
Je to už dávno, co doma-
milský Černý les byl oprav-
du černý. Tehdy v něm bylo 
temno ve dne, natož v noci. 
I strašidla, co v něm žila, 
byla černá. Vůbec je neby-
lo vidět, ale naštěstí je bylo 
alespoň slyšet. O to víc pro-
to kvílela, řinčela, pípala, 
vzdychala. Zkrátka dávala 
o sobě neustále vědět. 

„Ale co je to za 
strašení, když nás 
vidět není?“ 

Trojice stra-
šidel se dohod-
la, že s tím něco 
udělá. Ale co? 
„Černý les obar-

víme, ať není úplně 
tmavý,“ dohodla se. 

Zprvu jim to moc 
nešlo, ale přiči-
nila se, aby 
místo smr-
ků a jedlí 
k o l e m 
nich vy-
r o s t l o 
co nej-
víc list-
n a t ý c h 
b u k ů 
a dubů. 
Ty pak 
s při-
cházejí-
cím podzi-
mem hrály 
všemi barva-
mi. Černý les 
najednou nebyl 
vůbec černý. 

„Jenže všeho moc škodí,“ 
strašidla zase litovala, že je 
jejich les barevný až moc. 
A zamrzelo je, že jsou stá-
le samá černota. Věděla si 
rady. Vypůjčila si ze sebe 
černou barvu a barevně zá-
řící listy buků a dubů černě 
otečkovala. Ale nadělala 
na listech tolik temných 

skvrn, až ze sebe 
všechnu černo-
tu vypotřebo-

vala. Bylo to tak! 
Černá strašidla 

úplně zbělala 
a sama sebe v ba-

revném Černém lese 
nepoznávala. 

„Jemináčku, co teď? Po-
moc!“ musela se na potkání 
vzájemně představit. Zača-
la o to víc kvílet, řinčet, pí-
pat a vzdychat. 

„Ale hlavně, že Černý les 
už není vůbec černý,“ rado-
vala se, obzvlášť na podzim. 

Bílá strašidla, zvaná Albí-
ni, v něm spokojeně straší 
dodnes. Pro jistotu kvíle-
jí, pípají, vzdychají, řinčí 
a dělají bububu, dokonce 
k tomu pískají i na pusu. Až 
půjdete potichu Černým le-
sem, možná je uslyšíte…

Strašidla z domamilského Černého lesa



Roztomilky Domamilky 
jsou modré malinkaté hvěz-
dulinky, které odnepaměti 
žijí v Modré skále v mod-
rých kamenech. Modrá 
skála je má moc ráda a ony 
zase ji. 

„Svůj domov natolik milu-
jeme, že se Domamilky jme-
nujeme,“ dovedou o sobě 

vyprávět. Ale muselo by se 
tomu jejich trylkování ro-
zumět.

Kdysi se to zdejším osíd-
lencům dařilo. Jedině tak 
se mohlo stát, když se lidé 
v údolí pod dvěma spoje-
nými kopci usadili, že jim 
Domamilky pomohly s ná-
zvem vesnice.

„Ať se vám, jako nám, 
zdejší milý domov 

líbí, s radostí za-
čněte bydlet v Do-
mamili,“ našeptá-
valy jim. Zrovna 
tak vesničané 
převzali jejich 
název pro jeden 
z kopců nad 
vesnicí. Všich-
ni mu říkají 
Dálka, i ti, co 
to k němu mají 
blízko a domy si 
postavili v půli 
jeho svahu. 

Ale stejně, 
nejblíže to na 

Dálku vždycky 
měly roztomilé 

Roztomilky Domamilky. 
Z protější Modré skály se 
světelnou cestou prodraly 
modrým kamenem, aby se 
dostaly na svět, trochu ven. 
Rychle obletěly nejbližší 
kopec a navrátily se zpět. 

„To je dálka ta Dálka,“ 
měly vždycky za to, že se od 
domova vzdálily až příliš. 
Tolik se snažily, ale přesto 
Modrou skálu neuhlídaly. 
A není tomu tak dávno, co 
málem o svůj domov při-
šly. Domamilští začali totiž 
modrý pevný kámen lámat 
a stavět z něho všelicos pro 
svou potřebu. Na místě vy-
stouplé Modré skály vznik-
la nevzhledná díra, sice ne 
hluboká, ale široká a dlou-
há dost. Vše napovídalo 
tomu, že s domovem hvěz-
dulinek je amen. 

„Kudy vede naše cesta ven 
a ještě hůř, kudy vede cesta 
zpět!“

Nebylo horších časů pro 
Domamilky jako tehdy. 
A pro Domamiláky zrovna 
tak! Zbloudilé hvězdulin-

ky, které zběsile oble-
tovaly kopec Dálku, 
nemohly trefit 
domů. Kolikrát 
i domamiláky 
řádně vystra-
šily, mnohdy 
do sebe div 
že nenara-
zili. Pasou-
cí dobytek 
m n o h o k r á t 
hvězdulinky 
splašily. A na 
Dálce, o které 
se říkalo, že 
je to kopec 
plný vody, 
začaly ta-
mější prame-
ny vysychat. 
Pozdě, ale pře-
ce, na poslední chvíli 
se podařilo domorodcům 
vzniklou rokli zasypat. 

A teď, žádná sláva, vody 
je zde pořád málo, ale Do-
mamilky mají zase domov. 
Nevadí jim, že po všech po-
tížích byly do země u Mod-
ré skály dány velké roury, 
potom na povrchu vše za-

rostlo křovinami a vyso-
kou trávou. Místní lidé se 
alespoň začali jejich místu 
vyhýbat. A Roztomilky Do-
mamilky mají klid na své 
výlety kolem kopce Dálka 
i na své návraty.

Roztomilky Domamilky



„To je tedy novina!“ svo-
lávali se vodníci k rybníku 
u Domamile. Právě tady se 
stal ten zázrak. V rybníč-
ku, který neměl ani jméno,  
který byl malý tak na jed-
nu rybku a jednu udičku, 
se měl objevit malý klučina 
vodníček. Takový div se ne-
stal už po tři sta let. 

Vodníci, co se zde sešli, 
byli všichni staří. Nohy měli 
pokroucené, záda nahrbe-
ná, hlas chraplavý. 

„Jestlipak tady vodnický 
klouček opravdu žije?“ chtě-
li se přesvědčit na vlastní 
oči. „Říká se tu v Jezvinách?“ 
Kontrolovali, jestli jsou na 
správném místě. Rybník se 
jim jevil opravdu spíš jako 
louže, plivátko a ještě se na-
cházel vejpůl kopce. 

„Ale já toho vodnického 
kloučka viděl. Právě tady 
se vyvrbil z vrbin,“ vyprávěl 
vodník z nedalekého rybní-
ku v dolině, zvaného Mlý-
ňák. 

„Výborně!“ radoval se 
vodník Tišinka z dalšího 

blízkého rybníka v lese 
Skokan. „Pojmenujeme toho 
vodnického kloučka Vrbát-
ko, když se vyvrbil z vrbin,“ 
navrhl. 

Souhlasili s ním i ostat-
ní vodníci, co se zde sešli. 
Všichni byli radostí bez 
sebe, protože se již potý-
kali s úctyhodným stářím 
a těšilo je narození Vrbát-
ka. Pomalu se už loučili se 
světem: „Nás už čeká jen 
vodnické nebe.“ Báli se, že 
nemají komu předat své 
vodnické tajnosti. Už ani 
nedoufali, že se jim to po-
daří. 

„A teď tu máme vodníč-
ka, našeho kluka!“ úplně 
pookřáli. 

Každý Vrbátkovi na uví-
tanou přinesl svůj nejvzác-
nější hrníček. Ale nebyl to 
hrníček na dušičky, jak se 
v pohádkách vypráví. Ka-
ždý vodník ve vší tajnosti 
ochraňoval ještě hrníček 
s tajemnou vodou. 

„Milý Vrbátko, teď budou 
všechny tyto hrníčky tvoje!“ 

lákali vodnického kloučka 
k sobě. A když se jim koneč-
ně ukázal? 

„Jenže, jak hrníčky s ta-
jemnou vodou sám ohlídáš, 
až my tu nebudeme?“ měli 
najednou velké starosti, 
když s ním byli pospolu. 
Ale Vrbátko, nejen slyšel na 
jméno, kterým ho pojmeno-
vali, ale výborně se ve všem 
vyznal. Vůbec se jich nebál 
a po vodnicku si počínal: 

„Tady je voda pramenitá, 
tady studánková, tady po-
toční, říční, rybniční, deš-
ťová...“ bral hrníčky jeden 
po druhém. Stačilo mu 
k vodě přičichnout. Stejně 
tak poznal vodu 
m o ř s k o u 
a dokonce 
i tu z rosy. 
Všechno věděl 
sám od sebe. 
Nic mu nemuseli 
vysvětlovat. Ale staří vod-
níci ho přece jen trochu vy-
zkoušeli. Hlavně z toho, co 
voda všechno umí. A jen 
pokyvovali hlavami, že 
se voda různě vlní, a jaké 

dělá na vodě kruhy, jak se 
změní v led, a ten zase roz-
taje...

„Pokud z toho něco zapo-
meneš, zapomene to i voda!“ 
nabádali Vrbátka 
k ostraži-
to s t i . 

A báli se, že na všechno zů-
stane sám. 

„Nás kdysi bylo hodně 
a navzájem jsme si pomáha-
li. A kdo tobě pomůže, až my 
tu nebudeme? Na lidi není 

spolehnutí. Ti si vody 
neváží!“ vyprá-

věli špatné 
zkušenosti. 

„A co jejich 
děti? Naučím je všechno 
o vodě,“ vybral si vodník 
Vrbátko správné pomoc-
níky. A staří vodníci sou-
hlasili. Rozlil se v nich 
vodnický vlahý pocit, že 

o vodní tajemství 
je dobře po-
staráno, a tak 

mohli s klid-
ným svědomím 

vodou plynout 
do vodnického ve-

likááánského rybníka.

A nepojmenovaný ryb-
ník v Jezvinách u Do-
mamile mohl dostat 
konečně své jméno. 
Měl dokonce na výběr – 
„U vodníčka“ anebo „Vr-

bátko“. 

Vodník Vrbátko



„Jo, dřív v mís-
tech, kde nebyl 
Hejkal, byl ale-
spoň Hejkálek,“ 
vyprávěli si ti dva 
o starých časech. 
Malý Hejkal vše 
slyšel od svého dě-
dečka už nejméně ti-
síckrát, ale rád si příběh 
poslechl znovu. A pokaždé 
připomínal i to své. 

„Ale tady u Domamile, 
když jsme tu my dva, je na 
jednom místě Hejkal i Hejká-
lek,“ zdůrazňoval rád. „A jak 
jsme se sem dostali a proč 
jsme tu zůstali? A proč Hej-
kalové nesmí přes vodu?“ 
vyptával se stále dokola. 

„Jo, to nikdo neví, proč 
se Hejkalové vody bojí,“ 
zvážněl vždy starý Hejkal. 
„V pohádkách to tak stojí 
a je třeba to dodržovat.“ 

„Já vím,“ malý Hejkálek, 
aby řeč nestála, kolikrát 
dědečkovi i napovídal: 
„Hejkalové nesmí ani po 
lávce či mostě přes vodu. 
A při našem strašení, kte-
ré je naprosto jiné, než 

u ostatních straši-
del, musíme oběť pus-
tit, pokud se chystá 
dostat přes vodu.

„Tak, tak,“ pokyvo-
val hlavou dědeček 
a na to, že rodiče od 

malého Hejkálka právě 
voda navždy vzala, raději 
nevzpomínali. Přešli hned 
k tomu, jak se po všech těch 
neblahých událostech do-
stali až do Domamile. 

„Bylo to v zimě a já, jako 
úplně malinkatý, jsem se 
vešel do kapsy kožichu ko-
čího, který se vozem taže-

ným koňmi vracel domů 
ze Znojma až kamsi za 
Budeč,“ rozveselil se Hej-
kálek. „Já byl v kapse ko-

žichu a tys mu celou dobu 
seděl na zádech. Stejně se 
stal div, že nás i s kožichem 
neshodil dřív, ale až tady 
u Domamile,“ přišel občas 
Hejkálek na něco, co ještě 
nevěděl. A jeho dědeček 
měl na všechno odpověď.

„Cestovali jsme sem až po 
setmění. A když vyšel měsíc, 
kočí začal pátrat po tom, co 

ho tak tíží. Raději obětoval 
celý kožich, než aby přišel 
na to, co a jak. Tak jsme se 
octli V Hlubokým, jak se 
tady říká.“

„V Hlubokým u Domami-
le,“ spokojeně dodal Hejká-
lek. „Pro nás je zdejší údo-
líčko opravdu nejhlubší na 

světě. 
Na jedné 
straně je 
hluboký pří-
kop, přes který 
se po dešti nahoru 
do stráně nedosta-
neme. A na druhé 
straně je svah 
s loukami, kde 

teče potok, přes který ne-
smíme. Ale to nevadí, na po-
cestné se stejně nejlépe číhá 
přímo za stromem u cesty,“ 
spokojeně si zahoukali Hej-
kal a Hejkálek. A bylo na 
nich vidět, jak jsou rádi, že 
tu jsou doma.

Hejkal a Hejkálek u Domamile



Víla Lesanka odjakživa 
tančila u studánky, která 
se nacházela hned na kra-
ji lesa v Lači u Domamile. 
Schválně si vybrala toto 
místo, protože tudy lidé 
z blízké vesnice často 
chodili na procházky. 
Víla Lesanka měla to-
tiž ráda společnost. 
Hlavně na děti zkouše-
la zavolat různými jmé-
ny a byla zvědavá, které 
z nich se po hlase otočí. 
Jenže nebyla za denního 
světla vidět. Až v noci při 
Měsíčku byla ke spatře-
ní. To se i ona sama nejdřív 
naklonila nad studánku, 
aby se jak v zrcadle uviděla, 
a pak se teprve dala do zpě-
vu a tančení. Při Měsíčku 
lehce obtančila stromy, pa-
řezy i s kořeny a vyhnula se 
pichlavému ostružiní. Jenže 
škoda přeškoda neměla pro 
koho tančit. 

„Nikde nikdo,“ naříkala. 

Trápila ji samota. „Mu-
sím odtud jinam! Ale kam?“ 
nevěděla. Bylo pro ni těžké 
odejít, protože od samého 

tan-
čení, 

už ani 
chodit neuměla. 

Jen stále tančila. Nakonec si 
poradila. 

„Tra-la-la tra-la-li, jinam 
se stěhuji,“ prozpěvovala si 
a dotančila až do strašidel-
ného Černého lesa. 

„Láry, fáry, Lesanka je 
mezi námi,“ obklopila ji tam 
strašidla ze všech stran. 
Divoce kolem ní hopsala 
a kvílela, mručela a ječela, 

takže její tančení ješ-
tě nezačalo, a už 
skončilo. 

„Už ať jsem odtud 
pryč,“ přála si honem 

Lesanka. „Tra-la-la tra–
la-li, jinam se stěhuji!“ zpí-
vala po celou dobu, až se 
z Černého lesa protančila 
ven. Ale kam? Jako naschvál 
se octla v zakletém lese. 

„Kde to jsem?“ divila se. 
Nadarmo se tomu místu 
neříkalo Kolečko. Stromy 
rostlé v kruhu zde byly za-
krslé a pokroucené. Všude 
vládl klid. Nikde ani vět-
vička nezapraskala, ani 
v korunách stromů to ne-
šumělo. Při takovém tichu 
jí nebylo do tance ani do 
zpěvu. Její oči se zavíraly, 
nohy podlamovaly. Dalo jí 
to práci, než se ze zakletého 
lesa vytočila. 

„Tra-la-la tra-la-li, ať 
jsem doma dřív, než se na-
ději!“ odháněla spánek 
a byla ráda, když dotančila 
nazpět, ke své studánce na 
okraj lesa v Lači. V měsíč-
ním svitu lehce přeskoči-

la pařezy i dlouhými 
kořeny a vyhnula se 
pichlavému ostružiní. 
A pak zaslechla sla-
bounký zpěv: 

„Vílí taneček  
je jako věneček. 
Tančí se dokola, 

přidám se k němu, 
když někdo zavolá.“

„Já tě volám,“ odpo-
věděla Lesanka a zvě-
davě čekala, kdo se ob-
jeví. A z nočního nebe 
za ní přišel samotný 
Měsíček.

„Tra-la-la tra-la-li, 
na tebe se usměji,“ pro-
zpěvovala si Lesanka. 
A spolu šťastně tančili 
každičkou další noc. 

Víla Lesanka



Třeštidla lze spatřit sko-
ro v každém roští, kterého 
je v okolí Domamile dost 
a dost. Chce to jen, aby 
vítr foukal a také třeštil. To 
pak i větrné panenky v ke-
řích vyvádějí jako splašené 
a nemíní se ani na chvíli za-
stavit. Zpomalí jedině u tr-
nitého příbytku, kde bydlí 
Trnoveček. A to je ještě tr-
nový mužíček musí okřik-
nout: 

„Třeštidla ztřeštěná,“ 
zlobil se na ně už kolikrát, 
ale ani pak nepřestanou 
do sebe strkat. Mají totiž 

spadeno na Trnovečkovu 
zahrádku, obzvlášť když to 
z ní jahodově voní. Kvůli ní 
se Třeštidla předhánějí. 

„Trn, trn, Trnoveček, má 
pro nás truskaveček,“ ža-
donila po něm ty nejsladší 
jahody. Truskavce vypadaly 
jak malé džbánky a chutna-
ly velice lahodně. Jenže Tr-
noveček si je hlídal. Vždy je 
přikryl tím nejpichlavějším 
trním. 

„To tak! Moje truskavce 
byste chtěly? Jedině, kdybyste 
uhodly moje jméno, pak bys-
te si na nich se mnou možná 
pochutnaly“ odháněl je. 

„Tvoje jméno? Nestačí ti, 
že se ti říká Trnoveček? Ane-
bo jsi ještě Tamten či Onen?“ 
Třeštidla schválně odpou-
távala jeho pozornost. Za-
tím, co se s ním některé 
větrné panenky přely, zbý-
vající zpod trní truskavce 
otrhaly. 

„Trn, trn, Trnovec, neuh-
lídal truskavec. Bude z něho 
prskavec!“ čekaly, jak bude 
vyvádět. Byly připravené 
na všechno, jen ne na ticho, 
co nastalo. 

„Jsi tak smutný, Trnoveč-
ku? Protože jsme ti truskav-
ce otrhaly a nedaly ti ochut-
nat?“ zkoušely si ho pak 
udobřit. 

„Nemohu je ochutnat 
a společně hodovat. Napřed 
někdo musí uhodnout moje 
jméno,“ svěřil se jim tento-
krát Trnoveček, na čem mu 
nejvíc záleží. 

„Na světě je tolik jmen. Od 
nás správnou odpověď neče-
kej! Ale truskavce ochutnej!“ 
natahovala k němu Třeš-
tidla ruce s jahodami. „Tu 
máš! Tu máš!“ pobízela ho. 

„Tumáš! No, konečně jste 
to panenky moje vyslovily. 
Uhodly jste mé jméno. „Jme-
nuji se Tumáš!“ jásal Trno-
veček. 

„Tak ty jsi Tumáš Trnove-
ček z velkého trní. Pusa nás 

při vyslovení tvého jména 
až brní,“ štěbetaly větrné 
panenky. Ale přesto si jeho 
jméno co chvíli zopakovaly. 
„Abychom ho věděly i příště!“ 

„A to příště bude brzy. 
Jen co další truskavce uzrají 
na zahrádce v trní,“ zval je 
na další návštěvu Tumáš 
Trnoveček. 

Třeštidla



Jednoho nebohého dra-
ka postihlo neštěstí. Vůbec 
nedokázal létat. Trochu sice 
vyrostl, měl křídla dlouhá, 
ale slabá a skleslá. A vůbec 
nesálal oheň a síru. To se ví, 
že takového draka nikdo ne-
chtěl ani v pohádce. Neměl 
se kde, chudinka, usadit. 

„Jestli vůbec někde najdeš 
tolik potřebný a milý domov, 
tak to bude v Domamili,“ po-
radila mu jeho maminka. 
A pak ho vystrčila ven z dra-
čího hnízda, aby se o sebe už 
sám postaral. Nic jiného tedy 
dráčkovi nezbývalo, než aby 
putoval pěšky po světě a hle-
dal si domov milý. Litoval, že 
u maminky odmítal ostatní 
dračí krmení. Dožadoval se 
odmalička jen dračího mlíč-
ka. A nyní neměl ani jedno, 
ani druhé. Není divu, že byl 
slabší a hladovější a sotva se 
vlekl. 

„Kdybych měl alespoň kap-
ku drako - mlíka,“ naříkal. 

„Na dračí mlíčko už za-
pomeň! Jsi už velký!“ uslyšel 
vedle sebe. V pravou chvíli 
se naštěstí našel někdo, kdo 
se ho ujal. Kus cesty naproti 

mu vyšla babička Dobračka 
z Domamile. Dobrých babi-
ček by se v Domamili jistě na-
šlo hodně, ale tahle se jediná 
draka vůbec nebála. A hned 
věděla, co ho postihlo. 

„Že tys jako malý nejedl 
dračí polívčičku!“ usoudila. 
„Musíš rychle dohnat, cos za-
meškal. Místo dračí polévky 
teď slupneš něco z povětří, 
ochutnáš něco z vody a něco 
ze země! Jinak je s tebou ko-
nec!“ 

Drak opravdu mlel z po-
sledního, a tak ho babička 
Dobračka vedla k sobě domů. 
Už cestou se rozhlíželi, co by 
se dalo ochutnat místo dračí 
polévky. V povětří kolem nich 
létalo všelijaké ptactvo, ale 
kdepak, aby drak nějakého 
opeřence chytil! Zadýchával 
se, až se mu přitom dostalo 
dost much do krku. Podařilo 
se mu je i spolknout. 

„Výborně! Už jsem ochut-
nal něco ze vzduchu!“ zara-
doval se, že má první určené 
jídlo za sebou. Hlad sice ne-
zahnal, ale šlo se mu veseleji. 
Zrovna tak, když míjeli tůň-
ku s vodou u cesty, přepadla 

ho žízeň. Vydatně se napil. 
A ve vodě snad museli být 
pulci, či co? Celý ožil. 

„Ochutnal jsem něco 
i z vody. A teď mě čeká něja-
ká dobrota ze země,“ rozběhl 
se drak k zahrádce babičky 
Dobračky. U jejího domku 
spásl celý záhonek mrkve, 
slupl záhon zelí, česneku, 
pustil se i do dýně a cibule. 
Dokonce schroustal i křen 
a pelyněk.

„Jak tohle dopadne!“ ba-
bička nad ním spráskla ruce. 

„Náhodou, už jsem dostal 
jedovatou slinu. A brzy mohu 
sálat oheň,“ byl štěstím bez 
sebe. 

„Jen jestli tě víc nepálí cibu-
le a křen a pelyněk, cos sně-
dl!“ podotkla bába Dobračka. 
A bylo to tak! 

„Rychle, potřebuji drako - 
mlíko“ vyplazoval pálivý ja-
zyk. 

„Dračí mléko?“ Babič-
ka Dobračka naštěstí měla 
doma od oběda navařenou 
mléčnou polévku kulajdu. 
Tu nikdy neošidila. Dala do 

ní i smetanu, brambory, 
houby... Zaběhla tedy pro 
hrnec s kulajdou a posta-
vila ho na zápraží před 
draka. 

„Dobrá dobrota,“ olizo-
val se drak. Po tako-
vé polévce dostal 
ohromnou sílu do 
křídel. Vyletěl až 
do oblak. Tam 
začal sálat síru 
i oheň. Ale brzy 
se zase s prosí-
kem vrátil k ba- b i č c e 
Dobračce. Polévka kulajda 
mu natolik zachutnala, že 
chtěl přídavek. A další den 
prosil o kulajdu znovu a tup-
lovaně. A tak to šlo den za 
dnem. Létal v pověří vysoko 
a daleko. Hlavně zdejší děti 
ukazovaly na oblohu, kde ho 
zahlédly. Nedaly si vymluvit, 
že je to takový červánkový 
mrak. A od babičky Dob-
račky se dozvěděly, že je to 
drak, který má rád kulajdu. 

„Jé, drak-kulajda,“ volaly 
na něho. A jemu se to zalíbi-
lo. 

„Jsem Drakulajda,“ začal si 
říkat. 

„Jak-
mile se 
drak Dra-
kulajda úplně 
zotavil, požádal 
babičku Dobračku o recept 
na kulajdu a vydal se dál do 
světa. Ale nebelhal se pěš-
ky, letěl jak se na draka slu-
ší a patří. A kam se poděl? 
Možná doletěl i zpátky do 
nějaké dávné pohádky, ane-
bo zůstal jen tady v té nové? 
Každopádně v našem vyprá-
vění po něm zůstala krátká 
písnička. 

Drakulajda drak, 
už je to tak,  

polívčičku kulajdu 
má rád.

Drak Drakulajda



„Ťuk, ťuk na dveře, kdo-
pak mi otevře? Já jsem 
domamilské strašidýlko 
Ťulpas,“ způsobně se ohla-
šovalo to podivné stvo-
ření. Mělo vykulené oči 
a nastražené uši, proto-
že v domě, který byl už 
dlouho opuštěný, a nikdo 
v něm nebydlel, se ozýva-
ly kroky. 

„Ťap, ťap, ťap,“ bylo sly-
šet uvnitř. A nastalo velké 

překvapení, když 
se dveře rozlétly. 
Objevilo se v nich 
také strašidlo. 
Stáli tam najed-
nou proti sobě 
dvě strašidla. 

„Ty jsi doma-
milský Ťulpas? 

A já jsem domamilské 
strašidýlko Ťululum,“ 

představili se na-
vzájem a připadlo 
jim, jako by byli sta-
ří známí. „Ty také 

strašíš ve starých opuš-
těných domech, kde lidé už 

nebydlí?“ domlouvali se. 

„To víš, že jo,“ horlivě při-
kyvoval vykulený Ťulpas. 

„Ale z mého strašidelného 
domu se už stalo zbořenis-
ko, hromada cihel a kamení. 
Vypadá to, že budu muset jít 
o vesnici dál,“ naříkal. 

„Tak pojď ke mně,“ navrh-
lo mu Ťululum. „V takovém 
velkém opuštěném domě 
v Domamili, kde jsem teď já, 
můžeme strašit i dva,“ rozu-
měli si. „Ale jednu věc musíš 
vědět,“ upozorňovalo Ťulu-
lum. „Já, i když bydlím v ob-
rovském stavení, straším 
hrozně, ale hrozně malinko. 
Já umím dělat jen to svoje 
ťap, ťap!“ 

„A já zase jen ťuk, ťuk. Je 
to také slabý zvuk! Ale když 
se dáme spolu dohromady, 
každý se nás bude bát,“ plá-
novali, co a jak půjde vylep-
šit. 

„Nechceš na přezutí ťap-
ky, když teď jsme tu oba 
doma?“ nabízelo Ťululum 
Ťulpasovi. A potom se ruku 
v ruce vydali strašit po ce-
lém stavení. Od půdy až do 
sklepa se ozývalo ťap, ťap 
a ťuk, ťuk. Do velkého stra-
šení to ale mělo daleko.

„Víš co, já na tebe za 
prvním rohem ještě juknu 
a ty na mě,“ vymýšlelo Ťu-
lulum. A když se tak sta-
lo, vylekali se oba.

„Taková bláznivi-
na. Nic lepšího tě ne-
napadá?“ ťukal se 
Ťulpas do čela. Ale 
zkusili to znovu. 
A proč by ne? Ni-
kdo jiný v domě ne-
byl. Strašili se navzá-
jem. A hrozně, hrozně 
se tomu smáli, až se 
celý dům 
otřásal. 

„ P a -
r á d a ! “ 
popláca-
li se na-
v z á j e m 
po rame-
nou, jak 
umí nahá-
nět hrů-
zu. Stra-
šidelným 
s m í c h e m 
byl pak jejich dům 
známý nejen v Doma-
mili, ale v celém širém 
kraji. 

Ťulpas a Ťululum



„Bahňáci, blátovci 
a umouněnci! Čím víc se 
myjí, tím více se špiní!“ po-
smívaly se Ťůňky svým 
sousedům. 
A jak jen 
to trochu 
šlo, tak se 
jich stra-
nily. Ale 
moc se jim 
to neda-
řilo. Ťůňky 
se nacházely 
na okraji bažiny v lese 
pod rybníkem Skokan, 
kde v nejhlubším bahně 
žili i Bahňáci. Ti si při-

vlastnili potok, 
který lesem 
tekl, klikatil 
se k dalším 
r y b n í č k ů m 
a pokračoval 
i přes vesnici 
Domamil. 

„Také jste se 
mohli bahnit 

o kus dál, anebo 
se rovnou přestě-

hujte až k Domami-
li,“ handrkovaly se 
s Bahňáky Tůňky. 

„A dávejte pozor! 
Nechceme se od vás 

zašpinit,“ odtahovaly se od 
nich. Potrpěly si na čistou 
průzračnou vodu, kde se 

celé 
ve slu-
n e č n í c h 
paprscích 
stř íbř i tě leskly. 

„A pro nás je zase 
bahno jako zlato!“ neda-
li se jen tak odradit Bah-
ňáci. Krásné Tůňky se jim 
moc líbily. Obzvlášť jeden 
z nich, Blátovec, nespustil 
oči z Ťůňky Toničky. Přitom 
si mohl vybrat i některou 
jinou, tu co měl vedle sebe 
nejblíže. Ale on dokázal ne-
možné. Když se dozvěděl, 

že láska i hory 
přenáší, tak 
proč by se přes 
bláto nepřenesl 
až ke své Tonič-
ce! 

Blátivou vodu 
kolem sebe 
uzamkl, aby 
žádné z Tůněk 
p r ů z r a č n o u 
vodu nezkalil, 

a přebro-
dil se ke své 

vyvolené. A dokázal 
toho ještě víc. Na své blá-
tivé hladině vytvořil pro 
svou Toničku dárek. 

„Jejda, krásný pej-
sek, úplně bílý Pě-
ňáček,“ přelila si 
Tonička jeho 
dárek k sobě. 
„A jemináčku, 
chobotnička Pě-
novka,“ radovala se pak 
Tůňka další dny z přítom-
nosti Blátovce. A on, na 
zkalené blátivé vodě, kouz-
lil z bílé pěny, co si jen jeho 
milá přála. 

To se ví, že se ostatní Ba-
hňáci obdobně hleděli zalí-
bit ostatním Tůňkám. A tak 
se z nakonec z nich, do zlata 
zářících Bahňáků a stříbr-
ně lesknoucích se Tůněk, 
stali nerozluční pátelé.

Bahňáci a Ťůňky



Jen se zeptejte, kteří ze 
skřítků mají na starosti do-
mamilské louky?

„No přece my dva!“ odpo-
ví vám na takovou otázku 
dva malí tvorové. A pokud 
zavoláte jejich jména, mů-

žete je i uvidět. Jmenují se 
Mus a Nemus. Ještě je o nich 
známo, že kde se nachází 
jeden, tam je i druhý. Jsou 
velcí kamarádi. A jako ka-
marádi by si měli vzájemně 
pomáhat. Jenže ti dva si dě-
lají schválnosti, na ničem se 
nedohodnou. Když je jeden 
pro, druhý musí být proti. 

Když je jeden „hot“, dru-
hý je „čehý“. Tak to mezi 
nimi chodí. A je div, že 
při jejich neshodách, se 
jim péče o louky vůbec 

daří. 

Začíná to hned brzy 
zjara, kdy Mus a Ne-
mus běhají po zdej-
ších loukách a tváří 
se, jak všemu ro-
zumí. Každý z nich 

si myslí, že jedině on 
a nikdo jiný, má pravdu. 

„Na louce v nízké trávě 
musí nejdřív kvést sedmi-
krásky,“ důležitě oznamo-
val Mus.

„Nemusí to být jen sed-
mikrásky,“ protiřečil mu 

Nemus a očima na 
okraji louky povyta-

hoval žlutý podběl 

a o kus dál v mokřině žluté 
blatouchy. 

„Když máš rád žlutou, tak 
ať se zažlutí, celá louka,“ 
staral se Mus, aby co nejvíc 
na louce rozkvetly pampe-
lišky. 

„A co žlutý pryskyřník?“ 
vzpomněl si Nemus. „Ale 
louka nemusí být jen žlutá?“ 
Dával přednost bílým ko-
pretinám. 

„Jenže kopretiny mají žlu-
tý střed,“ namítl Mus. Když 
má být louka bílá, tak jí nej-
víc sluší bílé kvetoucí řeřiš-
nice luční, jak jim říkáme 
slepičky.“ 

„Ale ty tvoje slepičky jsou 
místy narůžovělé, nebo mají 
i nafialovělou korunku. To 
už jsou lepší na louce růžovo 
- fialoví kohoutci,“ prosazo-
val svou Nemus. Ale na luč-
ní kohoutky si museli ještě 
nějaký čas počkat, protože 
Mus přišel s písničkou, kte-
rou má louka nejraději. 

„Modrají se pomněnečky, 
zelená se hlavně zelená trá-
va,“ prozpěvoval si. 

Proti zelené trávě těžko 
může Nemus něco namí-
tat. V tom se vzácně shodli. 
A tak jejich zásluhou trá-
va rostla jako divá. A ke 
svým neshodám se vrá-
tí a vynahradí si každý 
to svoje, když se přou 
o počasí. 

„Musí hodně 
svítit Slunce!“ 
přál si Mus.

„Nemusí,“ vy-
křikoval Nemus.

„Musí hodně pršet!“

„Nemusí,“ tvrdil Ne-
mus.

A kdo z nich má 
navrch, to poznávají 
všechny zdejší louky. 
Někdy je hodně slu-
níčka. Někdy ako-
rát. Někdy zase 
hodně prší. Jindy 
jen poprchává. 

Mus a Nemus mají kaž-
dý svou hlavu. Nedají si od 
nikoho poradit. A tak je-
jich zásluhou se louka pře-
barvuje, mění barvy, podle 
rozmanitých květin, které 

právě kvetou. A tráva, ta si 
snad poradí sama, i bez je-
jich péče, vždyť toho mají 
na starosti ažaž.

Mus a Nemus



Není tomu tak dlouho, 
kdy domamilští vybudova-
li nový rybník poblíž cesty, 
která vede lesem na Mezi-
říčko. A jméno Opička prý 
mu dala jedna panička. 
A která? 

„Já jsem ta panička, hladi-
na rybníčka,“ můžeme ještě 
i dnes zaslechnout na hrázi 
Opičky. Zprvu chtěla, aby 
se nový rybník jmenoval 
Krasavec, protože byl po 
novotě čisťounký, lesknou-
cí, zkrátka překrásný. Jenže 
panička hladina sama se se-
bou spokojená moc nebyla. 

„Copak musím na své hla-
dině kopírovat jen okolní 
stromy, břehy a hlídat nad 
sebou i mraky a odrážet je 
spolu s paprsky sluníčka?“ 
rozčilovala se a myslela jen 
na to, jak uvidět sama sebe, 
místo odrážejícího se nebe, 
břehů a lesních stromů.  

„Něco takového jen kouz-
lo svede,“ přála si nemožné. 
A jak se tak zlobila, rozvíři-
la kapky vody kolem doko-
la, a v tom se v zářícím víru 
konečně spatřila. 

„Ach, jak jsem krásná!“ 
celá jiskřila nadšením. 

Jenže od té chvíle chtěla 
v kouzelném víru jen sebe 
vidět. Ale copak to jde, aby 
vodní hladina neustále ví-
řila a sama se v ní vzhlížela 
jako nějaká marnivá panič-
ka? 

Těžko říci, kdo to způso-
bil, či okolní stromy, břehy, 
nebo na nebi plující mraky 
nebo paprsky sluníčka, ale 
od jisté doby, když chtěla 
spatřit sama sebe, vypadala 
vždy jako opička. I ostatní, 
co tudy procházeli, na hla-
dině zahlédli obraz opičky. 
A tak není divu, že i rybník 
dostal jméno Opička. 

A jeho hladina se už jen 
málokdy vzácně rozvířila 
v kouzelné zrcadlo. Raději 
zarůstala vodními travina-
mi, aby se v Opičce náhodou 
nezjevovaly další opičky.

Rybník Opička



„Kam ty všechny cesty ve-
dou?“ byly Zvídy zvědavé. 
Ale nikdy se po nich dál ne-
vydaly. Udělaly to až naše 

tři Zvídy. Zprvu si vybíraly 
své místečko u cest tak, aby 
blízkou vesnici Domamil 
měly jak na dlani. Odtud 
jim nic neušlo. Ani to, jak 
lidé z vesnice neustále cho-
dili, jezdili, pobíhali sem 
a tam, a je, Zvídy, míjeli bez 
povšimnutí. Dokonce ani 
při návratu domů si jich ne-
všimli! 

„No tohle! Kam všichni 
tak pospíchají a odkud se 
vracejí?“ 

Nedalo jim to a jednoho 
dne se vydaly dál od Doma-
mile. Jejich cesta vedla tam, 
kde sluníčko zapadalo. Do-
vedla je k lesu. Tam se jim 
moc líbilo, i s  lesními stíny 
si poradily, ale zaskočilo je, 
když se cesta náhle roztro-
jila. Nevěděly kudy se dát. 

„Já půjdu tou boční,“ urči-
la si první Zvída. 

„Já budu pokračovat rov-
no,“ řekla ta druhá. 

A třetí? „Já se raději vrá-
tím,“ loudala se nazpět. 

Doposud byly všechny tři 
vždy pospolu. A nyní, jak-

mile se milé Zvídy rozděli-
ly, už tolik zvědavé nebyly. 
Zmocnil se jich jiný pocit. 
Ale jaký?

„Nechce se mi jít dál,“ za-
razila se Zvída, co šla boční 

cestou. Rychle utíkala na-
zpět na místo, kde se roz-
dělily. 

„Mně je tak divně,“ pospí-
chala zpátky i Zvída, co po-
kračovala rovně.

„Já se bez vás dvou ne-
vrátím,“ třetí Zvída se také 
otočila a běžela k nim. Od 
rychlosti s jakou přiběhly 
nazpět, se celé uhřály, až 
v obličeji zčervenaly. 

„Ať jsme stále tak červené 
a jsme zvědavé, jestli si nás 
někdo všimne,“ přály si, aby 
jim taková barva navždy 
zůstala. 

A když byly zase pospo-
lu, pevně se objaly, aby je 
to hřálo i u srdíčka. A než 
se vydaly nazpátek do míst, 
kde budou mít Domamil 
jak na dlani, nakreslily na 
trojcestí srdíčko jako tajné 
znamení. Bylo to i znamení 
radosti, že nejsou jen zvě-
davé, ale mají se rády. 

Vůbec už jim nevadilo, 
že lidé, i když byly v ob-
ličeji celé červené, je bez 
povšimnutí nadále míjeli. 
Stačilo jim, že pojmenovali 

trojcestí lesních cest jako 
ony - „U srdíčka“. Správně 
tušily, že kdo se u jejich Sr-
díčka zastaví, toho zahřeje 
divně u srdce a nechce být 
už nikdy sám. 

Domamilské Zvídy



„Nebojte se, i klouzačka 
tam bude. Na sněhuláky také 
nezapomenu. A zase vám 
pořídím úplně nové zimní 
hračky,“ slibovala Paní Zima 
svým dceruškám, Zimince, 
Zimulence a Zimušence. 
Uprostřed kruté zimy je 

vždy ze svého 
l e d o v é h o 
království 
posílala 
j i n a m . 
S a m a , 
to se ví, 
dávala 
p ř e d -
n o s t 

m r a z u , 
c h u m e l e n i -
ci a vichřici, ale 

dcerky raději 
odstěhovala 
na zimoviš-
tě v závětří, 
kde sluníčko 

trochu hřeje 
a vítr se občas 

utiší. 

Zimince a Zimu-
lence bylo jedno, kdy 
a kam se dostanou.

„Ale já budu chtít úpl-
ně nového pejska Ledáč-

ka 
n a 

h r a -
n í , “ 

ške-
mrala ta první. 

„A já Sněhulku Bakulku 
a závěje,“ vymínila si druhá. 

Jen nejmladší Zimušenka 
si nic nepřála, pouze chtě-
la, aby se s nimi pohádková 
zima vrátila na známé mís-
to, kde už jednou byly. 

„Ale my chceme někam ji-
nam,“ přály si sestřičky, aby 
jim při radovánkách nic ne-
chybělo, a společně odříká-
valy:

„Klouzačka a koulovačka, 
to je naše zimní hračka, sáň-
kování po sněhu, na led pat-

ří brusle, zima není žádné 
naprší a uschne!“ 

A mračily se na 
Zimušku. 

„Copak tě táhne na 
staré místo?“ chtěla 

vědět Paní Zima a zkou-
šela ji, jestli by se tam vrá-
tila i sama. A Zimušenka ani 
na chvíli nezaváhala. A pak 
se stalo, že se i bez pohád-
kové zimy octla na 
místě, kde chtě-
la být. Paní 
Zima a ses-
try ji zpo-
vzdálí po-
zorovaly. 
Naštěstí 
zde ne-
bylo žád-
né naprší 
a uschne. 
Z i m u š e n -
ka zamířila 
přes závěje 
k ves-
n i c i , 
kde na 
okraj i 

na ceduli bylo napsáno Do-
mamil. Tam ve sněhu zpod 
listí vyhrabala svou od loň-
ska schovanou hračku. 

„To je panenka Milka,“ 
ohlédla se po sestrách, aby 
si ji také pochovaly. Zimin-
ka i Zimulenka se k ní rády 
přidaly. 

A paní Zimě nezbylo nic 
jiného, než aby pohádko-
vou zimu přestěhovala opět 
na staré místo k Domamili. 

Zimušenka



Hej, vodníku, kam se 
chystáš? Nikam neodchá-
zej! Snad se z rybníku Sko-
kan nestěhuješ?“ polekala 
se pramínková víla Rokyt-
ka, když ho zastihla na od-
chodu. 

„Místo ryb jsou tu jen sko-
kani – žáby kvákavé,“ na-
říkal vodník Tišinka nad 
svým rybníčkem. „A když 
nekvákají, tak je tady jen 
lesní ticho.“

„A co já? Já tě přece od 
pramene Rokytky navštěvu-
ji. Mluvím s tebou,“ zesmut-
něla víla. Načechrala si šaty 

z vodní pěny a učesala si 
husté vlasy v cop, aby se mu 
líbila. 

„No jo, ale já si musím ob-
čas protlachat po vodnicku,“ 
bručel vodník. „Navštívím 
souseda vodníka u Mlýnské-
ho rybníka za Domamilí,“ 
byl už pevně rozhodnutý.

„A proč se chystáš tak da-
leko? Když půjdeš po poto-
ku, máš zde bližší rybníky se 
sousedy. K Mlýňákovi musíš 
říčkou přes vesnici Doma-
mil, kde žije spousta lidí. 
A ty se nerad ukazuješ,“ při-
pomínala mu Rokytka. Svůj 
tok od pramene až za Mlýn-
ský rybník moc dobře zna-
la. Ale vodník Tišinka se ve 
zdejším kraji také vyznal. 

„S Mlýňákem jsme staří 
známí,“ zahuhlal jen místo 
rozloučení a šel. Spěchal, 
ale ne po potoku. Vydal se 
přes svou bažinatou za-
hrádku a další mokřiny 
z lesa ven. Což o to, cestou 
měl nohavice mokré, jak to 
vodník potřebuje, ale šos 
kabátku mu uschnul, zrov-
na když po polích obcházel 
vesnici Domamil. Ale za vsí 

už měl Mlýnský rybník na 
dohled. 

Ale co to? Nevěřil svým 
očím. Kolem Mlýnského 
rybníka neviděl žádný rá-
kos a bažinatá zahrádka 
vodníka Mlýňáka byla úpl-
ně vyschlá. Věděl, co to zna-
mená. Mlýnský rybník byl 
na suchu. Byl vypuštěný. 

„Rychle odtud pryč!“ bez 
meškání se vracel. Ale kdo 
ví, co ho to napadlo! Měl 
se vydat říčkou přes vesni-
ci a riskovat i to, že ho ně-
kdo z lidí uvidí. Ale on to 
zase bral oklikou přes pole 
k lesu. To dá rozum, že už 
neměl mokré ani nohavice 
kalhot. A sil mu rychle ubý-
valo. 

„V lese bude dobře,“ utě-
šoval se. Ale vodník bez 
vody, to je zlé. Celý zmáto-
žený se posadil do oraniště 
a nemohl dál. 

V tu dobu již pramínková 
víla Rokytka věděla, že se 
přihodilo něco hrozného. 
K rybníku Skokan dorazil 
totiž vodník Mlýňák, který 
šel vodou přes Domamil, 

osvěžil se v každém rybní-
ku, který potkal. Lesem se 
po potoku dostal až ke Sko-
kanovi a ptal se po vodníku 
Tišinkovi. A Tišinka nikde!

Víla nemeškala. U výtoku 
rybníka Skokan si rozplet-
la cop a své husté dlouhé 
vlasy a pustila po vodě. 
Prameny jejich vlasů se 
prodlužovaly a spolu s vl-
nící vodou utíkaly do kraje. 
Pod lesem se dělily na stále 
menší pramínky, až se nej-
tenčí z nich dotkl vodní-
kových bot. A Tišinkovi to 
stačilo. Postavil se na nohy. 
Ve vodě poznal rozčesané 
vlasy své víly a ty ho spo-
lehlivě zavedly až domů. 
U svého rybníku Skokán-
ku se pak jen pozdravil se 
svým starým známým vod-
níkem Mlýňákem a spěchal 
za svou vílou. 

„A co návštěva? Po vod-
nicku si potlachat?“ uvítala 
ho víla Rokytka. 

„Hlavně s tebou si chci 
povídat. Návštěva přijde 
a zase odejde, jen co se Mlýn-
ský rybník napustí vodou.“ 
Vodník Tišinka pochopil, 

jak vše má být. „Ani nevíš, 
jak jsem rád s tebou doma,“ 
přiznával se. „Náš Skokánek 
je pěkný ve dne při sluníčku 
a i v noci při měsíčku, když 
v něm skokani kvákají. A já 
jsem rád, když mohu za-
plétat tvoje dlouhé vlasy,“ 
lichotil jí a děkoval za svou 
záchranu.

Od té doby vodník Tišin-
ka a pramínková víla Rokyt-
ka strávili u rybníka Skokan 
jen ty nejšťastnější chvíle. 

Vodník Tišinka



Víla Mlhovinka pobý-
vala nejraději u Louckého 
rybníka. Vznášela se nad 
vodou a byla celá zahale-
ná ve svém mlžném závoji. 

Na svět kolem sebe se také 
dívala přes mlžný závoj. 
Dohlédla do sousedního 
Černého lesa, a pak ještě na 
druhou stranu k nedaleké 
vesnici Domamil. Ale mezi 
domy a lidi zavítala málo-
kdy, to se raději vydala do 
blízkého lesa. I tam si dá-
vala pozor, ale mezi stromy 
se jí kolikrát závoj zachytil 
o větev, a trochu se poodhr-
nul. Než jej opatrně vypros-
tila, na okamžik uviděla 
kousek země bez mlhy. 

„Jaký je vlastně svět bez 
mlžného závoje?“ Chci ho 
uvidět!“ umínila si. Ale jak? 
Svůj závoj sundat nemohla. 
Bez něho by se rozplynula.

„Nikdy nepoznám svět 
v plné kráse,“ litovala. Nevě-
děla, kdo by jí v tomto po-
radil. Až jednou, když se její 
závoj na okraji lesa zachytil 
o trnitý keř. 

„Och, o trny se závoj roz-
trhá, a to mě zahubí,“ bědo-
vala. Pod závojem měla jen 
mlžnou tvář, mlžné tělo, 
mlžný šat. 

 „Sundej závoj a rychle se 

převleč do stromového. Tak 
se nerozplyneš,“ radil jí les. 

Převléct se do stromové-
ho? Ale jak? Naštěstí vedle 
ní rostl smrk a ten k ní pro-
mluvil:

„Neboj se. Rychle vytesám 
tvou tvář do své stromové 
kůry,“ nabídl se. A opravdu, 
smrk jí propůjčil kůru, kde 
vykreslil její oči, nos a ústa.

Poděkovala mu a po-
odhalila trochu závoj. 
Ještěže poblíž rostla 
bříza. I ta se roz-
hodla Mlhovince 
pomoci.

„Až sundáš celý 
závoj, půjčím ti svo-
je ladné tělo, svůj 
bílý šat,“ slíbila jí. 
Ale to nebylo všech-
no:

„Rychle, já ti půjčím 
své vlasy,“ starala se o ní 
i vrba. 

Mlhovinka nevěděla co 
dřív. V tu ránu byla převle-
čená do stromového a sun-
dala závoj. Nerozplynula 
se. Opatrně vybrala trny ze 

svého závoje, ale hned se do 
něho nezahalila. Konečně 
se mohla rozhlédnout ko-
lem sebe a uvidět svět bez 
mlhy. Ale čím to? Příliš toho 
neviděla. Byla zklamaná. 

„Možná je svět jinde?“ 
rozhlížela se na všechny 
strany. 

„Svět je i tady u mě,“ ozval 
se strom, který rostl až 

u cesty směrem k vesni-
ci Domamil. Byla to lípa 
a měla listy samá srdíčka. 
Pro Mlhovinku vytvořila 
podle svých listů stromové 
srdce. 

„Ale srdce se nepůjču-
je, daruji ti ho. Vezmi si ho 
a dobře ho opatruj,“ nabídla 
jí lípa vzácný dar.

Víla Mlhovinka měla nyní 
i srdce. V ten okamžik se to 

stalo! Otevřel se před 
ní svět v plné kráse. 

Konečně viděla vše 
jasně, bez mlžné-
ho závoje. 

Od té doby má 
Mlhovinka stro-

mové srdce stále. 
A jak jen to jde, za-
vítá od Louckého 
rybníka mezi stro-
my. Bříza jí hlídá 
její mlžný závoj 

a ona si od ní vypůj-
čí ladné tělo a bílý 

šat. Od ostatních stro-
mů získá i stromovou 

tvář a vlasy. V tu chvíli jako 
by se svět pro ni znovu na-
rodil. Je všude kolem doko-
la v celé své kráse.

Víla Mlhovinka
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