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KDESI DALEKO, KAM LIDSKÉ OKO NEDOHLÉDNE, 
KAM ANI HEJNO PTÁKŮ NEZABLOUDÍ,
ROZPROSTÍRALA SE PODIVNÁ KRAJINA
ZAHALENÁ ZÁVOJEM ŠEDÉ MLHY.



Uprostřed vysokých hor, utopené v šedém oparu, který spolykal  
všechny barvy, jas i vůně, se schovávalo starobylé městečko. 
Smutné kamenné domky se k sobě tiskly v hluboké roklině,  
nad kterou se k nebi pyšně tyčila kamenná tvrz. Odpradávna v ní žil  
zlý a bohatý vládce Šedomur, hlídaný oddanými strážci a vojáky.







Šedé bylo městečko, domy, stromy i voda v potoce. 
Šedivá byla zvířata, lidé i jejich myšlenky.
Obyvatelé města den co den poslušně, bez odporu, plnili příkazy 
panovačného vládce. 

Jen vždy na jaře zdejší děti vyběhly na blízký kopec, kde dlouho mlčky 
hleděly do šedivé mlhy, jako by něco očekávaly… nebo někoho?

Možná, že by tak tomu bylo dodnes, kdyby se jednoho smutného rána
nepřihodilo něco věru zvláštního…





Nejspíš čirou náhodou do toho zapomenutého kraje zabloudil velký 
pestrobarevný pták. Proletěl mlžným příkrovem nad údolím,
zvědavě zatřepotal křídly nad temnými střechami městečka 
a zakroužil kolem věže Šedomurova hradu.





Šedomur jako každý den dohlížel na život v údolí.
Vtom mu výhled z dalekohledu zaclonilo cosi ohnivě jasného!
Poletovalo to kolem a hýřilo všemi barvami. 
„Kšá! Kšá!“ rozzuřil se Šedomur. Snažil se nevítaného 
návštěvníka všemožně zaplašit. Máchal rukama, 
oháněl se dalekohledem jako zbraní.
Ptáka však směšná poskakující figurka 
na věži z míry nevyvedla.



Pták kroužil níž a níž, až nakonec dosedl na kamennou kašnu  
uprostřed městečka.
Jeho pestré peří zářilo na šedém pozadí jako vzácný šperk. 
Během chvilky se začali sbíhat první odvážlivci. 
„Ach, to je krása!“
Přibíhali další a další. Snad poprvé bylo celé náměstíčko plné. 
Všichni v němém úžasu hleděli na ten nevídaný zázrak. 





Zděšený Šedomur s hrůzou pozoroval, co se děje pod věží.
Poručil vojákům, aby se okamžitě s drzým opeřencem vypořádali !
„Co koukáte! Zažeňte všechny zpět k práci !“
Stráže na sebe bezradně pohlédly. 
„Použijte své šípy, hlupáci !” rozkázal Šedomur.
To už měl pořádně nahnáno !





Vojáci s hlasitým rámusem připochodovali na náměstí.
„Zmizte !“ křičeli. „Pryč odsud !“ 
Lidé se rozprchli. 
Z úkrytů vyděšeně pozorovali, jak se sprška šípů snesla ke kašně.
Pták udiveně a pobaveně sledoval počínání vojáků.
Kupodivu nezraněný se po chvíli vznesl vzhůru.
Jen jedno pestré pírko se z výšky krouživě sneslo na dlažbu.





Vojáci se radovali ze snadného vítězství. „Pochvala nás nemine!“ 
Spěchali ke svému vládci.
A dospělí? Neodvážili se vyjít na světlo. 
Zářící pírko leželo na dlažbě bez povšimnutí.



Kde se vzala, tu se vzala, náhle se nad pírkem skláněla skupinka dětí.
S hlavami u sebe si kluci a holky něco rozčileně špitali. 
Co se jim nelíbilo víc?  
Jak vojáci vypudili ptáka, anebo jak se dospělí nechali zahnat? Kdo ví.



Možná závanem větru, možná jakýmsi kouzlem 
se pírko zničehonic lehce nadzdvihlo a zamířilo pryč. 
Děti zvedly hlavy a zvědavě ho pozorovaly.





Jako očarované hleděly za pírkem.
„Jde se!“ Nebojácně ho následovaly.
Brzy jich byl celý zástup. 
Jedno dítě za druhým se ztrácelo v šedivé mlze.
Než se zahanbení lidé vzpamatovali, bylo náměstí jako vymetené. 
Od toho dne bylo v celém údolí ještě šedivěji než doposud.





Šedomur tušil, že nebezpečí není zažehnáno. 
Neušlo mu, že poddaní nepracují jako dřív, pilně a oddaně.
Věděl, že myslí na děti a krásného ptáka. Aby je víc zaměstnal, poručil
cosi divného: „Po práci ještě budete splétat z konopných provazů 
obrovské sítě! Musí se do nich vejít celá věž!“ Lidé se smutně chopili 
práce, která jim vůbec nešla od ruky. Nač takovou síť? Proč asi!  
Vzbouřit se však nedokázali.
Šedivě plynul čas, přišla ponurá zima a po ní neveselé jaro. 







Zrovna když Šedomur jednoho dne obědval 
u bohatě prostřeného stolu, počaly se v údolí dít nevídané věci. 
Z šedého oparu se začala vynořovat jedna zářivá jiskřička, 
za ní hned druhá, třetí, další a další…
A jak se přibližovaly, udivení dospělí pochopili: „Vracejí se naše děti !“
Dávno své ratolesti oplakali a teď je vidí před sebou, živé a zdravé. 
Běželi jim naproti. Nevěřícně kroutili hlavami.
„Jak jste nádherné!“
Brali je do náručí a prohlíželi si je ze všech stran. 
Na zádech se jim houpaly ranečky s tajemným obsahem.



„Co jste to přinesli?“ 
„Co to máte na zádech?“ 
Malí hrdinové obsah ranečků vysypali na dlažbu.
Byly plné barevných peříček! 
Obrovská hromada rozzářila lidem tváře, náměstí i domy kolem.



Děti trpělivě vysvětlovaly, k čemu jsou: „Červená peříčka obarví střechy 
domů, jablíčka a puntíkaté berušky, modrá pírka jsou pro pomněnky, 
na oblohu, patří do oken i do rybníka! Zelené peříčko vrátí barvu loukám, 
růžové obarví růže a žluté se může přidat skoro ke všemu! 
Stačí se peříčky jen dotýkat, třeba i několikrát…“



Ulice města teď připomínaly veselou malířskou paletu. 
Všichni pobíhali s barevnými peříčky sem a tam, dotýkali se všeho kolem.
Obarvili všechno, dokud nezůstal jediný šedý chloupek nebo zrníčko písku.
Jen do komína se nikomu nechtělo, tak zůstal černý jako dřív.
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Lidé se zdravili pírkovým pohlazením, a tak se všichni pěkně zabarvili.
Máváním peříčky děti rozjasnily i večerní oblohu.
„Mlha je tatam!“ smály se. 
Dlouho do noci zářila okna, za kterými se ozýval výskot a smích.
Malí cestovatelé doma vyprávěli, co ve světě zažili, čemu se přiučili.
Sousedé si o tom všem vzrušeně povídali 
a všichni pocítili touhu spatřit svět.
Proč by ne? Když to dokázaly  
jejich statečné děti!





Všichni nadšeně souhlasili, že nad hlubokou roklí kolem jejich údolí 
postaví bytelné dřevěné lávky, po kterých se všichni mohou dostat 
na protější stranu dokonce i s koňskými povozy. 



A ke stavbě jim poslouží dřevěné tyče a konopné sítě! 
Šedomur už je nebude potřebovat !



A Šedomur? Pochopil, když se začala rozpouštět mlha nad údolím, 
že ztrácí nad poddanými moc. I vojáci a sluhové se nenápadně vytratili 
do barevného světa. Zůstal na studeném hradě sám.
Dalekohledem sledoval neustálý stavební mumraj. 
Když se lidé pustili do stavby kamenného mostu, mrzutě si přál, 
aby se zřítili do propasti. Nestalo se tak.





Každým rokem na podzim se do údolí znovu přikrade šedivá mlha, 
která nakrátko město zahalí do hustého šera. 
Připomene tak lidem, jak žili a co díky svým dětem dokázali.



Povídá se, že v tento krátký podzimní čas vychází z hradní věže starý 
Šedomur, který stále věří, že se jednou vrátí staré šedé časy. 
Lidé však mají svá barevná pírka dobře uschovaná… Pro jistotu.
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