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“Fairy tales are more than true:
not because they tell us that dragons exist,

but because they tell us that dragons can be beaten.”

Neil Gaiman
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Houpací síť
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Jednou jsem si hrál na maminčině telefonu v parku nedaleko domova, když jsem 
zaslechl hlas: „Nepotřebuješ přece telefon, aby ses dobře zabavil. Tvoje mysl 
může uskutečnit úžasné věci, jen kdybys sám chtěl… jen kdybys sám chtěl,“ 
začal se hlas pomalu vytrácet. „Ó, ano!“ přitakal vzápětí další neznámý hlas.
Rozhlížel jsem se zmateně kolem sebe, když jsem najednou spatřil, odkud ta-
jemné hlasy pochází. Dva staré duby!
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Jejich hlas byl tak uklidňující, útulný a plný moudrosti. Stačilo, abych zavřel oči a 
zaposlouchal se do jejich rozhovoru a najednou jsem se cítil, jako by mě vítr unášel 
korunami těchto stromů. Užíval jsem si představu osvěžujícího vánku proudícího 
kolem mého těla… otevřel jsem oči… a páni! Jako zázrakem jsem se ocitl v houpací 
síti mezi těmito dvěma duby! A neuhádnete, co se stalo pak… stromy najednou dostaly 
křídla, svítící a průzračné, vyrobené z duhových listů.
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Stoupal jsem nahoru… a ještě více nahoru…“A teď se podívej dolů,“ řekl jeden 
z dubů. Spatřil jsem oceán omývající písek na pobřeží Walesu a bílé divoké koně 
běžící po pláži. Jaká nádhera! Další ohromující věc, kterou jsem viděl, byla dlouhá 
řeka, tekoucí lesem a mezi kopci. Ano, to je jistě řeka Wye, která tvoří část hranice 
mezi Anglií a Walesem.
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Poté jsem zahlédl stavbu podivných tvarů a věže, obklopené zákopy a ploty, 
spojené velkými dřevěnými mosty. To byly skotské hrady a já… já se cítil jako 
pták, cestující časem, vracející se doby před několika staletími.
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A tak jsem se ocitl ve Skotsku, za deštivého počasí, protože ve Skotsku prší 
opravdu často. Duby mě přenesly přes silnici, a když jsem se podíval dolů, viděl 
jsem velkou spoustu aut. Z té velké výšky všechny vypadaly jako hračky, se 
kterými si hraju ve svém pokojíčku… jedno auto jelo velmi rychle, předjíždělo 
ostatní auta, hned zprava, hned zleva, rychleji a rychleji. No tak, předjíždět se 
přece může jen z pravé strany, ne z levé! Poučoval jsem řidiče auta z oblohy.
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A pak jsem začal myslet na moji maminku. Určitě se o mě už bojí a hledá mě. 
Domluvili jsme se, že jakmile připraví moji školní uniformu, vyzvedne mě v 
parku, kam jsem si odběhl hrát se s jejím telefonem. Musím se rychle vrátit!
Požádal jsem tedy staré duby, aby mě odnesly nazpět. Po cestě do parku jsem 
viděl z oblohy spoustu dětí na ulicích, v parcích i v zahradách domů, které se 
hrály s jejich tablety a telefony. Nikoho ani nenapadlo zvednout hlavu a podívat 
se na oblohu. 
Kdyby jen věděly, o co přicházejí! Nedokáží si představit, jak skvělé může 
být octnout se v houpací síti mezi dvěma starými, silnými duby. A jestli budou 
pokračovat s jejich hlavami skloněnými nad obrazovkami, nikdy to nezjistí. 
Pomalu a opatrně jsem přistál v parku, políbil jsem na rozloučenou dva moudré 
a krásné duby. 
Řekli jen: „Budeme tady pro tebe vždy, když se budeš chtít proletět… tak kam 
se vydáme příště?“             
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