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) 1. (

Ema vypadala jako obyčejná holka. měla dvě ruce, dvě nohy, hnědé vlasy 
a pihovatý nos. když upadla a rozbila si koleno, tekla jí krev. Přesto byla 
neobyčejná. 

Dům, v kterém žila, byl plný dveří, oken a postelí s kovovými pelestmi a še-
divými dekami. ve studené umývárně stála otlučená smaltovaná umývadla. z fa-
sády domu opadávala šedá omítka, z které prosvítaly odrolené hnědé cihly. Dům 
byl obehnaný vysokou zdí porostlou planými růžemi. Stál na kopci za městem 
a říkalo se mu Sirotčinec. 

Ema se často snažila vzpomenout si, jak se v tomto domě octla, ale nikdy se 
jí to nepodařilo. v domě žilo s Emou dalších dvacet tři děvčat, která nosila dvacet 
tři sukní, kabátků a čtyřicet šest sametových mašlí. Dívky v Sirotčinci často běhaly 
bosy anebo v obnošených botách. nosily krátké hnědé bavlněné sukničky, hnědé 
kabátky a béžové košilky. i pentle do vlasů měly hnědé. Tak je to správné, říkala si 
v duchu Slečna, když sledovala, jak si děvčátka na zahradě hrají. nemají si co závi-
dět. Slečna byla vysoká a urostlá a nosila také hnědé oblečení. Protože rozhodovala 
o všem, co se v domě dělo, bylo jasné, že právě jí se hnědá barva líbí. i Ema byla celá 
oblečená dohněda a jako ostatní měla stejně upletené dva copy a zastřiženou ofinu. 
Přesto se od ostatních dívek lišila. 

„Slečno, Slečno!“ zvolala jednoho dne Ema. „Slečno, vidíte? vidíte ty… vidíte 
ty víly?“  

když tak vykřikla poprvé, Slečna i dívky ustrnuly. zvedly hlavy a podívaly se, 
kam ukazovala Emina drobná ručka. „Tam, na té větvi!“ volala radostně Ema. 

Se zvednutou hlavou nadšeně pozorovala, jak na větvi ořešáku tančí a uklánějí 
se miniaturní víly. Jedna z víl seskočila z větve a s roztaženou průhlednou sukničkou 
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půvabně dosedla Emě na nastavenou dlaň. Ema ji zvedla k očím. víla byla nádher-
ná. zatřepetala průsvitnými křidélky a znovu se vznesla na strom. 

„nevymýšlej si, Emo,“ okřikla ji po chvilce nechápavého pozorování mrzutě 
Slečna. „A vy, děvčata, běžte si dál hrát.“ 

Ten den bylo horko. Blížila se svačina a Slečně se vůbec nechtělo stát nad plot-
nou a míchat dvacet čtyři porcí kakaového pudinku. nejradši by dětem rozdala je-
nom syrovou mrkev. Ale pořádek je od toho, aby se dodržoval. na jídelním lístku 
stálo pudink, a Slečna ho tedy připravovala každou středu. mrkev je v pátek. Ema se 
zaraženě dívala, jak dívky přestaly víly zajímat a vrátily se ke svým hadrovým pan-
nám a dřevěným koníkům. víly ustaly v tanci a zklamaně usedly na větev, kde kláti-
ly nohama sem a tam. Ema se na ně nepřestala ohlížet, ani když ji Slečna dovedla ke 
skupince děvčat, která drobnýma rukama plácala do hromady žlutošedého písku.  

„Přestaň říkat hlouposti,“ přikázala Slečna. „za dvacet osm minut skončí od-
polední pauza. Pak tě bude mrzet, že sis nepohrála.“ Slečna stála u hromady písku 
tak dlouho, dokud Ema jako ostatní děvčátka neusedla na bobek a do ruky nevzala 
oprýskanou zelenou lopatku. „A nebreč,“ řekla Emě unaveně, když uviděla, jak se jí 
rozklepala brada s dolíčkem uprostřed. „nic se ti přece nestalo. nikdo ti neublížil 
ani na tebe nikdo nekřičel.“ 

Ema sklopila hlavu ještě níž. Pevně stiskla zuby k sobě a se zavřenýma očima 
se soustředila, aby se jí brada přestala třást. Slečna nad ní ještě pár minut stála a bed-
livě ji pozorovala. Potom konečně poodešla stranou. Ema si oddychla. Rozhlédla se 
po kamarádkách. v písku vyhloubily velký tunel a bavily se tím, že si skrz hroma-
du podávaly ruce. hlasitě se smály a vůbec nezpozorovaly, jak jedna z víl přistála 
na vršku pískového hradu a roztomile mávala průhlednými křídly. Ema ustrnula. 
Ani jedna z dívek se však nepodivila, všechny se dál bavily hloubením děr a výskaly. 
A na písku přistávaly další okřídlené víly, průhledné, s nádechem dorůžova. 

„koukejte!“ nevydržela už Ema a vykřikla, až sebou děvčátka škubla. „vidíte je?“ 
„A co máme vidět?“ zeptala se kamilka. 
„víly přece!“ 
„víly?“ 
„A kde?“ rozhlížela se děvčátka kolem. 
„no tady… všude kolem nás!“ 
Ema okouzleně sledovala vílí roj, který je obemkl. vstala a s rozpaženýma ru-

kama se pustila do tance. víly se šťastným smíchem kroužily kolem ní. Děvčátka ji 
zaraženě pozorovala. 
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„Co to děláš, Emo!“ Slečna byla jedním skokem u pískoviště. Ema užuž otví-
rala pusu, aby ji upozornila na tu krásu, ale přísný pohled Slečny ji zastavil. 

„nic si z toho nedělej, Emo,“ ozvala se jedna z víl, když viděla, že Ema sklopi-
la hlavu a z očí se jí začaly kutálet slzy. „Ty máš vlastně velké štěstí. ne každý z lidí 
nás vidí. neměla bys pla…“ 

„Přestaň fňukat!“ ozvalo se přísně za Emou. „Proč brečíš? nic se ti nestalo!“ 
Slečna přistoupila k Emě a vzala ji za hubené rameno. „Přestaň trojčit. Pojď si dál 
stavět s ostatními hrad z písku. Je to přece velká zábava.“ když Ema pořád stála se 
sklopenou hlavou a slzy jí kapaly na špičky hnědých okopaných střevíců, Slečna jí 
podala vyžehlený hnědý kapesník. „utři si nos. není nic horšího, než když děvčeti 
teče z nosu nudle.“ Ema si utřela nos. Opatrně zvedla oči. víly se vznesly na strom 
a na větvi nad hlavou Slečny dusily smích v drobounkých dlaních. „no vidíš,“ Sleč-
na počkala, až se Ema vysmrkala. „Tak se mi to líbí. Přestaň si vymýšlet a nikdo tě 
nebude okřikovat.“ 

„Já si nevymýšlím,“ hlesla Ema. 
Opatrně pokukovala po vílách, které se houpaly nad Slečninou hlavou. Slečna 

si povzdychla. Ema nebyla zlobivá, ale její výmysly byly k nevydržení. Ještěže po-
dobné nesmysly nevyprávějí i ostatní dívky. To by se Slečna musela zbláznit. 

Druhý den odpoledne usedly víly na okraj hrnku s kakaem, který si Ema při-
nesla na zahradu. Spolu s ostatními děvčaty ukusovala bábovku a poslouchala, jak 
jim Slečna předčítá. Skoro nikdo ji však neposlouchal. knížka o hodných a posluš-
ných dětech byla už velmi stará a dívky z ní slyšely předčítat mnohokrát. každá se 
bavila po svém, ale tak, aby Slečna ani na okamžik nepochybovala, že ji neposlou-
chají. většina dívek se zabavila tím, že nenápadně drobila bábovku na zem a sledo-
vala, jak si ji na zádech pracně odnášejí mravenci. Ema litovala, že nemůže kama-
rádkám ukázat, jak odvážně víly balancují na okraji hrnku, jak se baví tím, že užuž 
padají do kakaa, když vtom je jejich průsvitná křídla vynesou vzhůru.

„Ale… co to je za štěstí… že vás vidím… sama?“ šeptala večer tichounce Ema, 
když usínala a jedna víla jí hebkou ručkou načechrávala polštář. „Tomu nerozumím. 
Jaké je to štěstí, když mi ostatní nevěří?“ 

„nikdy nejsi sama. kdykoli se ti bude stýskat, objevíme se my. nikdy se nebu-
deš nudit. uvidíš věci, které lidé nevidí. uslyšíš hlasy, které nikdo z lidí neuslyší.“ 

„Ale… když o vás nesmím promluvit…“ 
„naučíš se trpělivosti. Trpělivost je v životě člověka velmi důležitá.“
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) 2. (

Ema otevřela oči. Jako každé ráno překvapeně zamrkala. kde je? Ote-
vřela a zavřela dlaň. Pocit, že svírá ještě vlhké stonky lučních kopretin, 
zmizel. Emě se zdávaly krásné barevné sny, plné slunce a květin. Čas-

to nemohla pochopit, že se probouzí zavřená ve velkém šedém pokoji s vy-
sokým klenutým stropem, z kterého tu a tam visely pavučiny nad hlavami 
spících děvčátek. Ema potichu poslouchala, jak její spolubydlící ještě zhlubo-
ka oddychují, tu a tam se ozval slabý povzdech nebo tichounké zasmání. 
Jestlipak se taky směju ze spaní nahlas? přemítala. nebylo však koho se zeptat.  
Opatrně se zvedla a tiše vyklouzla zpod teplé přikrývky. Bosa došla k oknu. Bylo 
zavřené a zvenčí na něm byla upevněná silná bílá kovová mříž. 

venku bylo šero, z korun stromů se ale ozývalo ptačí štěbetání. za chvíli bude 
jasný den. 

Okno vedlo do zahrady, která se rozprostírala kolem domu na všechny strany. 
i když Ema napínala zrak, jak mohla, z okna nikdy na konec zahrady nedohlédla. 
věděla, že na jejím konci je vysoká zeď. věděla, že ve zdi jsou velká, pevně zavřená 
dubová vrata se zrezivělým kováním.

Ema se zhluboka nadechla a sama pro sebe se usmála. nikdy ta vrata neviděla, 
ale bezpečně věděla, že tam jsou. mají mohutnou oblýskanou kliku a jsou zamčená 
na dva západy. 

klíč nosí v kapse u zástěry Slečna a nikdy ho – ani na okamžik – nikomu 
nepůjčí.

Ema se usmívala.
už brzy však Slečna vrata odemkne a dovolí Emě, aby jimi prošla!
Ema přitiskla čelo na studené sklo. zamrazilo ji. v poslední době si ráno před-

stavovala, jak Slečna vytahuje svůj klíč z kapsy. Ema dokonce slyšela kovový zvuk 
odemykání.

netrpělivě si povzdychla.
už brzy přijde její velký den!
věděla to, protože se doposud nestalo, že by Slečna nedodržela své slovo. 

O tom, že se brána Sirotčince otevře každé dívce, která slaví desáté narozeniny, se 
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nemuselo pochybovat. Ani o tom, že každá z děv-
čat smí v den svých desátých narozenin Sirotči-

nec na celý den opustit. 
Slečna sama nad tímto zvykem krou-

tila hlavou. v Sirotčinci se však zachoval 
odnepaměti. Ona sama by nikdy nic 
takového nevymyslela ani nedovoli-
la, ale zvyk je zvyk, a musí se dodržo-
vat. Stejně tak jako každodenní čištění 
zubů, večerní ukolébavka nebo skoři-

ce v jablečném závinu.    
A den, kdy měla slavit desáté 

narozeniny Ema, se nezadržitelně 
blížil. Ema si vlastně nikdy nepa-

matovala přesné datum svého naroze-
ní, stejně tak jako si nepamatovala, jak se 

v domě octla. Ale bezpečně věděla, že je to den, 
v kterém vykvetou pampelišky. Celá zahrada bude vonět a svítit žlutě. 

Ema se zasněně usmívala. už se dočká! Brzy jí bude deset let! Projde bránou, 
půjde dlouhou prašnou cestou dolů z kopce a konečně, konečně uvidí město!

Prozatím si naprosto nedokázala představit, jak takové město vypadá, ale 
podle toho, co vyprávěly kamarádky, které už ve městě byly, musí být úžasné…! 
Jeden dům vedle druhého, troubení klaksonů aut, křik prodavačů na trhu, a děti, 
které nenosí sukni, ale kalhoty, a kterým se neříká holky, ale kluci! nosí krátké vla-
sy, pokřikují a tu a tam se poperou!

všechny čerstvě desetileté dívky se vracely z města s papírovými kornouty pl-
nými sladkých pokroutek, s rukama ulepenýma od cukrové vaty a s očima plnýma 
neuvěřitelných zážitků. Celý den mohly procházet městem sem a tam, mohly se celé 
hodiny dívat do výkladních skříní a obdivovat, jak barevné oblečení nosí děti i do-
spělí, kteří ve městě žijí. 

mohly sledovat, jak děvčata z města klábosí v parku na lavičkách a jak kluci 
běhají po hřišti a kopají do míče. Po návratu do Sirotčince pak o všem, co zažily, 
směly celý večer vyprávět svým mladším kamarádkám. 

Ema vždy nadšeně naslouchala všemu, co děvčata vyprávěla. Slečně dalo po-
každé velkou práci, aby dívky před spaním utišila. když byla naposledy ve městě 
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věrka, dívky se smály jejímu vyprávění o zatoulaném kuřeti a ztracené píšťalce vý-
pravčího vlaku tolik, že pod nimi praskla zahradní lavička.

„Čemu se směješ, Emo?“
Emě na rameni přistála víla. Ema natáhla paži. víla se půvabnými krůčky po 

rukávu noční košile přemístila na Emin hřbet ruky. Smutně se usmála.
„Ty se těšíš do města, viď…“
„Těším!“ Ema jedním prstem opatrně pohladila vílu po průsvitném křídle. 

„Pampelišky už vyrašily.“
víla se nepřestávala tvářit smutně.
„Proč se tváříš tak nešťastně?“ zeptala se Ema. „Stalo se něco?“
„Půjdeš do města… a… vrátíš se docela jiná.“
„Jiná? Proč?“
víla si zhluboka povzdychla.
„Cesta do města je nebezpečná…“
„nebezpečná? To není možné. kdyby byla nebezpečná, tak by ji Slečna nedo-

volila nikomu. Slečna je velmi opatrná a má o nás starost. vždyť nám ani nedovolí 
lézt na stromy v zahradě…“

„Cesta do města je nebezpečná pro tebe. ne pro ostatní.“
„Jenom pro mě…?“ vydechla Ema.
„Ostatní se vrátí v pořádku, ale ty…“
„Co se stane?“ vyhrkla Ema.
víla zkormouceně pokrčila drobounkými rameny.
„Ostatní se za celý den města nabaží, a když začnou večer vyzvánět kostelní 

zvony, seberou se a vrací se poklidně sem, do svého Sirotčince…“
„no a? To přece vím!“
„Ale… ty se vrátíš smutná anebo… anebo…“
„Smutná?“ Ema překvapeně vykulila oči. „ve městě je přece tolik legrace! 

Žádná dívka se ještě nikdy nevrátila smutná!“
„vrátíš se smutná anebo se… nevrátíš vůbec.“
„nevrátím se? vůbec?“ Ema tak zvýšila hlas, že se po levé straně okna ve 

své postýlce začala probouzet malá hanička.
„nevrátíš.“ víla trvala na svém.
„Ale proč ne? Proč se nevrátím?“ vykřikla Ema. 
hanička i ostatní děvčátka začala otvírat oči. některá se v postýlkách posadila 

a překvapeně hleděla na Emu.
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„Proč se nevrátím?“ Ema nutila vílu k odpovědi. Dokonce zatřásla rukou tak, 
že nemít křídla, víla by spadla na zem.

„Protože… Protože jsi jiná než ostatní…“
„Jak – jiná?“ Ema se ošila. 
neshledávala rozdíl mezi sebou a dívkami, které s ní v Sirotčinci vyrůstaly. 

Jenom, že ostatní byly snad slepé, a neviděly, když víly tančily večer Emě na peřině. 
i teď dívky Emu zaraženě pozorovaly a nechápaly, s kým se to u studeného okna 
vybavuje.

víla se znovu posadila Emě na hřbet ruky a s lokty opřenými o Emin ukazo-
váček si dala hlavu do dlaní.

„Jsi jiná. Ty se z města nevrátíš…“
Ema zmlkla. zděšeně hleděla na vílu. Ještě nikdy se nestalo, že by Slečnu 

neposlechla.
„Proč se nevrátím?“ zašeptala.
„Protože by ti jedna návštěva města nestačila.“

) 3. (

P ři snídani byla Ema nezvykle tichá. Byla dokonce tak tichá a způsobná, že si 
toho všimla sama Slečna. Pozorovala všech dvacet čtyři děvčat, připravená 
každou chvíli je napomenout, pokud budou příliš nahlas srkat, chichotat se 

anebo drobit.
Snad proto, že Ema byla dnes potichu a nevyrušovala věčnými dotazy, tak 

i ostatní dívky seděly kolem dlouhého dřevěného stolu velmi ukázněně. Ani jedna 
se nevrtěla, ani jedna druhou nepošťuchovala, žádná nepřevrhla šálek s čajem ani si 
nepobryndala hnědou blůzku se škrobeným límečkem.

Právě proto, že bylo tak nezvyklé ticho, všechny naráz uslyšely pláč.
Překvapeně zvedly hlavy a podívaly se k oknu.  Přestože bylo zavřené, proni-

kal jím tlumený zajíkavý pláč. Byl zvláštní, jako by ten, kdo pláče, lapal po dechu… 
vlastně se podobal spíš zvuku, jaký vydává úplně malé kotě.

První se vzpamatovala Slečna.
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„heleno,“ pohlédla na nejstarší dívku, „ohlídej děvčata.“
Slečna se zvedla a rychle vyšla na chodbu. Aniž by chtěla, ve spěchu za sebou 

dveře spíš zabouchla, než zavřela. Rána dveří dívky vzpamatovala. Ještě chvíli po-
slouchaly, jak Slečně klapou podpatky, jak pospíchá ze schodů, a pak spustily.

„Co to bylo? kdo to brečí?“ překřikovaly se ty mladší a hrnuly se k oknu. 
martina okno otevřela. Rády by se vyklonily ven až po pás, ale ve vyhlídce jim 

bránila mříž. viděly košaté koruny stromů po celé zahradě, ale podívat se pod okno 
se jim nepodařilo.

„kočka!“
„nene, to bylo kotě!“
„někdo mu šlápnul na ocas!“
„A kdo asi, ty chytrá…! když jsme všechny tady!“ Eva si zaťukala prstem na čelo.
„Sedněte si zpátky ke stolu!“ zavolala přísně helena. „Jděte od toho okna!“
Dívky se poslušně posadily. Jakmile ztichly, poznaly, že i pláč ustal.
zaraženě dojídaly a ohlížely se ke dveřím.
netrvalo dlouho a dveře se otevřely. vešla Slečna, ale nevrátila se už k nedojede-

né snídani, zůstala stát mezi dveřmi. Ema si okamžitě všimla, že má ve tváři napětí.
„heleno, martino,“ obrátila se Slečna k nejstarším dívkám, které seděly na 

pravé straně stolu, „po snídani pokliďte nádobí a doveďte děvčata na zahradu. vyu-
čování je posunuté o hodinu. Já se…“ Slečna se nepatrně zarazila, „…já se zdržím. 
musím něco zařídit.“

když za Slečnou zaklaply dveře, děvčata zůstala překvapivě mlčet. nestávalo 
se, že by se jejich vychovatelka nechala vyrušit při jídle. Ani když loni na jaře vichřice 
strhla komín, nezvedlo ji to od večeře. menší děvčátka po sobě pokukovala a legrač-
ně kroutila obličeji. Jako by tím přerušením každé dívce přestalo chutnat. Rychle se 
zvedly, posbíraly šálky, talířky i lžičky a poskládaly je na tácy, které helena s marti-
nou odnášely z jídelny do kuchyně.

Potom vypochodovaly na chodbu, seběhly po točitém schodišti k hlavním dve-
řím a vyběhly ven.

„Počkejte!“ volala helena, ale děvčata ji už neslyšela. Pobíhala kolem domu 
a hledala stopu po podivném pláči.

„To muselo být někde tady!“ křičela Lenka. „někde pod oknem. Bylo to přece 
slyšet pod oknem do jídelny!“ 

Dívky pobíhaly po trávě a s očima upřenýma k zemi hledaly něco neobvyklé-
ho. Tráva byla ovšem zelená a mokrá jako kterékoli jiné ráno. voněla čerstvou hlí-

EMA-cj-DOTISK-2012.indd   17 8/22/12   6:47:29 PM



EMA-cj-DOTISK-2012.indd   18 8/22/12   6:47:40 PM



Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její plné verze je možné v
elektronickém obchodě společnosti eReading.

http://www.ereading.cz/

