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Anna se podívala na konečky svých zkřehlých prstů. Lemovaly je hluboké rýhy a rozbředlá 

kůže pomalu začínala bobtnat. Anna se chytila břehu a snažila se vyhoupnout na pevninu. 

Strachem nemohla dýchat. Před očima se jí točily malé zlaté hvězdičky, které pomalu 

spadávaly na zem. Cink, ozvalo se pokaždé. Teď už jich zbývalo jen pět. Kolem se stahovala 

bouřková mračna. Ovzduší se rozpínalo jako nafukující se balon. 

„Anno, nelez ven, Anno, stůj!“ 

Anna se otočila, aby uviděla, kdo to mluví. Škaredá zelená ropucha s našedlými 

bradavičkami na těle rozpínala svůj chřtán a natahovala končetiny, takže prsty s plovacími 

blánami dosahovaly až téměř k hladině. 

Anna vyskočila. Podařilo se jí doběhnout na kraj lesa, kde se s jazykem vyplazeným až 

na hnědé vestičce svalila do trávy. Myslela na tatínka, jak se k němu přivine, až bude doma, 

on jí uvaří hrnek teplého mléka a vše zas bude v pořádku. 

V křoví se něco pohnulo. Anna sebou trhla. Vběhla do lesa. Sem tam se ohlédla – 

slyšela za sebou kroky. Po chvíli někdo vykřikl: 

„Stůj, Anno! Stůj!“ 

Tenhle hlas zněl jinak než předchozí. Mužsky, hluboce, hrubě. Anna běžela dál. Znovu 

se otočila, ale nevšimla si pařezu, takže sebou praštila o zem. Ramenem jí projela ostrá bolest. 

Zabořila se hlavou do slizkého mechu. 

Vysoký vousatý muž ji zahalil svým stínem. Na jednom rameni mu visela puška a na 

druhém velký záplatovaný pytel. Začalo pršet. 

„Hej ty! Holko!“ křikl. 

Anně poskočilo srdce. Před očima se jí sesypaly na zem další dvě hvězdičky. Teď už 

zbyly jen tři. Musí se dostat domů – domů k tatínkovi! Říkala si stále znovu a představovala si 

lahodnou chuť mléka a teplo útulné hájenky. 

Muž natáhl svou svalnatou zkrvavenou ruku, ale než se stihl Anny dotknout, někdo 

vystřelil. Muselo to být velmi blízko. Muž se dal na útěk. 

Domů, domů z tohohle ošklivého světa, znělo v srdci malé Anny, ale naneštěstí kolem 

nebyl někdo, kdo by jej vyslechl. Otřela si špinavé čelo a oči plné slz a znovu se dala do běhu. 



Když se dostala z lesa, projel kolem ní kočár s dvěma krásnými bílými koňmi. Oba měli 

do hřív vpletené pentličky.  

„Stůjte! Zastavte mi, prosím!“ křičela Anna, ale nikdo ji neslyšel. To je tak hloupé a 

nespravedlivé a nesmyslné! pomyslela si. Když se snažila potichounku plížit, vždy ji někdo 

odhalil, a když křičí jako na lesy, nikdo ji neslyší. Znovu pomyslela na tatínka a na hájenku. 

Na krb, červený ubrus a několik šálků na poličce. Už zase ji přepadl smutek. Sesunula se do 

kapradí a plakala. Snažila se pofoukat si levou ruku, ale stále ji bolela. Však jí ji tatínek ošetří, 

až se dostane domů. 

V tom uslyšela, že povoz v dálce přece jen zastavil. Narovnala se a skrz listy 

pozorovala, co se bude dít. Na jednu stranu chtěla ihned vstát, běžet vpřed a naskočit do vozu, 

na druhou se jí ta možnost zamlouvala stále méně. Cítila, jako by podrážky jejích bot 

vypustily dlouhé šlahouny a zakořenily se v zemi. 

Z povozu vyskočil mladý upravený kočí v krásném saku a vysokém klobouku. Přísně se 

rozhlédl kolem a pak několikrát za sebou práskl bičem. 

„Kdo tady křičel?! Opovaž se to udělat ještě jednou!“ 

Anně se zatajil dech. Pokusila se ještě víc schoulit do kapradí, ale kočí ji našel. Vyvlíkl 

ji za vestu z houští a postrčil ji směrem k vozu. Kdo ví, proč ji tam radši nenechal. 

„Kdo jsi, holko?!“ 

„Anna,“ špitla Anna z posledních sil. Hrtan jí zcela vyschl. 

Teď už nebylo zbytí. Musela nastoupit. Sedla si vedle kočího. Až nyní si všimla, že 

kočár má okna zatažená černými závěsy. Zahřmělo. Anna za sebou uslyšela kočičí mňoukání.  

„Vezete kočičky?“ zeptala se Anna po chvíli, ale stále držela pohled sklopený ke 

špičkám. 

„Nic nevezu a vždycky jezdím sám!“ odsekl kočí. 

Prosvištěli kolem bažiny. Koně se zničehonic zastavili. Začali se hlasitě vzpouzet. Kočí 

práskl bičem, ale oni se jen dál stavěli na zadní. Pak se kočár převrhl. 

Anna padala. Pamatuje si na ten okamžik. Vrhala se bokem do propasti, její pohled se 

střetl s hrůzostrašnýma očima kočího a v hlavě stále slyšela mňoukání, které ji provázelo 

celou cestu. Hvězdičky padaly na zem o překot. Cink. Cink. Cink. Nezbyly žádné. Velké 

černé prázdno volalo na Annu: Teď už se nemusíš bát. 

 

Anna se probudila v hájence. Ležela v měkké posteli přikrytá bílou dekou s růžičkami. 

Na nočním stolku stál hrnek teplého mléka a kolem to krásně vonělo. Cítila se velmi lehce a 

klidně. Dotkla se levého ramene. Po bolesti ani památky. Zachumlala se hlouběji do peřin, ale 



v tom někdo rozrazil dveře. Udeřil koňskou žíní do nočního stolku, až hrnek s mlékem spadl 

na zem a rozbil se. 

„Tatínku!“ 

„Opovaž se mi tak říkat!“ zaburácel ohromný svalnatý muž s vousy a zakrvácenýma 

rukama páchnoucí potem. Pohodil doprostřed místnosti velký hrubý záplatovaný pytel a 

zakřičel: „Odteď už se nebudeš nikde toulat! Nikde, rozumíš?! A připrav se k práci!“ 

Anna se schoulila do peřin. Jeho hrůzostrašný pohled ji vyděsil. Do hájenky vklouzla 

zima. Všimla si otcových ohromných prstů. Byly tak tlusté, že splývaly jeden s druhým, jako 

by mezi nimi vyrostly slizké blány. Na hřbetech rukou mu rašily malé šedé bradavice. 

Bouchly dveře. 

Anna pomalu vstala z postele a přiblížila se k záplatovanému pytli. Nemohla zastavit 

bušení srdce. Polilo ji horko. Nahmatala něco tuhého. Rychle rozvázala uzel a uviděla malé 

nehybné tělíčko pokryté černou srstí. Rozhlédla se po hájence a ze všeho nejvíc si přála sedět 

zas v lese v kapradí. V hlavě se jí rozléhalo tlumené mňoukání. 

 

  

 

 


