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Pocit osamění není nikdy silnější než v zimě.
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Když i zpěv nejživějších kolíbalů utichl a nebylo je již vidět, jak 
si vesele hrají a honí se létajíce vysoko nad korunami stromů, 
bylo nad slunce jasné, že také do horského lesa vstoupila 
neomylně zima.
Obloha se často halila do mlhavého šedivého pláště, který 
zakrýval rozesmátou tvář slunce. Většina ptáčků nevěděla, kam 
se před zimou uchýlit. Také zpěv podzimních cikád se pomalu 
ztrácel na křídlech studených front, které přicházely jedna za 
druhou. Pouze severní vítr pěl sólo mezi stromy lesíku. I říčka, 
na jaře a v létě tak živá, byla nyní vyschlá a dno jejího mělkého 
koryta bylo poseto žlutými listy, které se občas zmatečně 
roztančily v poryvech severního větru.
Tyto výjevy přidaly zimě na ještě intenzivnějším pocitu 
nehostinnosti a osamění.
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Na rozdíl od většiny žlutého listí Lísteček neopustil na podzim 
svůj rodný strom a zůstával stále na svém místě vysoko v koruně 
mandlovníku, kde nastavoval tvář vstříc mrazivému severnímu 
větru, který se rozfoukal od moře.

„Kdo by to byl do tebe řekl! Od jara 
jsi ani na okamžik neztratil nic ze své 
síly a vytrvalosti! Kolika útrapami jsi 
už prošel a i nyní statečně čelíš tomu 
mrazivému severnímu větru!“

Bělovlásek se sice stále ještě čas od času objevil, ale s příchodem 
zimy se jeho výmluvnost vytratila. Často jen zkroušeně mlčel. 
Pouze když tu a tam vysvitlo sluníčku, znovu ožil a prohodil pár 
vět. Nikdy ale neopomněl Lísteček pochválit.

Taková zima, tady já už nebudu!
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Občas když přemýšlel o Bělovláskových slovech, kladl si 
Lísteček otázku, zda měl prostě jen v životě štěstí, nebo zda má 
jeho život nějaký hlubší smysl. Přestože pramen, ze kterého 
čerpal svou životní energii, již dávno vyschl, Lísteček se stále 
ještě třepotal v severním větru, který hvízdal ve větvích stromů. 
A uprostřed těch poryvů nemilosrdného studeného větru si 
Lísteček mimoděk uvědomil, že jeho život se pomalu ale jistě 
blíží ke konci.
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A jak postupně slábl, pouze ona kapička rosy v jeho srdci 
symbolizující život byla čím dál tím ryzejší a jasnější.
Jedna studená fronta střídala druhou a mnoho žlutých lístků opět 
nedokázalo čelit náporům silného mrazivého větru a postupně 
opadalo.
Také několik ambroní na protějším břehu říčky, které na podzim 
oslňovaly svými opojně červenými tvářemi, uschlo v poryvech 
severního větru, a jejich listí spadalo na zem. Dokonce i kafry, 
přesličníky a jiné celoročně zelené stromy vypadaly povadle 
a jakoby bez života. V tu chvíli si Lísteček uvědomil, že i on 
sám opět prochází jakousi tajuplnou proměnou.
Nevěděl, zda je to tím, že již zestárl, či ještě více dospěl, ale jeho 
zlatavě žlutý šat se začal pomalu barvit do červena…
Čím silněji foukal severní vítr a mrazivější byl vzduch, tím 
červenější byl i náš Lísteček.
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A když se zima přechýlila do druhé poloviny, zbarvil se Lísteček 
do brunátně rudé.
„No vida! Vypadám teď stejně jako ty překrásné moudré rudé 
lístky, se kterými jsem se na jaře seznámil!“
A přesně v okamžiku, kdy Lísteček došel na pokraj poznání, 
Vládce stromů potichu uzavřel žilky, kterými do Lístečku 
proudila tajuplná energie života. Poté co bylo přerušeno spojení 
mezi ním a Vládcem stromů, Lísteček postupně ztrácel sílu 
a bylo pro něj stále těžší udržet se vzpřímeně na větvi.
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A tak když se přiblížil konec zimy, opustil také Lísteček svou 
rodnou větvičku spolu s vlahým větrem, ze kterého již bylo cítit 
jemnou vůni jara.
„Jak je možné, že Vládce stromů nemá ani trochu slitování 
a dopustí, aby se list s větvičkou oddělil?“
Naplněn nejasným smutkem, musel se teď červený Lísteček se 
vydat sám na cestu do neznáma, aby porozuměl nejhlubšímu 
tajemství své vlastní existence. 
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Stařenka
8.
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Zima se chýlila ke konci, když tu náhle prolomil tichou, 
osamělou atmosféru horského lesa ptačí zpěv. To jaro se opět 
dostavilo za doprovodu líbezných zvuků přírody, přinášejíc 
s sebou životadárnou sílu.
A když pohladil horské vrcholky jihozápadní vítr, ani dosud 
chladné ovzduší nebylo již tak mrazivé jako předtím. Vzduchem 
se postupně začala šířit jemná vůně zeminy…
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Jednoho rána, krajinu zrovna halil jemný závoj mlhy, vykouklo 
právě narozené veverčátko nedočkavě z hnízda a zvědavě 
čichalo kolem sebe, až se nakonec pustilo do plodů na 
nedalekém pryšci. A když se ranní sluníčko dotklo země svými 
teplými paprsky, v nízkých křovinách se tu a tam začal ozývat 
hlasitý zpěv dosyta najezených koroptviček. A co teprve ta hejna 
ptáků – v korunách stromů, v travinách, i vysoko v oblacích, 
odevšud zazníval ptačí zpěv, jak ptáčci pilně trénovali svá hrdla, 
jež na celou zimu utichla… S příchodem jara příroda znovu 
ožila a celý les naplnilo radostné veselí.
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Poté co opustil svou rodnou větev, ztratil Lísteček jakékoli 
spojení se svými kamarády. Osamoceně ležel na vlhkém mechu 
a potichu sledoval, jak horský les den za dnem znovu ožívá, 
když tu si náhle vzpomněl:
„Ale vždyť to je jaro! To období, kdy jsem poprvé vykoukl na 
svět z malého pupenu!“
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V tu chvíli porozuměl Lísteček tajemství svého zrození – jediná 
průzračná kapička rosy ukápla pomalu z obrovského kmene 
Vládce stromů na očko na větvi. Poté, vstříc prvním paprskům 
rozbřesku, se očko rozzářilo červeným nachem jako nejveselejší 
úsměv.

„To průzračná kapička rosy stála na samém počátku mého 
zrození!“
Když byl ještě křehkým pupenem, zmáčela ta mrazivá rosa často 
celé jeho tělo, a ani později když vyrostl a proměnil se v nový 
lístek, nepřestávaly živné látky proudící jeho žilkami vyzařovat 
její čistý jas. Za jarních rán, kdy teplo stále ještě střídal chlad, 
jej starší rudé lístky na okolních větvičkách učily sledovat 
proměny přírody a mít se na pozoru, aby ta živá voda v jeho 
srdci nezmrzla. Lísteček tak díky nim přestál svou první životní 
zkoušku.
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Zatímco rostl a sílil, ten ryzí pramen života tvořil neustále 
spojení mezi ním a Vládcem stromů. Jeho prostřednictvím 
získával živné látky, díky němu byl schopen přeměnit energii 
ze slunečního záření spolu s oxidem uhličitým v živiny, které 
předal zpět stromu. Díky této živé vodě bylo jeho tělo jemné až 
průzračné a navíc se z něj mohlo odpařit přebytečné teplo.
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Vše bylo najednou tak jasné! Průzračné perličky rosy mu byly 
věrným průvodcem, který ho nikdy ani na okamžik neopustil.
I přestože po měsících veder Lísteček téměř uschl, jeho zeleň 
byla nenávratně pryč a všechny živné látky vráceny zpět do 
matečného těla stromu, ten vnitřní pramen života stále proudil 
jeho tělem. Dokonce i nyní, kdy už byl nucen opustit svou 
rodnou větvičku a spadl na bahnitou zem a nemohl již jako dříve 
tančit v jarním větru, ta rosa života stále proudila jeho srdcem.
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Horský vítr jemně pohladil koruny stromů, až se rozvlnily 
jako hladina moře. Skrze listoví probleskla jasně modrá 
obloha a oslnivý sluneční svit. Oči Lístečku se rázem rozzářily 
– nejasně zahlédl, že na větvičce, kde kdysi sám vítal ranní 
sluníčko a rosu, znovu vyrašily nové pupeny.
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Ležel tiše na zemi, ze které se šířila vůně hlíny, ponořen ve 
vzpomínkách. Vládce stromů se neustále mlčky usmíval a Lístečku 
se mimoděk zaleskly v očích průzračné slzy… V tu chvíli se v lese 
opět objevila stařenka, která stejně jako loni přišla s bambusovou 
nůší na zádech sbírat rudé listí. A když došla k Lístečku, sebrala 
i jeho ze země.
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A tak se spolu se svými kamarády vzdaloval Lísteček ve 
stařenčině košíku té teplé vlahé půdě i poslednímu ochrannému 
stínu Vládce stromů. Přestože nevěděl, kam ho jeho osud 
nakonec zanese, netrápil se, ani se nebál, jen v hloubi svého 
srdce nedokázal potlačit smutek z odloučení.
Opět se spustil jemný hustý jarní déšť…
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Tajemná příčina života
9.
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„To bude nejspíš jedno z těch lidských obydlí, co mi o nich 
vyprávěl Bělovlásek!“ pomyslel si Lísteček, který se poprvé 
ocitl na místě tak odlišném od horského lesa, kde vyrůstal. 
Namísto hry stínů, jež vrhaly na zem koruny stromů, viděl 
pouze stařenku, která měla neustále napilno.
Od té doby, co ho sem přinesla, ležel Lísteček neustále 
v bambusové nůši, když tu mu náhle znovu vytanula na 
mysli ona dosud nevyřešená záhada z loňského jara:
„Na co asi stařenka ty rudé listy sbírá?“
Lísteček v tichosti vyčkával. Budu-li se pozorně dívat, třeba 
té záhadě přijdu na kloub, pomyslel si.

Tolik se mi po nich stýská!
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A zatímco čekal, naslouchal, jak kapky deště venku za okny 
vytrvale ťukají do země jako do kláves klavíru… Přestože on 
sám se nemohl již více svlažit v konejšivém jarním deštíku, 
nikdy nezapomněl na jeho rytmus a chuť.
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V horském lese stačilo pozvednout zrak a před jeho očima se 
rázem rozprostřela nedozírná třpytící se záře. Do stařenčiny 
světnice pronikaly střípky slunečních paprsků sice jen 
výjimečně, Lísteček však i zde stále cítil dech horského lesa, jež 
sem přinášely poryvy větru.
Jarní déšť dlouho neustával a rytmus dešťových kapek zavedl 
Lísteček ve vzpomínkách až k zážitkům z jeho mládí…
„Ach! Sluníčko konečně ukázalo svou tvář!“
Nevěděl ani, kolik času už mezitím uběhlo, když tu náhle 
zaslechl radostný stařenčin hlas. Zároveň si uvědomil, že déšť 
venku již ustal, a prsty slunečních paprsků, které hladily jeho 
tělo, jako by byly náhle jasnější a teplejší.
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„Není nad hřejivé sluneční paprsky!“
Po chvilce vynesla stařenka bambusovou nůši 
s rudými listy ven před světnici.
Přes celou šíři té nesmírné nebeské klenby se 
znovu rozkutálely jemně zaoblené bílé mráčky. 
Kam až dohlédl, táhly se horské lesy a zelené 
vrcholky hor… Jak se Lísteček zhluboka nadechl 
čerstvého svěžího vzduchu, zaplavila jeho srdce 
nevyslovitelná radost!
Potom uviděl, jak stařenka bere lístky jeden po 
druhém z nůše, navléká je na tenkou hedvábnou 
nit a zavěšuje do větru. Práce měla, že nevěděla, 
co dřív.
Lísteček se společně s  dalš ími kamarády 
navlečenými na šňůrkách pohupoval ve větru, jako 
by se znovu vrátil do dob, kdy hrdě zdobil větve 
stromu.
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Slunce stoupalo stále výše po obloze a jeho teplá zlatavá záře 
píchala do očí. A když se i azurová obloha začala bělostně lesknout, 
Lísteček na sobě pocítil sluneční paprsky žhavé jako plameny ohně. 
Míza v jeho těle se postupně kapička po kapičce odpařovala.
Teprve nyní pochopil, že když byl dříve vystaven sluneční záři, ten 
příjemný pocit, který se mu rozléval po celém těle, byl podmíněn 
tichou ochranou Vládce stromů a chladivým pramenem života, 
který z kmene mandlovníku neustále proudil do jeho žil. 
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Když se slunce sklonilo k dalekým horám, stařenka se znovu 
objevila.
Šňůrky s vysušenými listy mandlovníku sebrala postupně zpět 
do nůše a odnesla je do světnice.
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Tak ubíhal den za dnem a bylo stále jasněji a tepleji.
Každý den vynesla stařenka Lísteček a všechny jeho kamarády 
ven a večer je zase schovala do světnice.
Za bílého dne jej spalovala záře slunce, za nocí neviděl již více 
jasnou oblohu plnou hvězd. Tekutiny z jeho těla se den za dnem 
postupně vypařovaly a on usychal… Neposkvrněný Lísteček 
si přesto uschoval esenci z životadárné rosy hluboko ve svých 
žilkách.
„Léto už asi skončilo!“

Když Lísteček pocítil, že všechny tekutiny z jeho těla se již 
dočista odpařily, uvědomil si zároveň, že kapička rosy v jeho 
nitru je čím dál průzračnější a ryzejší!
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Jednoho dne stařenka svýma hrubýma, ale něžnýma rukama 
Lísteček zvedla, opatrně z něj setřela prach a potom jeho 
vysušené křehké tělíčko roztrhala na malé kousky, vložila je 
do porcelánové konvičky a zalila vroucí vodou. Z konvičky se 
vmžiku začala šířit omamná vůně a Lísteček pocítil, že kapička 
rosy z jeho žilek se pomalu rozpouští ve vodě.
Poté nalila stařenka odvar z konvičky do porcelánové misky 
a lístky v konvici znovu zalila horkou vodou… a tak se to 
několikrát opakovalo. Esence neposkvrněného Lístečku se do 
poslední kapky rozpustila v odvaru křišťálově jantarové barvy.
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Pochvaloval si spokojeně nemocný chlapec, jakmile ochutnal 
odvar z misky.

„To je dobře, že ti chutná! Jen se 
ještě pořádně napij! Po tomto čaji 
z lístků mandlovníku mořského se 
jistě brzy uzdravíš.“ 

Stařenka utěšovala nemocného chlapce něžným laskavým 
hlasem.

„Stařenko, ten čaj je 
opravdu lahodný!“ 
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Proud léčivé energie prostoupil spolu s nasládlým osvěžujícím 
čajem celé chlapcovo tělo. Esence Lístečku se již zcela 
rozpustila v čajovém odvaru.
V tu chvíli jako by se jeho duše spojila neoddělitelně s esencí 
průzračné vody a celé tělo nemocného chlapce zaplavila voňavá 
tajuplná síla…
„Tak takhle to tedy je! Tajemství života spočívá v tom, že se 
dokážeme obětovat pro druhé!“
Lísteček konečně zcela porozuměl té tajuplné příčině svého 
zrození!
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Óda neposkvrněného Lístečku
10.
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Mezi závoji vlhké mlhy prosvítá nespočet oslnivých 
výjevů z života přírody a uprostřed té ryzí záře se nejasně 
ozývá tichý zpěv –

59



60 



Malý Lísteček neposkvrněný
Jiskřičky života ve všem živém se skrývají
Kapka rosy – nejlepší přítel můj
Před housenkou chránit musím život svůj
Nejradši mám motýlů křídla ladně tančící
Nejraději poslouchám veselou píseň ptačí vůkol znějící
Jarní větřík mě rozhoupá
Letní přeháňka je mi chladivou útěchou života
Azurově modrá obloha mě učí skicovat krajinu
A jak mě opíjí měsíčná noc teplého podzimu!
Oděn do krásné brunátné červeně
Na samotném vrcholu zimy – bílé, dávno ne zelené
Já snáším se k zemi, nade mnou jen prázdná větvička
Ach, tajemství života
Ta ve všem živém ukrývající se jiskřička…
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Opět přišlo jaro a horské vrcholky táhnoucí se podél 
mořského pobřeží zahalil jemný závoj mlhy. Nízko na 
obloze visí šedivé mraky, vzduch jakoby se dal ždímat. Tu 
náhle se z hloubi mračen ozvalo sotva znatelné zadunění 
– už už chtělo zahřmít, ale na poslední chvíli jako by si to 
hrom rozmyslel.

V tom skutečně zahřmělo a spustil se vytrvalý jarní déšť.
Kořeny Vládce stromů, mandlovníku mořského, se 
probudily ze zimního spánku, potichu vstřebaly první 
kapky jarního deště a rosy a přesměrovaly je do pramene 
života proudícího kmenem stromu.
„Čimčarara čim čim čim – jaro je zase tady!“ ozval se 
Bělovlásek vysoko v koruně stromu... 
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