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Od té doby, co Cílka vypudili ze staré nory, kterou si kdysi zafiídil, 

hledal místo, kde by si postavil dÛm. Stejnû uÏ mûl té vûãné tmy plné 

zuby. „Nejsem pfieci Ïádn˘ had ani krysa, abych Ïil pod zemí. Chci, aby 

mnû ráno svítilo sluníãko do postele,“ fiekl si a vydal se do svûta, aby to 

svoje místeãko na‰el. Mûlo to b˘t na cel˘ Ïivot. Vûdûl pfiesnû, co hledá. 

Îádnou vlhkou rokli ani vyfoukan˘ vrchol kopce, ale pûknou stráÀ na 

kraji louky, odkud je vidût do údolí, chránûnou pfied severními vûtry 

a pfied de‰tûm. Kam svítí cel˘ den slunce skrze listy stromÛ a veãer 

zlatí protûj‰í lesy. Pod siln˘m a pfiívûtiv˘m stromem, kter˘ rád poskytne 

pfiístfie‰í malému chlapíkovi.

Cilek v8.indd   3 10/18/06   9:51:19 AM



Chodil tak dlouho, 

aÏ to místo jednoho 

dne na‰el. Ten pocit 

je, jako kdyÏ se nûkde 

uvnitfi rozleje hrníãek 

s hork˘m medem. 

Radost se pomalu 

‰ífií, ale musí se 

opatrnû. Jen jakoby 

nenápadnû. Nedat na 

sobû nic znát.

Lehce na‰lapovat a po 

oãku se dívat, jako Ïe 

nic, Ïe jen tak jdeme 

kolem. Abychom to 

místo nepopla‰ili. 

Mohlo by na nás 

vycenit zuby, a bylo by 

po radosti.
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Bylo to pfiesnû, jak si pfiedstavoval. Zelené ro‰tí na kraji louky na svahu 

údolí. Kdysi tu asi vedla cesta vroubená stromy, ale uÏ se dala jen tu‰it. 

Strom, kter˘ byl teì nejvût‰í, vypadal jako obrovská noha starého je‰tûra. 

Byl tlust ,̆ porostl˘ mechem a veliké bfiicho se prohnulo, kdyÏ na nûj 

v mládí, kdy byl je‰tû proutek, tlaãila pÛda svahu.
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Cílek se ochomejtal kolem, pro‰el se po mechovém hfibetû velryby 

a zadíval se vzhÛru do koruny. Jejda! Zatoãila se mu hlava z té v˘‰ky. 

Strom trochu za‰umûl, jako by o nûm vûdûl, a tak se Cílek zbytek 

odpoledne potloukal v okolí.
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Posedával tu tam, tu onde, aÏ se naveãer schoulil do suché hlíny mezi 

kofieny, kam nikdy nepr‰í, a usnul.
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Ten strom byla ona. Tedy ... myslím to tak, Ïe to nebyl ani buk, ani 

javor, chlapi, ktefií jsou tu pro svoji sílu a krásu svalnat˘ch paÏí. Byla 

to tfie‰eÀ. Taková veliká máma jako vût‰ina ovocn˘ch stromÛ, které 

rodí sladké plody. A Cílkovi se té noci pod ní zdál sen. ·el rozkvetlou 

tfie‰Àovou alejí a vzduch byl pln˘ bílé vÛnû a bzukotu vãel. Najednou 

se zvedl vítr a nebe se pokrylo kvítky a cesta zÛstala bíle kropenatá. 

Zelené bambulky se mu nalévaly pfied oãima, Ïloutly a rÛÏovûly, aÏ se na 

stopkách houpaly rudé tfie‰nû. Alejí pfiicházela taková trochu legraãní, 

ale moc hezká dívka v modr˘ch ‰atech. ProtoÏe se Cílkovi líbila, zavûsil 

jí v tom snu na ucho tfie‰Àovou náu‰nici. Nûkde dál na kraji pole pak tu 

náu‰nici spolu snûdli. KaÏd˘ jednu tfie‰eÀ. Stoupli si zády k sobû a jako 

pfii souboji na pistole udûlal kaÏd˘ tfii toporné kroky, otoãil se a vypálil 

pecku na soupefie. „Pink!“ a Cílek se probudil. Dostal ji pfiímo do nosu.

Byla to pecka, kterou shodil pták. Cílek si protíral oãi do nového 

dne a pfiem˘‰lel o tom, co se mu zdálo. „Tfieba to byla ta pecka, ze 

které pak vyrostl tenhle strom,“ uvaÏoval, „a tfieba ta dívka byla moje 

praprababiãka. Hm, nejspí‰ to tak bude,“ fiekl si a pustil se do práce. 

„KaÏdopádnû, spalo se tu moc hezky.“
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Vyrobil si dfievûnou motyku a kopal.
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Hlína pod stromem byla suchá, plná dûrav˘ch pecek, vyÏran˘ch od my‰í. 

Cel˘ den se Cílek pot˘kal s drobn˘mi kofiínky, a kdyÏ vykopl brouka 

nebo ÏíÏalu, omluvil se a odnesl je stranou. Strom se tváfiil pfiívûtivû.
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Dokonce se Cílkovi zdálo, Ïe trochu víc rozevfiel náruã kofienÛ. Veãer 

mûl mezi nimi pûknou rovinku.
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Ráno obcházel kolem a rozm˘‰lel, kde budou dvefie, okna, kde postel, 

kde spiÏírna. Pfiemûfioval proutkem a v‰ímal si, kam aÏ stéká de‰Èová 

voda a kde se na tfie‰Àové kÛfie vytvofiil takov˘ okap, pod kter˘ napojí 

stfií‰ku kolny na dfievo a náfiadí. A jako na objednávku se spustil krátk˘ 

letní liják, aby se Cílek pfiesvûdãil, jestli se nem˘lí. Sedûl pûknû v suchu 

a pozoroval, kam dopadají kapky a kudy je bude struÏkou odvádût.
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