
Rosienka

S|ečna Smutnooká mi poveda|a,Že ak budem stá|e len snívať, prestanem žiťskutočn1i

život. A|e ved,snívanie je tá naj|epšia činnosť na svete! Je p|ne zadarmo. MÓžem snívať, kde

chcem a kedy chcem. MÓžem si  dokonca vybrať, o čom budem snívať. , ,Máš h|avu

v oblakoch,, ,  to t iež hovorí s|ečna Smutnooká. A|e čo už, ved,snívanie je proste žasné'..

Moje meno je Rosienka. Som sirota a b1ivam v detskom domove. S|ečna Smutnooká tu

opatrovate|ka i  učite|,ka. Mám ju ve|,mi rada, ved,ona ma našla v z ime pred dverami domova

|en v perinke s lístkom, na ktorom bo|o napísané: ensLewŘ,a, wtoja wLLá.

Ten |ístok mám aj teraz od|oženri  v mod|itebnej knižke a stá|e, ked, ideme v nede|fu do

kosto|a, si ho potajme clbzerám. Pritom mys|ím na svoje ve|,ké tajomstvo. Psíka. Naš|a som

ho, ked,ma pani H|adná, naša kuchárka, pos|a|a po ch|ieb do b|ízkej pekárne. |dem si  po

chodníku a zrazl  počujem t iché knučanie. obzr iem sa a v uI ičke medzi odpadkami vidím

maIé šteniatko. Leží na ve|,kej kope škat |,  a zhnitého ovocia. Pr istr ip im k nemu bl ižšie

a hned,s i  všimnem, že mu z uška ste|<á malr i  pr d krvi .  Ma|é šteniatko na mĚa upiera svoje

psie oči a čaká, čo urobím. Nahnem sa k nemu, r ch|o vyt iahnem z vrecka pokrčenri

vreckovku a utieram mu krvavé miesto. VÓbec nič nerobí, iba mi h|,adí do očí. Je také

bezbranné, ma|é. Poh|adkám ho po hIavičke' Asi  sa mu to páči, |ebo h|ávku s i  obt iera o moju

ruku. Srsť ma jemnri ako páperie, bie|u ako sniežik a je ma|ičk. i  tak do dvoch d|aní.

,,Ach, škoda, že si ťa nemÓžem zobrať so sebou,,, povzdychnem si. Akoby cíti| mÓj

sm tok, ešte s i|nejšie sa mi obtr ie o ru|<u.

,,Si  tak z|aty, aj ked,trocha smrad|,av . ' .  Usmejem sa pr i  myš|ienke, že by som ho na

našom dvore v domove kupata, mydIi|a a česaIa a ostatné dievčatá by sa predbieha|i ,  ktorá

ho poh|adká.  Z  mÓjho snen ia  ma zobudí myšl ienka na ch| ieb a  či  ma pan i  H|adná ve|rn i

nepokarhá, ak budem trocha meškať, aj ked, v iem, že toto nebude len , , trocha, ' .  lhned,sa

chcem otočiť, ked, v tom mi psík začne |ízať ruku, ešte stá|e zabudnutrj na jeho chrbátiku.

Zrazu sa pretočí na chrbát, |abky k nebu a jeho vyraz v očiach hovorí: ,,H|adkaj ma, prosíííím|,,

Je mi ho tak |,rjto, určite je sám, bez rodičov a s rodencov ako ja a niekto ho asi nemá rád,

ked,ho uhryzot do uška. A|e opatrovate|ky v domove by mi určite nedovo|i| i  mať psa. V izbe

ho mať nemÓžem, |ebo moje spo|ub1ivaj ce - L i|a, Maruška a Sisa, by ho hned,naš|i .  Na dvore

máme |en trávu a starr j  stodo|u. ' .

, ,Už to mám, dám ťa do stodoly, aIe musíš byť ve|,mi t icho., ,  Pozr iem sa do jeho očiek a asi

sa mi to |en zda|o, a|e slabu|inko prik1ivo|. Ale to najdÓ|ežitejšie: ,,Ako ťa budem vo|ať?,,

Památám sa,  že ked 'som bo|a ma|á ,  s  pan i  H|adnou sme šl i  spo lu  po m| ieko a na jednej

u| ic i  sme prechádza|i  okolo továrne na čokoládu. Vola|a sa or ion. Dovtedy som neochutnala

čokoládu a Sisa mi povedala, že je to najs ladšia vec na svete. Mys|ím, že toto meno mu bude

ako ut iate. Už len vymys|ieÚ ako ho prepašovať do štÓ|ne. opatrne ho zodvihnem a Vopchám

do váčšieho vrecka na sukni.  Zmestí sa tam akurát,  už len bežať po ten chl ieb.



, ,To t i  vážne tak d|ho trva|o, k m si  k pi|a jeden bochník chleba? To som tam rovno

ma|a pos|ať E|lu so z|omenou nohou, ešte ajt ,á by pr iš|a skÓr, , ,  šomre pani H|adná.

,,Prepáčte, už sa to viackrát nestane, a|e mria tak zauja| spev vtáčkov V parku, že som

sa troška pozabud|a,, ,  poviem a pozr iem na rŤu svoj imi najsmutnejšími očkami. Za trest mi

da|a krájať staré zemiaky do každodennej po|ievky.

or iona som uloži|a do sena do štÓ|ne. Dri fam, že mu tam bude tep|o. NeskÓr mu

musím niečo zaniesť pod zub. Trocha m|ieka by t iež nezaškodi lo, no to dostáVame |en ráno,
pr i  raf iajkách. Myš|ienky na or iona ma tak zamestna|i ,  že som si  ani nevšim|a a bo|a som
s prácou hotová. Behom a pr i tom nenápadne som uteka|a k or ionovi.  D fam, že ho nik

nenašie|, prosím v duchu, ked, otváram dvere na stodo|e. Leží schri|en na kope sena
na starej handre, ktor so naš|a v stodole' od ri|,avy si vydrichnem. Márn šťastie, že ho nik

nezbada|. Urobím k nemu pár krokov a akoby ma vycíti|, hned, mu hlávka vyskočí hore

a začne štekať. Pristtipim k nemu, Vezmem si ho do rrjk a cítim sa tak príjemne ako nikdy.

Dni mi ubiehajr i  r1ich|ejšie, ked,som s or ionom. Už je to t ždeĚ, čo ho mám a ešte sa

to nik nedozvede|. Aj ked, je pani H|adnej podozrivé, ako r1ich|o teraz pracujem v kuchyni, nič

sa ma neprita. Ako dobre, Ved,čo by Som jej povedala, že som naš|a na u| ic i  chutnučké ma|é
psíča, d,a|ší h|adn krk a muse|a som si ho zobrať domov? Určite by ho vyhodi|a a mne by

da|a tak trest,  že s i  ho budem památať aj ako stará babka.
Raz podvečer sme spo|u s or ionom išl i  po mtiku. Tieto dni sa skoro stmieva, takže

sme musel i  ísť r1ich|o, aby som neprišla do domova potme. Ked,mám nákup hotov ,
rozhodnem sa, že pÓjdeme skratkou. Cupkáme po chodníku, ked, zrazu počujem zvláštny

zvuk. Niečo ako: ,,šššššššš.,, Pozerám sa na všetky strany, no nikde nikoho. ,,Šššššš, pod;

dievčatko, ružičkaaá mojááá.,. Ten h|as bo| tak'i jemn a zároveĚ ostr1Í, až mi stuh|a krv v

ži|ách. or ion zača| štekať.,,Neboj saaa, pod,seeem.,,Te|om mi prebehnetr iaška. Zoberiem si

na ruky oriona a očami pátram všade navÓko|, ked, vtom mi poh|,ad padne na tabu|,u

obch od u : S,TA&OlŽruwleWo
, ,Tak toto je naozaj ve|mi strašide|né:, poviem or ionovi a ešte tuhšie s i  ho ksebe

prit|ačím. ,,Pos|tichni maaááá, vojdiiííí.,, Teraz znel hIas ove|,a nástojčivejšie, ako predt m.

Preg|gnem a chytím klfučku. Na moje prekvapenie je otvorené a h|as je ove|,a pokojnejší:

,,Chod,, prosííím.,, Pri otváraní dvier zacengá zvonček a s orionom vchádzame do

najzv|áštnejšieho obchodu na svete. Na stenách visí plno obrazov z rÓznych ktÍtov sveta

a období, pri dverách stojí rad vešiakov s dáždnikmi. Všade pri stenách stoja skrine rÓznych

farieb a tvarov, na nich vel,a hrubrich kníh, zv|áštnych f|,aštičiek a iné zaujímav1Ích vecí. Je to

poriadne ve|'ká miestnos{ |ebo kvÓ|i všetk1im veciam nevidím na koniec. oproti dverám stojí

pu|t a na Ěom srj busty a sošky. Na pod|ahe su koberce najrÓznejších farieb a krásnych

ornamentov. Poobzerám Sd, nlkto tu nie je. or iona stá|e držím na rukách, aby sa mi tu

nestrati|. Nesrne|o urobím pár krátkych a nesrne|ych krokov. Všade sri knižnice p|né kníh

a zaprášené škatule' ,,Chod,d,alej, ukážem ti cestu u,,, Viem, že je ve|mi čudné nas|edovať

niečo, čo nevidím, no ja som nevede|a odo|ať a š|a som d,a|ej. ,,TU je toÓÓÓ. Nájdi to

a zachrář maá ááá,,, povedal hlas a zrazu začal fukať si|nri vietor' Zodviho| všetko navÓkol.

Papiere sa zača|i točiť, knihy | ietal i  ako vtáky, skr ine otvára| i  a zatvára| i  svoje dvierka. Všade



bo| tak chaos, že som skoro strat i|a rovnováhu, no v sekunde som sa chyt i|a sto|a, ktor bo|

najb|ižšie. Toto všet|<o netrva|o ani min tu azrazu všetko utích|o. orion v mojom náručítíško

kĎuča|. A presne predo mnou som to uvidela. Truhl icu, obyčajn drevenrj,  f lo aj tak ma

upritaIa. Teda skÓr to, čo bo|o po|oŽené vo vnutri na jemnom zamate' obyčajnri l ist. ,, lober

toÓÓÓ!, , ,  hovoriI  hlas. Načiah|a som k nemu ruku, čím b|ižšie som boIa, tr im mi bo|o na ruku

tep|ejšie,Zobra|a Som zožltnut obá|ku ztruhl ice, na ktorej boIa zv|áštnu pečať. Bola na nej

krá|bvská |<oruna. or ion znova zaskučaI a ja som sa vrát iIa do reaI i ty a spomenuIa som si  na

m ku pred obchodom.
Do domova som sa vrát i|a načas. or ion rych|o prebeho| pomedzi stromy do stodoly a ja

do jedá|ne. Ked, som tam voš|a, nenaš|a som živr i  dušu. Mtiku po|ožím na stÓ l  a h| 'adám

ostatn ch. D fam,že nie je tak nes|<oro, ved' je vonka ešte vidno. Hodiny na stene ukazova|i

presne šesť hodín. Voš|a som do kuchyne, nikto, voš|a som do všetkr ich iz ieb, a|e nikoho som

nenaš|a. Tak toto je velmi zv|áštne/ pomys|ím si .  Vrát im sa do kuchyne po chlebík pre or iona.

V komore som naš|a aj trocha m|ieka. Cez dvor cupkám za orionom' otvorím dvere na

stodo|e a h|,adám psíča. Leží na sene a tíško odfukuje. Podídem k nemu a |,ahnem si  na seno

ved|,á neho. AspoĚ že on je tu stá|e. Nedarí sa mi zaspať, stá|e mys|ím na ten l ist  h|boko

v mojorn vrecku' Možno je ten l ist  pre mĚa a ja s i  ho musím prečítať. Za|ovím ho vo vrecku,

odtrhnem pečať a začítam sa:

fuA"rto*?Io,fuet"E*6j !

Tento {;,,tje iÍa Tv.oj. ,,

TfAl'*4in,Ei* Erqiiru
zd rftaTgm a pceúnmi,

zísfrina,gnať to,u,u

.zo xvojimi.rnami.

Kaju, tesanazi,stíš

,rzarsen, xiju to Ěro6u.

T, iš tcfreťv"o,do ?

ft,n, funiunto, vr áť *i sIofi"d* ! "

Najprv nemÓžem uveriť v|astn1im očiam, nerozumiem tomu, čo čítam, no potom od

navy zaspávam. Všade okolo mĎa je hmta. Je to tu také pochmÚrrne. VÓbec neviem, kde

som. Zrazu hm|a odstupuje.Vidím obrysy stromov, p|ota a karnelŤov. Náhrobn1Ích kameĚov.

Som na cintoríne. Necít im ch|ad, necít im nič. Na sebe mám oblečen dIhé bie|e šaty a som

bosá. odrazu znova počujem t ie známe h|asy:, ,A vza| som si  ich do hrobu |j  . . , , ,obzr iem sa

navÓko|, nik tu nie je, no zrazu opáť začne fr jkať siIn vietor, zodvihne ma do vzduchu a ja

| ietam ako vták.. .
Zobudím sa uplne spotená a v rukách stískam krisky s|amy. Ten sen bo| tak'/ skutočn

a ten t ist . . . .  Ten | ist leží hned'ved|,a mria. Prečítam si  ho ešte nieko|kokrát.  Skutočne je o mne.

A ten sen bol veImi podobn1i tomu I istu. or ion mi líŽe prsty. Včerajší chl ieb mu asi  nestači|.  , ,

Jaj, uŽ je určite ve|,a hodín a ostatní ma h|,adajri,,, vyhÉknem a rrich|o vstanem zo s|amy.

Vonka je príjemne sviežo, no aj neprl jemne t icho. Vchádzam do jedálne, kuchyne, i lá

poschodie, no nič sa od včera nezmeni|o, nik tu nie je. Sadnem si  na sto| ičku, | ist v rukách

a potichu vz|yká ffi i ,,Nájdem |ist a zrazu ma každ1i opustí, nernám nikoho, ku komu by sorn



šla,  nemám pen iaze,  nemám n ič,  len or iona a zv|áštnY až st rašide|nr i  | i s t .  Čo |en budem
robiť?,,  or ion pr ibehne cez dvor ku mne. Akoby cít i| ,  že tu nie je niečo v por iadku a som
smutná. , ,Ak ten | ist nie je len taky Žart,  tak sa vydám h|.adať t moju , ,kraj inu,. .  Ved, nič
nestratím, moŽno naopak, získam,,,  poviem a pozr iem na or iona. Ten na mĚa upiera svoje
be|asé očká a z jeho postoja vycítim, že je pripraven ísť za mnou aj na kraj sveta. Usmejem
sa, naša cesta za dobrodružstvom sa zača|a...

Do malého batÓžka, som poba|i|a dostato|< jed|a na neurčito, trocha vody a | ist .  Kedže
je vonka z ima, na h|avu som si  dala v lnen1i šá| '  Takto pr ichystaná som si  v|oži la or iona do
vrecka na kabáte a zatvorila som dver'e domova. Vobec som nevede|a, kam mám ísť, aj som
sa bá|a,  lebo na u| ic i  t iež nebo|o n ikoho.  Už od rána som n ikoho nev ide la .  Všade bo|o mraz ivé
ticho, no zrazu začne frikať siln1i vietor. ,,otvor Iist, tam je cesta aaááá,,. Neviem prečo, no
pos|uchnem. Už som si  zvyk|a na t ie hlasy oI<olo mĚa. Roztvorím l ist  a nemÓžem uveriť
v|astnfm očiam. okrem básne je na rŤom aj mapa s vyznačenrim cintorínom. Velmi zv|áštne,
pomys|ím si .  Poh|adkám orionovi hlávku trčiacu z vrecka a vydám sa na cestu.

Cintorín je i ip|ne na opačnej strane mesta, flo idem po u|ičkách vyznačenrich na
mape/ takže tam l,ahko trafím. Cestou nevidím živrj dušu. Akoby som v ce|om meste bo|a |en
ja. |š|a Som aj po uličke, kde boIo včera starožitníctvo, no teraz s tu potraviny. Nemo h|,adím
na obchod a v nÍnte srdca pocít im strach. Už je skoro poobede, ked,pr ichádzam k c intorínu.
Brána pr i  otváraní zaškrípe. Cintorín je velk ,  |emuj ho ihl ičnaté a | istnaté stromy. Hroby
vyzeraj ve|mi staré, z niektorrich zostal |en kríž. Vykročím po chodníku, no vÓbec neviem, čo
tu v|astne robím. V tej chví| i  nastane tma, ako v noci ,  |enŽe na nebi nie s žiadne hviezdy, |en
mesiac je v splne a je sfarbeny doruŽova. Takr i to som ho ešte nevide|a. opáť začne f kať si ln '/
v ietor, nadvihne ma a vedie ma sám po chodníku. Neprotestujem, nedokážem to. Celé je to
ako zo sna. or ion mi kr iučí hlboko vo vrecku. Skoro som nal iho zabud|a. Netrvalo to ani dve
min ty a stojím opáť na v|a'stnrich nohách. Rozhliadnem sa. Predo mnou sa t či neve|,kr/
hrob,  na náhrobnom kameni je  napísané:

. Ervín Rose

,, Rose je ruža a ja sa vo|ám Rosienka, nie je to nejaké čudné?,, Hned,, ako to dopoviem
sa napIní mÓj sen. Zrazu rna obk|opia strieborné motri le zo všetk1ich strán, zodvihnri ma a ja

|etím ako vták, vysoko nad ob|aky. otvorím oči. VÓbec neviem, kde som, flo je tu krásne.
Postavím sa na nohy o poobzerám sa po okolí. Všade oko|o s obrovské strorniská, ani
nedovidím na ich vrcholce, také su vysoké. obrastajr i  ich popínavé rast| inky, na hrub ch
konároch je asi tisíc vtáčích hniezd. Prl stromoch rast vysokánske kvety, spoznávam
konva|inky, kde-tu f ia lky, no všetky aspoĚ stokrát váčšie ako v skutočnost i  a ja s i  pr i  n ich
pripadám taká maIičká. Všade je bujná ze|eIŤ, ešte aj tráva je odo mĚa vyššia, no tam, kde
stojím je normá|na. Čo ak tu žiju aj omnoho váčšie živočíchy, naprík|ad |ev, ten by tu bo|
ve|'k1i ako auto! Táto myš|ienka ma zamrazí, Začujem skučanie. Ten zvuk ide s mÓjho vrecka.

, ,Ach, or ionko, ty s i  tu t iež!,,  od radost i  až podskočím. ^ž teraz s i  všimnem, Že batoh

a ob|ečenie mi zostal i  neporušené. [šte aj | ist  je na mieste. Kym vyberám or ionka z vrecka,

z vysokej trávy počujem šuchot. Srdce mi bi je až v krku. Pr i t|ačím si  or ionka b| ižšie k sebe,
privriem oči a čakám na najhoršie. šuchot je čoraz h|asnejší, akoby cez trávu iš|o vel,a nÓh

naraz. Len nech je to rychla smrť, poma|á je najhoršia. Určite moje ob|ečenie nezjedia, a le

or iona áno. MÓj mal1i  psíček, vždy bo| pr i  rnne.. .  Takéto rnyš|ienky mnou |omcujt i  a ja už.už

chcem od strachu omd|ie{ no vtorn šuchot prestane. To s i  ma najprv musia obzr ied a až



potom z jesť?Ved,na mne n ie  je  ve l ,a  mása a moje d lhé kučeravévlasy by im nechut i I i .  Ked,s i

mys|ím, Že uŽ sa na mria určite niečo vrhne, začujem". , ,Jé mÉtva, či čo?,. Ten h|as ma

prekvapí. Je s|adky ako med a ja nevydržím a otvorím oči. Najprv musím žmurkať, kym si

znova zvyknem na to|,ko svet|a. Vidím pred sebou plno obrysov. lvieratá! Predo mnou stojí

|íška, jej  b|ankytne modré oči sa do mĎa vpíjaj ako more,aŽ musím odvrát iť zrak, za řou s

ovce/ kravy, s|ony, žirafy,tigre, prasiatka,r6zne druhy psov, mačiek, na stromoch |ezti opice,

stromy sr i  posiate vtákmi, takže vyzerajt i  ako farebné lízanky. Na zemi sa k moj im nohám

tt i| ia škrečky a myšky,Zdá sa mi, že tento dIh\ i  rad nemá ani koniec. Najzvláštnejšie na tom

je, Že su rip|ne rovnaké ako na Zemi, tiché, zdá sa, že zvedavé. orion začne šťastne štekať,

ked, zbadá ma|é šteniatka navlas rovnaké ako on. Čupnem si  a od razu mám pocit  11p|ného

bezpečia a istoty, Že zvieratá su priate|'ské a nič mi neurobia. Líška ma pozoruje svojimi

modr mi očami a prikyvne. Predstupi predo mĚa a začne rozprávať:,,Mitá Rosienka, vítam ťa

v Kraj inke. Asi  vÓbec nevieš, čo tu robíš, no nič to,. ,  odm|čí sa a ja s i  uvedomím, Že na Ďu

vyva|'ujem oči ako na prízrak. Je to ten istri s|adky h|as, čo som poču|a. Líška a hovorí? To je

určite sen. Poštipnem sa, dosť si|no a cítim to. Toto je určite skutočnosť! Všetci na mĚa

upierajrj svoje oči. Cítim sa trocha čudne. ,,Všetko ti poviem, no nerob tri čudn vec s rukou.

,,Takže,,. odm|čí sa, ,,tvoj ocko bo| vriborn1im vedcom. SkrjmaI malé čiastočky, vraj atÓmy,

a zisti|, že existuje aj in1i svet ako ten váš. Zisti l to tak, Že raz v noci skrjmal vesmír a z jednej

d'a|ekej hviezdy zazre| ze|eny od|esk. Zda|o sa mu to ve|,mi zv|áštne, poveda| to aj svojmu

otcovi, tiež vedcovi, no on svojmu šestnásťročnému synovi neveri|. A tak tvoj ocko číta| ve|,a

kníh, prešiel vet,a miest, no o Zelenej hviezde, ako ju nazva|, sa nedozvedel nič, až kym...,,

odmlčí sa a ja zadržím dych. Všetky zvieratká Sa usadi|i, akoby počriva|i trito zvláštnu

rozprávku a s rovna|<o napáté ako jd. , , . . .sa to Znova nezopakovato. Presne dvanásty deĚ

dvanásteho mesiaca v roku a v dvanástu hodinu. Bo|o to ve|mi nezvyčajné. Vtedy sa mu

zjavi|a krásna pani,  naša kráIbvná, a povedala mu, aby išiel  na c intorín a že mu odpovie na

všetky jeho otázky o Ze|enej hviezde. M|adri Ervín bol ve|,mi zvedav1i a nozbeho| sa na

cintorín, čo mu nohy stačit i .  A tam, presne na tom istom mieste, kde s i  stá|a, sa zjaviI i  mot ' f|e

a zodvih| i  ho vysoko až do našej Kraj inky, na jeho Ze|ent i  hviezdu. Naša kraj ina je celá ze|ená,

popretkávaná r iekami, je od vašej Zeme vzdia|ená niekol,ko svete|nych rokov, no moty|e

majr i  neuverite|,nu r1ich|osť a s i lu. Ked,pr išie| sem, prvého koho streto|, som bo|a ja. Vedela

som, že č|ovek by sa tu zjavi| |en vtedy, keby ho sem Krá|bvná sama pos|a|a, tak som ho k nej

pr iv iedIa'  Hned,sa do nej zal ,r ' ib i| ,  bola ešte nádherná a maIa také isté v|asy ako ty. Krá|bvná

mu Vysvet|i|a, že ho pozorova|a zo svojho d,alekoh|,adu, ktory vidí aj do hÍnry ouse, ve|mi sa

jej zapáči lo, čomu sa venovat a čo sk ma|. Rada by sa uči|a, no my nevyrábame papier zo

stromov ako vy, Iebo stromy v Kraj inke s živé tvory, takže sa nemaIa z čoho učiť. Bo|a velmi

osamelá, nikdy sa nestret la so žiadnym č|ovekom. ZrodiIa sa z kvetvt,  z ruŽe, takže sa vo|a|a

Rosie. Naše Krá|bvné sa rodia z kvetov a pod|,a nich dostanťr meno, nevieme prečo je to tak,

no deje sa to každ1ich tisíc rokov' Rosie bo|a Úržasná, ve|,mi nás l. bila a stara|a sa o ce|ri

Kraj inku. Ervínovi daIa izbu hned,vedl,a tej svojej v Patáci  a ve| 'a sa od neho naučiIa. Za chví|,u

ho t iež zača|a r biť, no inou láskou al<o nás. o pár t1iždĎov ma|i svadbu, ich |áska by aj hory

prenies|a, no bá| i  sme sa o Ěu. Ešte žiadna krá l ,ovná sa neza|,r jbiIa do č|oveka. A potom si  sa

ma|a narodiť ty. Presne dvanásty den dvanásteho mesiaca o dvanástej hodine. Krá|bvná nám

dala novy život, no ona sama nepreži|a,,, pri t1ichto slovách všetky zvieratlqá posmutnejri. ,,Ty

si sa narodi|a Živá azdravá, no Ervínovi ve|mi chriba|a Rosie, naša krá|bvná. Poprosil motri|e,



aby ho odniesl i  na Ze m a s|,  bi| ,  Že presne o dvanásť rokov, dvanásty deĎ dvanásteho
mesiaca v roku príde da i{raj inky nová krá|bvná. TY,, ,

od pr:ekvapenia sa až zapotácam dozadu. Ja a krá|bvná?Ved,som |en obyčajné dievčatko
z domova, ktoré žije obyčajny život. Až doteraz.Z |íščieho poh|,adu vyčítam, že všetko mys|e|a
vážne' Akoby sa tu zastavil čas. Ešte pred chví|bu som stá|a na cintoríne a teraz som tu, na
plne inej p|anéte a mám sa stať krá|bvnou. Pozriem sa na ob|ohu, rozlievajri sa na nej všetky

farby, a|e nevidím S|nkcl ani hviezdy. Kedže viem, že je to sktltočnosÚ som ce|á zmetená,
zmÓžem sa iba na krátke:, ,Som vaša nová krá|bvná,, ,azrazu necít im pÓdu pod nohami.

V Kraj inke neexiStuj dni.  Je to ako žiť jeden deĎ ce|rj  večnosť a nikdy sa neunaviť. Je
zv|áštne byť Králbvnou, žiť v rozprávkovom Pa|áci, navštevovať s líškou pomníky všetkrich
krá|bvien, objavovať nové mi.esta a hrať sa s ostatnymi zvieratami. Líška Lyska mi raz
povedala, že Králbvná cJclspeje, ked, má osemnásť rokov, potom už nestarne a zomrie pri

dovÍšení tisíc rokov. 5o mnou si však nie je istá, kedže mám ocka č|oveka a mamu

rozprávkovri bytosť. Povedala tieŽ, že Králbvná vidí bud cnosť. Mama teda vedela, čo sa

Ěou stane, no |áska bola s i|nejšia. Za|,ubi|a sa do mÓjho ocka. Asi  ve|mi t  ži la po v|astnej

dcére, ked,pre riu obetova|a svoj život.
Som rada, že konečne viem, kto bol i  moj i  rodičia, naš|a som miesto, kde patrím

a naš|a som aj samu seba. Viem, že mám cet život pred sebou. Život ako krásny derŤ. Noc

nastane iba vtedy, ked' .sa mÓj deĎ skončí...

Žgfia S|ováková,14 r. t. kategÓria

Čierna L ka, Rimavská Sobota

zŠ p. Ke||nera Hostinského, Rim. Sobota


