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Prokleté chaloupky 
(Povídka)  

Je ráno jako každé jiné. Pomalu se probouzím, ale stále nechávám zavřená víčka. 

Něco se ovšem změnilo. Po lících pociťuji jemné kapičky vody a slyším hvízdání ptáčků, kteří 

lehce třepotají svými peříčkovými křídly. Po vlasech mi přeběhl malý pavouček a teplá peřina 

leží měkce a poddajně jako cukrová vata. „Počkat?“ říkám si, „Neležím ve své posteli!“ 

Zděšením otevřu oči. Nejsem doma. Rozhlížím se. Kolem mě to vypadá jako v pohádce 

Perníková chaloupka. Voňavý domeček z čerstvého perníčku. Okna tvoří oříšková, mléčná a 

hořká čokoláda. Z truhlíku pod oknem čouhají různobarevná lízátka, jakoby pobízela 

k nakousnutí. Neudržím se a uhryznu kousek lákavého vdolku, který vyplňoval poštovní 

schránku. 

 Náhle z chaloupky začne vylézat odporná babka. Celý obličej vrásní její dlouhá léta. 

Zuby vykukují a shnile se točí ven. Na hlavě převládá pleš, pouze pár vlasů, které jsou  jako 

štětiny od kartáče, vlají v mírním povětří. Od těla jí visí pár cárů hadrů ovázaných hadí kůží a 

po celé hadrovině má kočičí chlupy. „Kdopak mi to loupe perníček?“ ozve se bábě z hrdla. 

„Cože?“ vyletí mi z úst. Ale to už se mně ježibaba zahryzává hluboko do masa a táhne 

dovnitř. Cítím palčivou bolest v pravém předloktí, avšak vyklouzávám z jejího sevření a 

utíkám jako o závod. Ruka mě pálí jako čert a v očích mám slzy, ale nezastavuji se. 

 Po chvíli zvolňuji z běhu do pouhého mírného klusu. „Další chaloupka, to snad ne!“ 

zakleji. Nevím, co se bude dít dál, tak aspoň odtrhávám kus trička a pevně si obvazuji 

zraněnou ruku. Najednou vidím vlka. Statného vlka s blátem slepenými chlupy, kterému 

skapává krev ze špičáků velkých jako slon a ostrých jako právě nabroušený nůž. Pohybuje se 

houpavou chůzí docela jako kachna. Je šero. Nevidím na krok a vyčkávám, zda si mě vlk 

všimne. Tiché kroky nervózně přešlapují z jedné nohy na druhou. Něco mě chytlo za límec! 

Slyším jenom hlasité „vrrr“. „Snědl jsem tvoji babičku a s ním i tebe!“ vyštěkne vlk. „Přivážu 

tě, abys  mi zatím nezdrhla!“ šeptá mi svým chraplavým hlasem do ucha. Pevně mě přivazuje 

ke stromu. Odchází. „Co teď?“ honí se mi hlavou. Po patnácti minutách mě pořád nic 

nenapadá a čekám, že se stále vlk vrátí. Nohy už mě pálí. Ostré provazy se mi zařezaly do 

nohou a ty pomalu odumírají. Bleskl mi hlavou nápad. Po ruce vždy nosím svůj kapesní nožík 

od táty ze Švýcarska. Když mě vlk obracel, jestli něco nenesu, vypadl z mé kapsy a  teď tam 

leží otevřený. Natahuji se nohama, co nejvíc dokážu, ale úporná bolest zraněné ruky a 

pořezaných nohou mi to nedovoluje. Mám stále ale naději, proto to zkouším znovu a znovu. 

Bolest stoupá, ale zdá se, že provaz povoluje. Nakonec  ho přesekávám a mizím pryč. 

 Nevím, kam jdu. Stromy se změnily v ohyzdné příšery v nočním světle. Pouze měsíc 

občas posvítí na nějaký pahorek. Ozývá se pořád nějaké hučení sov a prapodivné zvuky. Jsem 

strachy bez sebe. V hlavě se mi rodí jenom špatné myšlenky: „Co ta bába a vlk, nechystají se 

už na mě?“ „Jak dlouho vydržím tu bolest?“ Svitla mi kapička naděje, vidím mihotající se 
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světýlko. Začínám s mírným během a vypadá to jako prokletí, když znovu vidím chaloupku. 

Tentokrát zcela obyčejnou a pokojnou. Opatrně otevírám dveře, které ihned hlučně zavrzaly. 

Strkám hlavu a nohu do světnice, ale nikdo tam není, pouze sedm malých postýlek. 

Vyčerpáním padnu na jednu z postelí a ihned usínám. 

 Náhle mě vzbudilo mírné šťouchání do ruky. Švihnutím si sednu na postel. Kouká na 

mě sedm párů zářících očí. „To už snad není možné, “ povídám, „co jste zač?“ „Sedm 

trpaslíků! A ležíš v naší posteli!“ vykřikl zamračený trpaslíček se špičatou čepicí. Začínám jim 

vysvětlovat, co se stalo a dohodla jsem se s nimi, že můžu zůstat. Je druhý den a trpaslíci 

odešli. Ani nevím kam. Zůstala jsem sama. Z poměrně dlouhého ticha se ozývá hlasité ťukání. 

Běžím ke dveřím, něco mi říká, ať to nedělám, ale zvědavost je větší. Ve dveřích stojí 

pohledná mladá žena s úsměvem na rtech. Krásné krajkované šaty jí sahají po kolena a vlasy 

se vlní až po pás. „Nechceš jablíčko?“ opatrně se táže žena s úsměvem na rtech.  „Proč ne,“ 

odpovídám se stejným lichotným hlasem, „dlouho jsem jablko neměla.“ Zakousnu se do 

jablka červeného jako krev, lesknoucího se tak, že vidím i svůj odraz. 

 Svět se se mnou začal točit. Motám se. Vycházím z chalupy, jedno noha kříží druhou. 

Zvedá se mi žaludek. Pokračuji dál. Zakopávám o pařez, pokračuji, dál a dál, znovu 

zakopávám. Obličej už zkrvily škrábance, ruku znovu cítím a pořezané nohy také. Cítím, jako 

kdyby mi lezly oči z důlků.  Šaty už mám z poloviny roztrhané a umazané od hlíny a trávy. 

Vlasy zacuchané  kousky větviček a mechu. Kůže se mi zbarvuje do bíla. „Další chaloupka.“ 

vysílením zašeptám do ticha. Rty už se mně klepou. Přiblížím se ke dveřím a vyloženě se opřu 

celým tělem o kliku, abych je otevřela. Vypadnu ze dveří a naskytne se mi líbezný obrázek, 

který jsem měla potřebu vidět  přes všechno to „cestování“. Na židli sedí moji rodiče. 

Zděšením mamce málem vypadla huba z pantu.  

 Nikdy mi nikdo nevyprávěl žádnou pohádku, protože v dnešním světě internetu a 

televize jsem znala možná tak animované pohádky. Proto jsem nemohla uspět ve svém 

putování.  

   


