloupí, svoboda je to, o čem tu mluvím. Čeho se ještě bojíte?“

On a Ona se mimoděk popadli za ruce a přitiskli se ke kmeni zapovězeného stromu, 
aby lépe vzdorovali poryvům větru. Ne, spíše se báli pádu do propasti, která se zdála 
rozvírat se jim těsně u nohou. 

„Nechceme svobodu, nechceme znát to, čemu říkáš skutečnost. Vrať nám, cos nám 
vzala, čarodějko Lilith. Vrať nám nevědomost!“ vzkřikli a rozplakali se. 

„Pozdě,“ smála se Lilitha černé vlasy za ní ve větru vály jako plášť. 
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„Dokonáno jest. Pohleďte, váš pěstoun přichází.“
Ohlédli se a spatřili vysokou postavu Velikého Zahradníka. Kráčel pomalu k nim 

a v ruce nesl planoucí pochodeň.
„Zase jsi vyhrála, proradná Lilith,“ pravil znaveně. „Není tu místa pro vás, nevděčné 

děti,“ pronesl směrem k třesoucí se dvojici. „Jděte a žijte ve hmotě tak, jak jste chtěli. Zde 
vezměte ode mne dárek – je to oheň. Zahřeje vás a dá vám světlo v temnotě, do které jste 
se dobrovolně uvrhli. Užívejte jej s rozumem, dokud nenajdete světlo ve svém srdci. Pak 
jej už nebudete potřebovat.“

S těmito slovy vtiskl Veliký Zahradník hořící pochodeň do ruky muži, ženě pak pra-
vil: „Ty, která jsi podlehla svodům Lilith, budeš od této chvíle dědičkou její síly. Budeš 
rodit děti, nové lidské bytosti, v bolesti a úzkostech, ale přesto zázračně. Tvůj dar vytvo-
řit nový život pak bude tvou jedinou útěchou a posilou. Jděte oba a naplňte svůj osud 
tak, jak jste si jej vyvolili.“

„Ty, Lilith, za svou zradu a podlost, budeš vzpomínána ve zlém a jako úlisný had 
zobrazována na věky. Jméno tvé posléze upadne v zapomnění a tvá kouzla v bezednou 
temnotu.“

„Nespravedlivě mne soudíš, Zahradníku,“ opáčila Lilith. „Sám dobře víš, že této zkouš-
ce nemohli se tví chráněnci vyhnout. Své milované děti nemůžeš uchránit před nástraha-
mi života ani ty, ani žádný jiný živý tvor na zemi. Já pak byla jen nositelem skutečnosti 
a příležitosti. Na rozhraní Času a Bezčasí jsem stála a pouze pár slov vyslovila. Toť má 
jediná vina, ale i oběť. Neboť i já toužila jsem kdysi v ráji navždy spočinout a v nevinné 
hře s růžovými květy ve vlasech tančit. Mou povinností však je spojit zemi s nebesy skr-
ze slzy a krev člověka. Tak bylo psáno a tak se i stalo, neboť nemohlo být jinak.“

S těmito slovy se Lilith odvrátila a navždy odešla ze života lidí. 
On a Ona naposledy pohleděli do očí Velikého Zahradníka, slzy si otřeli a ruku v ruce 

vykročili vstříc své skutečnosti. 
Od těch dob každý z nás hledá ten ztracený ráj a touží spočinout v náruči milované-

ho Velikého Zahradníka, který jediný umí ukonejšit žal a bolest svých milovaných dětí. 



104

Jen málokomu se to však podaří dřív, než dojde 
na schůzku s ním poslední.

Babička dovyprávěla a malému Kryštofovi, bez 
dechu svírajícímu hrnek vychladlého bylinkového 
čaje, se z očí pomalu skutálely dvě velké slzy. 

Ty slzy cítí dospělý muž, otec, zahradník Kryš-
tof v očích i dnes. Zhluboka si povzdechnuv, na-
posledy obhlédl svůj sad, poslední zapomenuté 
jablíčko z nejbližší jabloně utrhl a uložil jej do zá-
ňadří. Večer jej společně s Marií rozkrájejí a snědí, 
i malé Anně kousek dají, jako vzpomínku na ráj, 
dávno, pradávno ztracený.





DUB

Ještě než spadly první vločky sněhu, vyrazil 
Kryštof do podhorské vesnice za babkou ko-
řenářkou. Neměla dobrá babička na tom světě 

širém blízké duše, a ačkoliv ji lidé ze vsi dřívím 
zaopatřili, brambory na záhumenku nakopali a do 
sklípku odvezli, i zelí našlapali a do sudu naloži-
li, bylo zapotřebí ještě chaloupku utěsnit, střechu 
prohlédnout a opravit, zahrádku na zimu připra-
vit. Vezl také Kryštof stařence zásobu sušených 
jablek a křížal, i ořechů dostatek, aby za dlouhých 
zimních večerů měla čím mlsný jazýček potěšit, jak 
mu Marie na srdce kladla, když dobroty do plátě-
ných sáčků připravovala a se srdečným pozdrave-
ním milé babičce muže svého do hor posílala. 

„Jen dej dobrý pozor, nikde se nezastavuj, zima 
letos přijde brzy a cesty v horách jsou nebezpeč-
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né,“ nabádala Kryštofa Marie. „Ať tě Bůh ochrání 
a v pořádku se nám navrať,“ řekla ještě a pevně jej 
objala. Malá Anna ve své kolébce pootevřela slad-
ká očka plná spánku, zamžourala na otce, nechala 
si políbit teplou šešulku hlavy a znovu se pohrou-
žila do snu. 

A pak už byl čas jít...

Ačkoliv Kryštof záhy po ránu vyrazil, dojít na 
místo se mu ten den nepodařilo. Brzy po poled-
ni se obloha zatáhla temnými mraky a nakonec 
začalo hustě pršet. Když dorazil do lesů pod ho-
rami, už se šeřilo a on byl promoklý a unavený. 
Déšť se během dne změnil v sníh, a tak cesta 
neubíhala snadno. Nohy klouzaly, plášť se zdál 
spočívat na ramenou jako závaží a Kryštofovi 
se zdálo, že i kdyby po celý den pytle s obilím 
na zádech vláčel, tolik by se neunavil jako po pár 
hodinách pochodu do nedalekých hor. A proto, 
když na mýtině spatřil vzrostlý dub, který se zdál 
skýtat ochranu před nevlídným počasím, nezavá-
hal a pod strom zamířil, aby si odpočinul a občer-
stvil se chlebem a sýrem, který mu Marie na ces-
tu do čistého pláténka pečlivě zabalila. Pohodlně 
se usadil k rozložitému kmeni, na místo chráněné 
doširoka rozepjatými větvemi, a dal se do jídla. 
Dojedl, zapil jablečným moštem a po těle se mu 
rozlilo příjemné teplo...



109



110

Opřel si hlavu o tvrdou kůru. Najednou uslyšel 
jemné šelestění. A zas! Zvuk zesílil a Kryštof roze-
znal slova, kdosi na něj potichu hovořil. 

„Kryštofe!“
Otočil hlavu a spatřil, jak zpod kůry vykukuje 

bledá tvář. A o kousek dál další! Tu se vysunula na-
zelenalá ruka a útlá paže, pramen vlasů, tam zas cíp 
roucha s nožkou zdál se vyčnívat z pukliny kmene. 
Stromové víly! Houf dryád na něj jemnými hlasy 
šelestivě volal:

„Pojď, pojď, jen dál, Kryštofe! Nic se nestra-
chuj, u nás ti bude dobře, jen se usušíš a hned 
zase půjdeš.“

A rukama máchaly a kamsi ukazovaly, přátel-
ské víly. Kryštof pohlédl do koruny stromu. Shora 
se na něj usmál faun, patron starého dubu a po-
kynul mu, aby víly následovat. A hle! V kmeni 
se otevřena dvířka a Kryštof, který pohyb ten ne-
čekal, spíše vpadl než vstoupil do nitra stromu. 

Nejprve neviděl nic než tmu. Cítil kolem sebe 
vlhké teplo, ale nebál se. Věděl, že strom je mu 
příznivě nakloněn. Po chvíli jeho zrak uvykl pří-
tmí a Kryštof se rozhlédl kolem sebe. S údivem 
zjistil, že kmen starého dubu je uvnitř prostorný 
a útulný a čím déle se díval, tím větší se mu zdál. 
A hle! U nohou uviděl ptačí hnízdo se sýkorkami, 
hned vedle na jakémsi bidýlku seděli datel se soj-
kou, hlavy pod křídly, a spali. V koutě zas pelíšek 
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se zajíci objevil a na rameno mu hodila ohlodanou šišku veverka. Všude kolem květiny 
a traviny, které touto dobou na zemi dávno nerostou – všichni se zde jeden vedle druhé-
ho uložili a v náručí dobrého dubu hodlali zimu ve zdraví přečkat. 

Kryštof hledal své průvodkyně, ale ačkoliv za sebou slyšel tlumené chichotání, dryády 
ne a ne zahlédnout. Věděl, že jsou to stvoření nezbedná a šibalská, a proto se rozhodl 
ponechati je, ať se svým žertováním nasytí. Sám pak chtěl lépe ještě prozkoumat obsah 
trupu starého, vlídného, pohostinného dubu. Udělal pár tápavých kroků. Najednou mu 
podjely nohy a on se řítil dolů jakýmsi tunelem, hluboko do bezedné propasti.

Jak dlouho padal, nevěděl. Jen cítil, či spíše tušil, že se tunel zužuje, neboť vlastně je 
v jednom z hlavních kořenů starého dubu, který se zdál sahat až k samému středu země. 
Když konečně ucítil pod nohama zemi, velice se podivil. Zdálo se mu, že dopadl měkce 
jako do náruče a pranic si neublížil, ačkoliv tak dlouho padal. A vskutku – ne do jedné, 
ale do tisíce maličkých náručí padl – totiž na rozevřené, různobarevné, v tmavě rudé 
tmě čarovně svítící kloboučky hub, jejichž podhoubí se zdálo svými vlákny pronikat celé 
okolí do všech stran jako obří pavučina. 

Uprostřed pestrobarevného koberce hub stála překrásná paní. 
Její dlouhé, stříbřité vlasy spadaly v kaskádách po ramenou až ke kotníkům, roucho 

hrálo všemi barvami a její oči... Kryštof takové oči nikdy v životě nespatřil. Byly zlaté 
a nehybné, jako oči sochy. Bezděčně se nymfě poklonil. Za zády uslyšel tlumené zachi-
chotání. No ovšem, to si mohl myslet. Zas jeden žertík potměšilých dryád!

Ohlédl se a tentokrát víly neprchly před jeho zraky. Zůstaly stát a přátelsky se na něj 
usmívaly. Jedna z nich přistoupila blíž a zašeptala mu do ucha: „To je naše paní, ob-
líbenkyně bohyně Ceres, matky nás všech. Je jasnozřivá a velela nám přivést tě sem. 
Poklekni!“

Kryštof uposlechl a beze slova upřel na paní zrak. Tak na sebe hleděli, on a ona, a je-
mu se zdálo, že k němu hovoří nezemsky krásný hlas:

„Je čas, milý Kryštofe, je čas.“
„Nerozumím, paní,“ pomyslel si Kryštof.
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„Však porozumíš,“ znělo mu v hlavě. „Sestoupil jsi k srdci země, aby sis odtud odnesl 
něco, co ti už dávno patří. Teď však, v době, kdy náš pán v zemi spí a slunce se od nás 
odvrátilo, je třeba, abys svůj dar přinesl světu.“

„Stále nechápu, paní. Jsem zahradník, člověk prostý, žiju skromně a ničeho si víc ne-
přeji, než být se svou rodinou a svou zahradou, a s pokorou sloužit Bohu a lidem.“

„Nu ovšem, vím, že vy lidé různě našeho pána jmenujete a po různém způsobu mu 
sloužíte. Avšak je tu ještě něco... Musíš být silný, Kryštofe, hodně silný.“

„Tvá slova mne děsí, krásná paní. Jaký úkol mne čeká?“
„Však poznáš, až na svět znovu vyjdeš, jak svůj dar, tak svůj úkol. Nyní však po-

vstaň.“
Kryštof, jako omámený, vstal. Paní vztáhla ruku, v prstech nádherný safír temně mod-

ré barvy. Rychlým pohybem vtiskla zašpičatělý drahokam Kryštofovi doprostřed čela. 
V tu chvíli mu hlavou projela převeliká bolest, oči se mu zamlžily a uviděl před nimi 
změť klikatých blesků. Pak oči zavřel, neboť nemohl jinak. 

Když oči znovu otevřel, byl již den. Seděl pod velikým dubem uprostřed lesa, všude ko-
lem bílý sníh, Kryštofův šat však byl suchý a on sám nijak mrazem netrpěl, i když veškeré 
známky počátku zimy kolem sebe viděl. Na klíně spatřil svou mošnu a v ní, ačkoliv dub 
nad ním jen suché listí měl a nové ještě ani v pupencích se neukazovalo, hrst jasně zele-
ných dubových lístků a pár žaludů. Bezmyšlenkovitě uchopil jeden ze žaludů a vznesl jej 
k očím. V tu chvíli ucítil uprostřed čela nesmírnou bolest a vše kolem ztemnělo. Naráz uvi-
děl Kryštof před svým vnitřním zrakem v žaludu plod, semenáček, mladý stromek i starý 
mohutný dub, staletími nehnutě stojící a vichrům a nepohodě vzdorující, viděl, jak se stří-
dají kolem něj roční doby, viděl stíny pokolení, pod dubem se míhající a jako přízraky 
nesmírnou rychlostí se vynořující a mizící, viděl, jak je strom veleben jako posvátný v do-
bách dávno minulých i to, jak upadá v zapomnění, a nakonec i jeho smrt v plamenech... 
a pochopil, že jasnozřivá nymfa jej navždy poznamenala. Zaplakal pak Kryštof, v marné 
touze po světě prostém a srozumitelném, takovém, jaký až do této chvíle znal...
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Po několika hodinách spíše dovrávoral než došel ke stavení dobré stařenky, bylinářky, 
a zaklepal na dveře. Když jej babička dovnitř pustila, ulekla se pohledu na jeho tvář.

„Chlapče, jsi bledý jako stěna! Snad jsi celou noc venku nebloudil? Vždyť už jsem si 
starost dělala. Pojď, svařím pár bylin, odpočineš si.“

Pak Kryštofa uložila do peřin, z nichž před nedávnem sama vstala, se slovy: „Vypotit 
se musíš, to je nejlepší lék. Ať ta nedobrota z tebe vyjde ven.“

„Mně už není pomoci, babičko,“ zašeptal Kryštof. 
A pak už nemluvil, protože se do něj dala horkost a on ztratil vědomí. 
Několik dní a nocí ležel Kryštof mezi životem a smrtí, dobrá stařenka jej věrně ošet-

řovala, ale její byliny nepomáhaly. Až když ke svému údivu našla v Kryštofově mošně 
čerstvé dubové listí, spařila je a přikládala na jeho rozpálené tělo plné vředů, pak teprve 
nastala úleva. 

Po několika týdnech se Kryštof pomalu uzdravil. Nikdy s dobrou stařenkou o noci 
pod dubem nehovořil, avšak ona si z jeho blouznění ledacos domyslila. Zvláštní soucit 
pak s ním měla, když sedával večer u okna, hlavu v dlaních a pro sebe si šeptal. „Jsem 
sám, tolik sám...“

„Ba ba, synku,“ neudržela se jednou. „Ten, kdo má zvláštní dar, je vždycky sám. Lidé 
se ho bojí, straní se ho, i když jej potřebují, tak je to. Inu, co tu zmůžeš pláčem či trápe-
ním. Nic naplat, je třeba žít dál. Pojď, pomůžeš mi.“ A babička přehodila přes sebe vlňák, 
do košíku vložila sáčky s bylinami, čistý ručník a mýdlo, skývu chleba a pár jablíček, po-
dala jej Kryštofovi a vyšli za nemocnými. Babička pacienty zpovídala, radila, jaké byliny 
podat, obklady užít, Kryštof vše pozoroval a učil se. V určitou chvíli pak pocítil bolest 
uprostřed čela, svět kolem potemněl a on se díval svým vnitřním zrakem. Venku pak 
babičce pověděl, který z jejích pacientů se uzdraví a kterému se svíčka už kvapem krátí, 
kdo se do života navrátí a kdo bude potřebovat pomoci na cestě poslední. 

Tak vycházeli spolu do okolních vesnic, až Kryštof nalezl opět postupně klid duše 
i tělesnou sílu, ztracenou během těžké nemoci. 

A pak přišel čas vyrazit k domovu. 
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Dobrá stařenka slzela, když Kryštofa s Pánembohem vyprovázela. Křížkem ho třikrát 
poznamenala, políbení na tvář vtiskla a mnohokrát Marii a malou Annu pozdravovat 
kázala. 

„Můj milý, kdyby tomu Pánbůh chtěl a mne si k sobě povolal, pamatuj, co jsem ti 
řekla. Tvé nadání je tvým břemenem i štěstím, nakládej s ním s úctou a ve prospěch 
svých bližních. Čas ukáže, kudy vede tvá cesta. Ať se ti po ní jde lehce. Buď s Bohem, 
milý Kryštofe.“

Kryštof mlčky stařenku objal a slza mu skanula do jejího šedivého drdůlku, neboť 
věděl, že dobrou babičku dnes vidí naposledy. A skutečně, než se starý rok v nový ob-
rátil, donesla se do města zpráva, že stará kořenářka zemřela tiše a pokojně ve spánku, 
smířená s Bohem i s lidmi.

Od té doby Kryštof, kromě péče o zahradu, ještě i nemocné ve městě i okolí navštěvo-
val. Dubové listí, žaludy i duběnky pak byly mu neocenitelnými pomocníky na horkosti, 
vředy, neštovice, sraženou krev i krvácení nemírné, na choroby jater i sleziny, na slabost 
tělesnou i na bolest duše, přílišnou prací bez oddechu a osamělostí způsobenou. Starý 
dub, pod kterým Kryštof strávil onu osudnou noc, sešel ze světa při první jarní bouřce 
– blesk jej proklál a mrazem zkřehlé dřevo vzplálo jako vích. Jen ohořelý kmen zůstal, 
s dutinou pustou a truchlivou. Byl sám ve smrti, jako v životě. 

Kryštof nesl svůj úděl statečně a mnoho dobrého pro své bližní vykonal. Na paměť 
stromu, který mu jasnovidnost přinesl, přijal přezdívku Quercus. 



JEDLE

Za dávných časů, za časů tak dávných, že 
je nepamatují ani nejstarší pohádky na 
světě, žila na této zemi královna jménem 

Mariana. Sudičky jí daly do vínku půvab, krásu 
i bystrou mysl, její vznešený rod pak způsobil, že 
byla Mariana uctívána a vážena, ba téměř za rov-
na bohům považována. A tak nebylo na světě ni-
čeho, co by si ještě mohla přát. Panovala moud-
ře, její země vzkvétala, i kráčela Mariana životem 
spokojena a každé ráno vítala slunce s úsměvem 
na rtech. 

Jen jednu bolest nosila hluboko ukrytou ve 
svém srdci: ačkoliv její oči viděly již třicet jar a deset 
let uběhlo od chvíle, kdy si s milovaným mužem, 
vznešeným knížetem své země, vyměnili manžel-
ské sliby, nebyl jejich svazek požehnán potomkem. 
Mariana, ve své hrdosti nepřístupná, dávno uza-
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mkla svůj žal před světem i před sebou samotnou, propustila lékaře i bylinářky, lektvary 
i kouzelné nápoje píti odmítla, astrologům nařídila zanechat marné snahy najít pro ni příz-
nivou dobu početí a svému muži volnost dala, aby sobě vyhledal ženu mladou a plodnou. 
Manžel její však odmítl tuto volbu přijmout a znovu své Marianě přísahal věčnou lásku 
a věrnost. 

Kdo viděl královnu Marianu sedět na trůně a přijímat cizí poselství, kdo ji slyšel hovo-
řit ke dvoru, k vyslancům dalekých krajů, či soudit pře poddaných, nemohl na ni nikdy 
zapomenout a zvěst o krásné a moudré královně se roznesla po celém světě. V hornaté 
její zemi s kruhovými městy pak nebylo jediného člověka, který by královnu nemiloval 
a s radostí by každý z nich za ni i život položil. O jejím velikém žalu však nikdo nevěděl, 
a tak pomoc nepřicházela. A Mariana o ni ani nežádala.

V horách té země, v době, o které si vyprávíme, sídlil kmen kouzelníků. Odkud přišli 
a proč, nikdo nevěděl. Lidé z nížin se čarodějů báli, ale zároveň v nouzi jejich pomoci 
rádi vyhledávali, kouzelníci zas za své služby přijímali obilí, ovoce a zeleninu, mléko 
a med, a tak žili všichni pospolu v klidu a míru. Tu bylo třeba přivolat déšť na vyprah-
lou zemi, aby úroda nezašla, jindy zas zhoubná choroba napadla vesnici, i přispěchali 
čarodějové s bylinami a zaříkacími rituály a bylo zas dobře. Jaké obřady se však konaly 
nahoře v posvátném háji, to nikdo nevěděl a ani se dovědět netoužil. Neodvažovali se li-
dé z nížin vystoupat do kopců, a kdo přece jen odvahu našel, či z nutnosti za pomocí 
se do hor vypravil, u brány z hloží, chránící vstup do posvátného háje, se vždy zastavil, 
jakoby neviditelnou paží zadržen, a nemohl ani o krok dál.

Té zimy, v posledních dnech starého roku, se královně Marianě zdál sen. Putovala 
v něm do vysokých hor, stále výš a výše, až došla na zalesněné místo pod strmou ská-
lou. Stanula tam, sama a osamělá, a nemohla učinit jediný další krok. Tu přistoupila k ní 
bytost, zahalená v plášť, s kápí do tváře staženou, a pravila: „Jsem Druantia a pomohu 
ti.“ Mariana se pokusila pohlédnout do tváře pod kápí, však v té chvíli vše zmizelo a ona 
se probudila. Ihned povolala svého dvorního astrologa a jasnovidce, neboť věděla, že sen 
obsahoval důležitou zprávu. I dověděla se to, co již tušila, totiž že se má neodkladně vy-
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dat do hor a tam vyhledat kmen kouzelníků. Poručila tedy koně sedlat a zásoby na cestu 
připravit, sama pak se vydala navštívit svého manžela. Když kníže uviděl svou ženu 
vcházet tak brzy po ránu do svých komnat, poklonil se jí, pak ji objal a zlíbal na obě líce. 
„Má paní a velitelko, pověz, co tě přivádí v tak časnou hodinu?“

„Měla jsem, můj milý, dnešní noci sen. Ihned se musím vypravit do hor a najít čaro-
děje. Možná, že naší zemi hrozí nebezpečí, třeba se za hranicí sbírá nepřátelské vojsko, 
nebo přijde hlad a mor, nevím, ale musím jít. V tom snu mi temná jakási postava nabízela 
pomoc – a ta se neodmítá. Vyrazím hned jakmile budou koně a doprovod připraveni.“

„Pojedu s tebou, dovolíš-li. Cesta je daleká a nebezpečná.“
„Ne, můj drahý, sama pojedu. Však mne dvořané ochrání a poslouží mi. Musíš zůstat 

zde a vládu nad zemí převzít do svých rukou, dokud se nevrátím. Buď sbohem!“
A s těmito slovy políbila svého muže na ústa, odevzdala mu žezlo a korunu a pev-

ným a rozhodným krokem odešla. 

Cesta do hor byla zlá. Karavana postupovala pomalu, neboť namrzlé pěšiny klouzaly 
a koně se plašili. K večeru vždy rozbila výprava tábor, sloužící postavili stany a rozdě-
lali ohně. Zahalena v měkkých kožešinách seděla královna Mariana u hlavního stanu, 
zamyšleně hleděla k horám, sotva pár soust pojedla. Celou dlouhou cestu držela se stra-
nou, ponořena v myšlenkách, postila se a modlila. 

Když konečně dorazili do vesnice pod horami, velela královna dvořanům ubytovat 
se u místních obyvatel, koně zaopatřit a vyčkat jejího návratu. Sama pak, jen s dvěma 
sloužícími, hned za úsvitu vyrazila pěšky k posvátnému háji. 

Po poledni došli na místo, kde pěšina zmizela ve velkém hlohovém houští. Mariana 
stanula jako přikovaná, sloužící o krok za ní. Ani jeden z nich nedokázal udělat další 
krok kupředu. 

„Běžte zpět do vsi, dál už musím jít sama,“ velela královna sluhům. Ti se mlčky uklo-
nili a jati podivnou bázní o překot spěchali zpět do nížiny. Královna čekala. 

Jakmile sloužící zmizeli z dohledu, houští se rozestoupilo a před Marianou stál muž, 
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oděný v kožešiny. V ruce třímal sukovitou hůl, kterou bez jediného slova pokynul krá-
lovně. Mariana cítila, jako kdyby neviditelná vlákna, která ji zadržela před vstupem na 
mýtinu, náhle povolila a pustila ji dál. 

Vykročila. Kolem ní se tyčily nádherné, urostlé stromy: dub, bříza, olše, vrba, líska, 
planá jabloň, cesmína.... Byla v posvátném háji. Do čtyř světových stran obrácené stály 
zde oltáře, zasvěcené východu, jihu, západu a severu, uprostřed pak byl kamenný kruh 
s dvanácti paprsky, členící celý prostor do dvanácti dílů, měsíců roku. Po obvodu kruhu 
stály čtyři postavy s pochodněmi, strážci oltářů. 

Muž se obrátil k Marianě: „Vítej, královno Mariano,“ pravil hlubokým hlasem s cizím 
přízvukem. „Jsi očekávána.“

„Děkuji za vlídné přijetí,“ odvětila krásná Mariana. „Jakou zprávu pro mne máte? Jde 
o blaho mého lidu? O bezpečí této země? Nebo snad se chystá nějaká přírodní pohro-
ma? Pověz!“ dožadovala se netrpělivě. 

„Vyčkej, uvidíš,“ odvětil muž a odvrátil se. Ponořil se v modlitbu, během níž poprosil 
duchovní bytosti o pomoc a ochranu při následujícím obřadu. Pak pokynul sukovicí 
a pochodeň u východní brány zaplála jasným plamenem. Strážce brány pozvedl dout-
nající svazek bylin a kouřem očistil příchozí od hlavy k patě. Pak teprve směla Mariana 
vejít branou do kruhu. 

„Vítám tě, královno,“ pronesl strážce východní brány. „Vešla jsi branou smrti a zno-
vuzrození, branou větru a jara. Mým symbolem je pták Fénix, který přináší na svých 
hořících křídlech nové začátky. I tobě je souzen a proto jsi tu. Přijmi ode mne toto pírko 
a dobře jej uschovej.“ S těmito slovy podal strážce královně s úklonou duhové peříčko. 
Mariana jej přijala, sklonila hlavu a, následujíc svého průvodce, mlčky pokračovala v chů-
zi. V ústrety jí zaplála jasným plamenem pochodeň v rukách strážce severního oltáře. 

„Vítej u severní brány, vznešená královno,“ oslovil ji. „Stojíš zde před branou moud-
rosti a vědění, před oltářem zimy a tajemství, před útočištěm předků a věcí magických. 
Mým symbolem je kámen, který je základem všeho, věčný a neměnný, nositel paměti 
věků. I ty musíš nést v sobě paměť svého lidu, neboť jsi jeho vládkyně a tvou povinností 
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je předat vědění předků budoucím pokolením. Vezmi zde tento kámen a dobře jej uscho-
vej.“ A strážce severního oltáře položil do Marianiny dlaně hladký, tmavě zbarvený ká-
men. Mariana jej mlčky přijala a předstoupila před další oltář. I zde ji přivítal vysoko 
vyšlehnuvší plamen pochodně.

„Zde stojíš před západní branou, hrdá královno, oltářem podzimu a hojnosti, vody 
a plodů. Tak jako nemůže živá bytost bez vody býti, tak ani člověk nepřežije bez spojení 
se svou duší. Proměnlivá Luna je mi svědkem, že vody je ti víc než třeba, ubohá králov-
no. Vezmi od mne tuto mušli a dobře ji uschovej,“ řekl strážce a podal Marianě perleťově 
lesklou říční mušli. Mariana cítila, jak jí do očí vhrkly horké slzy. Sevřela strážcův dar 
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a ucítila v dlani krůpěj horké krve. Kráčela dál. Plamen pochodně strážce jižního oltáře 
zaplanul ze všech nejvýše.

„Konečně tě vítám u oltáře slunce, léta, horkého jihu a plamene, slavná královno,“ pra-
vil poslední strážce. „Tak jako je na chladném severu oheň přítomen ve své nezbytnosti 
k přežití jako nutkavá a toužebná myšlenka, zde u tohoto oltáře plane vysoko a je vidět 
daleko, tak jako tvoje sláva, má královno. Avšak dříve či později se smrtelník musí setkat 
i s její odvrácenou stranou, s pýchou. Zde vezmi ode mne tento uhlík, na paměť horké-
ho jihu a plamene vyhořelého, Mariano, královno této země.“ Mariana stiskla v dlani 
ještě horký uhlík, zbledla a zapotácela se. 

„Opři se, královno,“ ozvalo se vedle ní. „Obřad ještě neskočil.“ Královna se s vděč-
ností obrátila ke svému průvodci. Jeho tvář s tmavýma pronikavýma očima vyzařovala 
laskavost a porozumění, dlouhé šedé vlasy svázané v týle koženou šňůrkou připomínaly 
moudrost zralého věku, vysoká postava v kožešinách se jí zdála pojednou jako jediné 
bezpečné útočiště na této zemi. Vděčně přijala jeho rámě a na chvíli spočinula v jeho 
obětí. Cítila, jak se do ní vlévá nová síla. 

„Děkuji, můžeme pokračovat, již jsem silná.“
„Dobrá. Nyní pohlédni do svého srdce a najdi v něm sémě toho nejvroucnějšího přá-

ní. Pak toto sémě vlož na oltář uprostřed kruhu. Nespěchej a dobře si rozmysli, co si 
budeš přát.“

Mariana zavřela oči. Před vnitřním zrakem jí rychlostí blesku proběhly scény z jejího 
života. Dětství na královském dvoře, nádherné mládí v zahradách rodného Kruhového 
města, korunovace a svatba, pak roky vlády a pak.... ach ano. Zde je ta bolest, ten ne-
výslovný žal, se kterým se nikdy nikomu nesvěřila, který v sobě tak hluboko pohřbila, 
až pomalu zapomněla, že jej stále nosí zaťatý jako trn v srdci. A rána znovu krvácí....

„Ach, tolik toužím po děťátku. Prosím, pomozte mi,“ splynulo Marianě maně ze rtů 
a hned se za svá slova zastyděla. Vždyť je přece královna a možná její zemi hrozí nebez-
pečí. Jak může v tuto chvíli myslet jen na sebe? Avšak hlas jejího průvodce k ní zazněl, 
uklidňující, pevný:
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„Dobře jsi volila, královno. Jen zdravý vládce může být prospěšný své zemi. A to nej-
cennější, co můžeš svému lidu dát, je světlo, které přichází po chladné zimě, světlo nové-
ho života. Hle, vezmi toto sémě, které jsi svým přáním stvořila, a vlož je na oltář.“ Muž 
podal Marianě drobné semínko barvy zlata. Opatrně je uchopila a se zatajeným dechem 
vkročila do středu kamenného kruhu. Tam, na kamenný oltář, semínko položila. 

V tu chvíli mávl muž svou kouzelnou holí a na oltáři vzplanulo světlo. Mariana usko-
čila a zakryla si tvář.

Uprostřed kruhu, na oltáři z kamene, vyrostla v tu chvíli nádherná, vysoká jedle. Její 
větve vyhlížely jako rozepjaté paže, štíhlý kmen připomínal sličnou postavu mladé ženy. 
Najednou tu skutečně stála mladá žena v bílých šatech a v plášti s kápí, který shodila 
a zvonivě se zasmála. 

„Jsem Druantia, patronka jedle a přicházím splnit tvé přání, milá Mariano. Tvůj syn 
bude sluncem tvého národa a jeho vláda přinese tvé zemi rozkvět. Buď šťastná, králov-
no...“ A zmizela. Na jejím místě opět stála jedle, ale pod ní... Mariana nemohla uvěřit 
svým očím. Pod stromem leželo maličké děťátko, usmívalo se na ni a kývalo a oči mu 
zářily jako dva drahokamy. Mariana ucítila vzlyk, který se jí vydral až z nejtajnější hlubi-
ny srdce. Tváře jí polily slzy, které tak dlouho zadržovala, až v ní málem zkameněly. Ma-
riana plakala, volně a nenasytně a pohledem hltala maličkého. Plakala dlouho, či krátce 
– sama nevěděla. Oči se jí zamžily a pak náhle bylo světlo pryč a s ním i jedle a děťátko. 
Vyčerpaně padla do náruče svého průvodce, který ji branou u východního oltáře odnesl 
na lože z chvojí a zakryl kožešinou. Mariana spala...

Na druhý den sestoupila Mariana do nížiny, svolala sloužící a vydala se na cestu 
domů. Na prsou nesla uzlíček, do kterého si svázala dary strážců oltářů. Již navždy 
nosila s sebou tento amulet a nikdy jej neodkládala. Jen když uléhala na lože se svým 
milovaným mužem amulet snímala a vkládala pod polštář s tichou modlitbou ke čty-
řem živlům a jejich strážcům, k Druantie, patronce jedle a plodného početí, jakož 
i ke všem bytostem duchovních světů, které jí tehdy v kamenném kruhu přispěchaly 
na pomoc. 
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Po nějakém čase královna Mariana povila syna, 
který přinesl světlo svým rodičům i celému své-
mu národu. Vládl dlouho a spravedlivě, a jedle sa 
stala součástí jeho šlechtického erbu. Dodnes pak 
je vzpomínána jedle jako symbol znovuzrození 
světla po temné noci v době zimního slunovratu.
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VYSVĚTLIVKY

CESMÍNA OSTROLISTÁ, Ilex aquifolium, 

je domovem v Británii. Je to stálezelená rostlina vysoká asi dva 

metry (ale najdou se i pětimetrové). Kůra je hladká, šedá, dřevo 

světle hnědé, někdy bílé. Tmavozelené listy jsou vejčité, zašpiča-

tělé, osténkatě zubaté, u horních větví starších keřů bez ostnů.  

V létě rozkvétají květenství bílých nebo načervenalých květů, 

které se mění v červené peckovice, dozrávající koncem listopadu 

nebo v prosinci.

Cesmína je keřem zimního slunovratu, její jasně červené plody 

symbolizují krev a obětování boha, jeho život a duši, které ve stá-

lezelené dřevině přežívají čas temnoty. 

Cesmína je mužským keřem, keřem válečníků. Dělaly se z ní ná-

sady kopí, což jim dodávalo mužnou tvrdost a mocnou životní sílu. 

Cesmína měla připomenout hledajícím, aby poznali svou vnitřní 

sílu, zapomněli na malicherné žárlivosti a frustrace a naučili se ceně 

osobní oběti.

Jako léčivá rostlina má cesmína mnoho použití. Z listů se při-

pravují nálevy, které pomáhají při kataru, zánětu pohrudnice, ho-

rečce a revmatismu. Mají i slabé diuretické účinky a napomáhají 

pocení.
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Plody se mohou usušit a rozdrtit na prášek a používat zevně 

k zastavení krvácení. Ale pozor, plody cesmíny mají projímavé 

účinky a nezkušené osoby by je neměly používat vnitřně.

LÍPA SRDČITÁ, Tilia cordata, 

je statný strom, vysoký až třicet metrů, dožívá se i devíti set let. 

Stoleté lípy nejsou v naší krajině žádnou vzácností. Lípa koření 

hluboko a nejlépe se jí daří osamotě v otevřené krajině. Kůra je 

tmavě šedá a podélně rozpukaná. Dřevo má lípa měkké, vhodné 

k řezbářskému zpracování. Listy jsou nesouměrně srdčité, kvě-

ty světle žluté až zelené, omamně vonící. Lípa je oboupohlavní 

a může mít až šedesát tisíc květů na jednom stromě. Plod je malý 

kulatý tvrdý oříšek.  Lípa miluje teplo a vlhko, škodí jí znečištěné 

ovzduší a zasolení. 

Květy a listy lípy mají potopudný a protikřečový účinek, snižují 

horečku a působí protizánětlivě. Čaj z listí pomáhá při katarech a ob-

klady při únavě očí. Užitečný je i při rematických potížích a artritidě, 

i při chorobách podbřišku. V homeopatii léčí mimo jiné i nespavost 

z nešťastné lásky.

 HLOH JEDNOSEMENNÝ, Crataegus monogyna, 

je běžně rozšířeným keřem, často se sází v parcích v mnoha kulti-

varech, dorůstá jako solitér až šesti metrů. Používá se běžně do ži-

vých plotů, které jsou díky trnům neproniknutelné. Kůra hlohu 

je červenohnědá, větve černé, porostlé ostrými trny. V květnu 

se objevují mladé zelené listy a bílé květy, někdy s narůžovělým 

nádechem. Na podzim se květy mění v jasně červené plody, které 

dozrávají v říjnu a obsahují jednu tvrdou pecku.
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Hloh se často spojoval s nadpřirozenými bytostmi 

a roste-li osamotě, značí vchod do světa skřítků a víl. 

Každý člověk, který spí 1.máje pod hlohem, se prý vy-

stavuje nebezpečí, že si jej nadpřirozené bytosti odnesou. 

Kvetoucí hloh se nesměl ořezávat, aby se jeho ochránci 

nerozzlobili. V prastaré keltské kultuře se pokácení hlohu 

trestalo smrtí. 

Malvičky hlohu působí jako tonikum na činnost 

srdce a oběhového systému. Mohou se použít i k dlou-

hodobé  léčbě srdeční slabosti, bušení srdce a vysokého 

krevního tlaku.

BOROVICE LESNÍ, Pinus sylvestris, 

existuje přibližně ve stopadesáti druzích. Má ráda lehké 

písčité kyselé půdy a může dosáhnout výšky až čtyřiceti 

metrů. Větve jsou řídké  a vyrůstají až vysoko na kmeni. 

Na bázi kmene je borka červenavá nebo šedá, ve vyšší 

části kmene a na větvích oranžově červená. Jehlice jsou 

modrošedé nebo šedozelené.

Borovice bývala spojována se smrtí a novým vzkříše-

ním. Je jedinou dřevinou, ze které může být vyrobena 

rakev pro pohřeb ortodoxního Žida. Číňané vysazují bo-

rovice na hroby, aby dodali duši zesnulého sílu. Domo-

rodí američtí Indiáni považovali borovici za posvátnou. 

Představovala pro ně vyváženost existence a to, že se tyčí 

k obloze, bylo symbolem pátrání ducha po pravdě.  Byla 

stromem míru a vysazovala se na památku každoroční-

ho shromáždění.

Žvýkání borovice pomáhá při bolestech v krku. Od-

var z borového jehličí přidaný do koupele má tonizující 

účinek na kůži, posiluje cévy a pomáhá při potížích s led-

vinami a močovým měchýřem. 

Borovice se přidávala do kadidla nebo do koupele, 

když šlo o ovládnutí životních cyklů, jakož i ovládání 

odlivu a přílivu energie vlastní vůlí. Borovice také údajně 

zbavuje pocitu viny a tíživých myšlenek.

 TŘEŠEŇ, Prunus communis,

je statný strom, který dorůstá výšky až třiceti metrů 

a dožívá se i tří set let. Pochází z Asie, do Evropy ji při-

nesli Římané. Třešeň má bělostné květy a načervenalou 

kůru, která se olupuje v příčných pásech jako bříza. Plo-

dy třešně se používaly v rituálech zajišťujících plodnost. 

V Japonsku se dodnes světí svátek třešňových květů. Tře-

šeň byla od nepaměti stromem přání, na přivolání lásky 

se na její větve přivazoval pramen vlasů.

Ačkoliv byla třešeň vyřazena ze seznamu léčivých 

rostlin, odvar ze stopek plodů se dá úspěšně použít při 

bronchitidě, šťáva pak proti infekčním a srdečním obtí-

žím. Třešňová pálenka, třešňovice, pomáhala  posílit sva-

ly těla, zvláště pak srdce.

OSIKA OBECNÁ, Populus tremula, 

roste v lužních lesích a je rozšířená v celé Evropě, u nás 

je hojně zastoupená a často vysazovaná. Je to rychle ros-

toucí dřevina, kterou nejčastěji najdeme na vlhkých mís-
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tech. Má řídkou korunu a dorůstá výšky dvaceti metrů. 

Dožívá se padesáti až šedesáti let, pak začne trouchnivět. 

Mladá kůra je hladká, zelenošedá, pupeny leskle hnědé. 

Jehnědy jsou dlouhé pět až sedm centimetrů. Listy jsou 

široce vejčité, s dlouhými zploštělými řapíky. Při sebe-

menším závanu větru se listy chvějí.

Z osiky se dělaly štíty, protože se věřilo, že její dřevo 

chrání před smrtí a poraněním.  Prý poskytuje ochranu 

a pomáhá snášet utrpení. Také údajně umožňuje bojovní-

kům slyšet pokyny duchů, jak štít nastavit. 

V Odysee je o osice zmínka jako o jednom ze tří stro-

mů vzkříšení, spolu s olší a cypřišem. Osikami také bylo 

zarostlé údolí řeky Styx (podle řecké báje  musí tuto řeku 

každý jednou překročit, aby vstoupil do podsvětí).

Osika se považuje za účinný prostředek při léčbě 

malárie. V homeopatii se tinktura z čerstvé kůry osiky 

používá k léčení horečky, žloutenky a červů. Čaj z kůry 

je dobrý proti kašli a  je vynikajícím kloktadlem při boles-

tech v krku.  Také se dá použít zevně k omývání odřenin, 

řezných i jiných ran, popálenin a zánětů. 

OŘEŠÁK KRÁLOVSKÝ, Juglans regia, 

je dlouhověký strom s košatou korunou, který dosahuje 

výšky až třiceti metrů. Některé ořešáky se dožily více než 

tří set let.  Pochází z jihovýchodní Evropy. Kůra je šedá 

a zbrázděná, listy lichozpeřené, složené z vejčitých lístků. 

Ořešák začíná rodit ve věku asi deseti let a plody jsou 

známé vlašské ořechy. Protože vypadají jako miniatura 

mozku, považovaly se v minulosti za lék proti šílenství. 

Američtí Indiáni používali při obřadech olej, vylisovaný 

z plodů příbuzných druhů ořešáku, na pomazávání hlav. 

Ženy nosily ořechy k získání či zachování plodnosti, ale 

pomáhaly prý i proti revmatismu.

Ořešák pomáhá při bolestech v krku, čaj z kůry půso-

bí jako žaludeční tonikum i k výplachům úst při aftech. 

Nálev nebo odvar z kůry se používal k léčení průjmu.

 VRBA, Salix alba, 

vždy vyhledává vodu a prospívá na březích rybníků a vod-

ních toků. Některé druhy mohou dorůstat až do výšky 

pětadvaceti metrů a dožít se i sto dvaceti let. Dřevo vrby 

je smetanově hnědé s růžovým jádrem, a protože je řídké, 

zadržuje u živých stromů velké množství vody.  Samčí 

i samičí jehnědy jsou oválné, pokryté měkce hedvábnými 

bílými chloupky, za květu se zbarvují do žluta.

Vrby se vysazovaly na náhrobní mohyly, možná pro-

to, aby chránily jejich obsah před podzemními vodami, 

nebo pro spojení s podsvětím. 

Kdo nosí kousek vrby nebo ho umístí v domě, ochrá-

ní sebe i svůj domov před zlem. Také pomáhá překonat 

strach ze smrti.

Vrbová kůra byla odedávna známá svou schopnos-

tí tlumit bolest. Kůra vrby bílé obsahuje salicyl, aktivní 

složku dnešního aspirinu. Odvar snižuje horečku, působí 

jako tonikum, léčí bolesti hlavy a zmírňuje revmatické 

bolesti.  Jako kloktadlo poskytuje úlevu při bolestech 
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v krku a bolestivých  dásních, zevně se osvědčil na boláky, kožní 

neduhy, rány a popáleniny.

OLŠE LEPKAVÁ, Alnus glutinosa, 

je v celé České republice běžnou dřevinou, ale vyskytuje se i jinde 

v Evropě i v Asii a Africe. Roste na březích řek a rybníků, někdy 

dorůstá do výšky až dvaceti metrů. Má hnědou nebo tmavě šedou 

kůru, hluboce zbrázděnou. Listy jsou okrouhlé s pilovitým okra-

jem a tupou špičkou.  Květy samčích stromů jsou převislé jehnědy, 

samičí jehnědy jsou krátké šištice se dvěma květy, které zůstávají 

přes zimu na stromech. Dřevo olše je velmi odolné a využívá se ja-

ko mostní piloty či jiné konstrukce pod vodou. Když se strom po-

kácí, je dřevo zprvu bílé, pak roní karmínovou červeň jako krev. 

O amuletu z olše se předpokládalo, že má sílu potlačit obavy.

Rozdrcenou kůru olše použijte k přípravě horkých obkladů 

na revmatismus.  Čerstvě rozmačkané listy zklidňují rozpraska-

nou kůži. Odvar z kůry zmírňuje otoky. 

JABLOŇ LESNÍ, Malus sylvestris, 

pochází z Evropy. Jabloň lesní se vyskytuje často ve smíšených 

lesích nebo na křovinatých stráních. Je to malý strom s širokou 

korunou, dorůstající často až do výšky deseti metrů, s obvodem 

kmene až jeden metr. V sadovnictví se často používá jako podlož-

ka roubů pěstovaných odrůd. Vejčité listy jsou krátce zašpičatělé, 

na bázi zaokrouhlené nebo klínovité a mají vroubkované kraje. 

Poupata jsou červenofialová, vonné květy jsou bílé s růžovým ná-

dechem. Jabloň lesní roste na vlhkých výživných půdách a vyža-

duje hodně slunce. 
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Plod jabloně symbolizuje slunce, žluté slunce vychá-

zející, červené zapadající, umírající, které se každé ráno 

znovu narodí. Proto jabloň symbolizovala nesmrtelnost. 

Posvátnou jabloň nesmrtelnosti často ochraňoval had 

nebo drak. 

V Británii existuje přísloví: „Jedno jablko denně zabrá-

ní příchodu lékaře.“ Jablka mají vysokou výživovou  hod-

notu, a proto se doporučovala na revmatismus, zácpu 

a vysokou hladinu cholesterolu. Syrové jablko pomáhá 

při průjmech a trávicích obtížích.  Čaj z jablka pomáhá 

proti horečce.

DUB LETNÍ, Quercus robur,

je dřevina rozšířená po celém území Evropy. Může se dožít 

i více než 800 let a dorůst do výšky až čtyřiceti metrů. 

Kůru má v mládí hladkou a lesklou, v dospělosti až še-

dočernou, hluboce zbrázděnou. Listy raší v dubnu a mají 

světle zelenou barvu, během léta se zbarví temně zeleně a 

na podzim jsou hnědé. Samičí květ se po opylení změní na 

plod, známý jako žalud. Duby potřebují dost vláhy a říká 

se, že jejich kořeny rostou tak hluboko, jak široká je koruna 

stromu. Tím obrazně představují polaritu boha, jehož síla 

zasahuje stejnou měrou do nebes, země i do podsvětí.

V dějinách lidstva byl dub snad nejuctívanějším stro-

mem. Kdysi byl považován za otce lidstva. Dub je králem 

lesa a bývá obrovských rozměrů. Ve vyšším věku často 

onemocní hnilobou a tak mají tito kmeti obvykle uvnitř 

kmene dutinu.

Dub byl spojován s nejvyššími božstvy, například 

s Jupiterem a Diem, i s Odinem či Jehovou. Dub souvisel 

s vítězstvím a hrdinstvím, byl také stromem věštby, tedy 

komunikace s bohem.

Lidé se často pod starými duby shromažďovali, byl 

to zvyk z dob druidů, ale přetrval až donedávna. I evan-

gelium se kázalo v dubových hájích. Lidová pověra praví, 

že chceme-li uspíšit hojení rány, je třeba vzít obvaz z po-

raněné části těla, pokropit jej olejem z routy a vložit do 

dutiny starého dubu. Rána přejde stromem do země.

Dub je známý pro své stahující účinky. Je vhodný 

na hemeroidy, horečku a bolesti v krku. Nálev z dubové 

kůry pomáhá vnitřně i zevně při křečových žilách, mno-

hou se jím omýval vředy a boláky. Splachují se jím i vlasy 

při nadměrném padání a tvorbě lupů.

JEDLE BĚLOKORÁ, Abies alba, 

je statný strom, vysoký až šedesát metrů a dožívá se až 

pěti set let, pokud roste na vhodných stanovištích, nena-

rušených znečištěným ovzduším. Jehlice vyrůstají v jedné 

rovině po obou stranách větévek. Samčí šištice květů jsou 

žluté, samičí zelené a dozrávají v září v hnědé vzpřímené 

šišky. 

V Řecku byla jedle zasvěcená Artemis, bohyni Mě-

síce, přírody a plodnosti, proto se jedle spojuje se zroze-

ním. Jedle se také spojovala s Poseidónem, bohem vod, 

protože se jí dobře daří na pobřeží a jedlové dřevo se po-

užívalo na výrobu vesel a částí lodí. 

134





Lenka Ničková
Adriana Skálová

PŘÍBĚHY STROMŮ

Odpovědný redaktor Antonín Kočí

Technický redaktor Jiří Polach

Grafická úprava Klára Sokobová

Vydala Mladá fronta, a. s., jako svou 6714. publikaci

Tisk Europrint, Praha 5.

První vydání. Praha 2007

ISBN 978-80-204-1628-5

Knihy Mladé fronty si můžete objednat na adrese:

Mladá fronta, a.s. – divize Knihy

Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany

e-mail: prodej@mf.cz, tel. 225 376 284

na internetu:

www.mf.cz

www.bookcafe.cz

www.kniha.cz



Pří běhy st romů
Lenka Ničková  Adriana Sk álová

Mladá fronta

Le
n
k

a 
N

ič
ko

vá
 

 A
d

ri
an

a 
Sk

ál
o

vá
  

  
  

 P
ří

 b
ěh

y 
st

ro
m

ů

Adriana Skálová vystudovala Vysoku školu uměleckoprůmyslovou v Praze 
se zaměřením na ilustraci a grafiku. Dlouhá léta se ve své práci zabývala a zabývá tematikou 

spojenou s dětmi a s přírodou. Vytvořila několik úspěšně realizovaných interiérů 
dětských nemocnic a pediatrických ordinací, ilustrovala dětské knížky, několik let učila 

děti modelovat keramiku a s trpělivostí a pochopením jim pomáhala skrze výtvarný projev najít 
a vyléčit bolesti jejich duší. Adrianiny ilustrace atlasů přírodnin jsou ukázkou mistrovství vědecké 

malby, její akvarely a kvaše, zobrazující italské pobřeží i vnitrozemí 
(krajnu jejího dětství), dýchají tajemstvím, lákajícím k rozluštění. Adriana Skálová 

dlouhodobě spolupracuje s pražskou botanickou zahradou a miluje přírodu 
ve všech jejích projevech – obzvlášť stromy. Proto oslovila Lenku Ničkovou s nápadem 
prozkoumat a odkrýt tajemství stromů v knížce pro děti i dospělé, kterou právě držíte 
v rukou. Adriana je vdaná, má tři děti – Marii, Adélu a Davida, bydlí na okraji Prahy 

ve svém domku se zahradou, kde má i svůj ateliér.

 Lenka Ničková vystudovala filosofickou fakultu University Karlovy, mnoho 
let pracovala jako anglická překladatelka a rozhlasová redaktorka a moderátorka. Posledních deset let 

se zabývá klasickou homeopatií, kterou překládá, tlumočí i praktikuje, a také nadále studuje. 
Jejím koníčkem je jazzový zpěv, kterému se ve volných chvílích věnuje. 

Je vdaná, má syna Kryštofa, dvě nevlastní dcery, Květu a Kristinu, a žije v Praze. 
Knihu pohádek Příběhy stromů se rozhodla napsat po podrobném studiu života 

některých stromů, původně s úmyslem využít jejich léčivou sílu pro homeopatické účely. 
Stromy ji však oslovily i na jiné úrovni a jejich příběhy nesou v sobě léčivé 

archetypální vzorce, tak jako i jiné klasické pohádky, zanechané nám našimi 
předky jako kompas na cestu životem.
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