Zlatý strom
Bylo jednou jedno království, kde všichni vypadali stejně. Všechny ženy
jako by si z oka vypadly, a ani s muži tomu nebylo jinak. Oni sami ovšem tvrdili,
že vypadají úplně jinak. Ale kdybyste je pozorovali delší dobu, zjistili byste, že
mají z části pravdu. Měli odlišnou barvu očí, jiným způsobem mluvili a jinak se
pohybovali.
Vládci těchto lidí byli možná trochu zvláštní, ale u svých poddaných velice
oblíbení. Matky vyprávěly svým dětem před spaním o lidském princi. Zamiloval
se do krásné mladé vílí princezny, která bydlela v zemi víl. Ale jakmile odešla se
svým milým, magická země zmizela.
Nicméně se vzali a vládli moudře a spravedlivě a pak jednoho dne se jim
narodily dvě krásné, stejné dcerky. Byly rozumné, zvídavé a velice odvážné. Jenže
když jim bylo deset let, království napadly ostatní země a děti poslaly s chůvou
do sousedního království, aby se zde schovaly a žily normálním životem. A tak
princezny žily jako prosté dívky a snažily se s chůvinou pomocí zapomenout na
neštěstí, které je potkalo.
Od jejich příchodu uplynul právě rok. Princezny zrovna štípaly dřevo, když
je navštívil jejich soused. Všichni i s chůvou si na chvíli sedli před chaloupku na
schody a jen naslouchali tichu.
„Pročpak jste za námi dneska přišel?“ zeptala se po chvíli starší princezna.
„Přišel jsem vám říct novinu, děvenky. Na světě už nikoho nemám, ale
moje srdce potřebuje tu zprávu někomu sdělit.“
„Jakou?“ tázaly se.
„Dnes ráno ke mně přijeli královští poslové s novinou, abych mu přinesl tři
větvičky ze Zlatého stromu.“

„Kde roste takový strom? A k čemu by mu větvičky byly?“ ptaly se
princezny znovu.
„To nikdo neví. On to popisuje jako místo, které není místem, v království,
které není královstvím, tam roste strom, co není stromem, který plodí plody,
které plody nejsou. Asi chápete, že takové místo nikdo nedokázal najít. Nikdo se
z výpravy nevrátil.“ Smutně pokýval hlavou a z oka mu skápla slza. A protože byly
dívky skutečnými princeznami se statečným a dobrým srdcem, rozhodly se.
Z chaloupky si každá sbalila raneček s jídlem a pod záminkou, že jdou do lesa na
borůvky, odešly do královského paláce a nechaly chůvu se sousedem o samotě.
Krále přemluvily, aby se pro větvičky vydaly ony místo muže a pak vyrazily.
Šly pořád na východ, protože si z chůvina vyprávění pamatovaly o zázračné zemi
na východě.
Po týdnu putování se před nimi u jednoho rozcestí objevila stařena.
„Kampak míříte, děvenky?“ zeptala se jich a stříbrné vlasy jí přitom spadly
do obličeje.
„Hledáme Zlatý strom,“ odpověděly. „Nevíš, jestli jdeme správně?“
Stařeně se zablýsklo v očích.
„Jdete správně. Cesta, kterou hledáte, je tato,“ řekla a ukázala na cestu
vlevo, „ale ještě si to rozmyslete. Kdybyste šly pravou cestou, dostanete
se ke zlatu, které byste ani nedokázaly odnést, tolik ho tam je.“
„Nezlobte se, babičko, ale my máme za úkol dostat se ke stromu,“ řekla
mladší princezna a se sestrou vykročily vlevo.
Po cestě jim zpívali ptáci, které nikdy neviděly. Rostla tu kvítka, která
voněla sladčeji než ta, co pěstovaly doma, a provázela je zvířata, která si kolem
nich poskakovala a skotačila.

Takhle šly tři dny, dokud nedošly k dalšímu rozcestí, před kterým teď
seděla malá holčička.
„Kampak jdete?“ zeptala se jich. Jak seděla na pařezu, pohupovala
nohama ve vzduchu.
„Hledáme Zlatý strom. Nevíš, kudy máme jít?“ Holčička se zasmála
bezstarostným, dětským smíchem.
„Řeknu vám kudy. Vpravo vede cesta tam, kam chcete jít. Ale levá cesta
vede k vašim rodičům. Už na vás čekají.“
Princezny se po sobě nejistě podívaly. Po rodičích se jim moc stýskalo a
ony, i když si nikdy nepostěžovaly, si přály vrátit se do minulosti, do šťastného
dětství, které jim bylo odepřeno. Jenže najednou si vzpomněly na svého milého
přítele, kvůli kterému byly u krále a pro kterého podstoupily tuhle cestu.
„Je to od tebe lákavá nabídka,“ řekla starší dívka a povzbudivě chytla
sestřičku za ruku, „ale my jsme něco slíbily. A ten slib nemůžeme porušit.“
Statečně se vydaly na cestu, ale z očí jim přitom tekly slzy. Pokušení otočit
se bylo tak velké, že jít dál je stálo poslední zbytky sil.
Cesta, po které šly, byla úplně jiná než ta, po níž šly doteď. Nic tu nerostlo,
kromě děsivě vyhlížejících černých stromů. Natahovaly k nim své větve, jako by
je chtěly přepadnout. Žádná zvířata tu nebyla, i hmyz se bál létat. Po týdnu se
dostaly do údolí a cítily, že jsou na místě. Slunce právě vycházelo, a tak ozářilo
planinu před nimi. Země tu byla spálená, úplně bez života. Princezny se daly do
pláče. Trmácely se tak dlouho úplně zbytečně!
A právě ve chvíli, kdy slzy dopadly a vsákly se do země, začal před nimi ze
země růst zlatý palác. Spáleniště se změnilo v hebkou, zelenou trávu. Přímo před
nimi náhle stála stařenka, holčička i krásná mladá paní, všechny oblečené do

nádherných třpytivých šatů. A za nimi se objevil Zlatý strom. Všechny jeho
lístečky i kmen byly z pravého zlata a v ranních paprscích zářil jako ten nejjasnější
maják. Ale k překvapení dívek, žádné plody na něm nebyly.
„Gratuluji, princezny,“ přivítala je ta mladá paní, „buďte vítáni v Zemi víl.“
Teprve teď to dívkám došlo. Šum, který považovaly za poryv větru, byl zvuk
křídel, jež vykukovala zpoza zad všem vílám a vílím mužům, kteří se kolem
Zlatého stromu shlukli a zvědavě se na dívky dívali.
„Ale paní... Jak to?“ zeptala se mladší princezna, a protože pro události,
které se odehrávaly, nenacházela slova, rozhodila kolem sebe rukama.
„Naši zemi chrání mnoho kouzel a jen málokdo se sem dostane.
Pamatujete na naše setkání?“ ptala se stařena. S jejich přikývnutím pokračovala:
„Byly to zkoušky. Každého, kdo se sem vydá, čekají. Cesta odhaluje naše
nejtajnější přání, ale dětské srdce je čisté, a tak jim dokáže odolat.“
„A... k čemu by královi větvičky byly?“
„Ten, kdo má právě tři, bude nejlepším panovníkem, kterým může být. Váš
nynější král nás ze své země vyhnal, a my proto odešli sem, abychom se před ním
a dalšími lidmi ochránili. Ale jakmile se dozvěděl o Zlatém stromě, chtěl ho najít.
Je to zbabělec, a tak radši posílal nejstatečnější a nejsilnější muže. Ale nás dokáže
najít jen to nejodvážnější dítě. Nebo děti. Víte, vaše matka byla víla. Jste tím
pádem napůl víly.“
V rukou dam se objevily tři větvičky.
„Nezlobte se, ale jak se jmenujete?“
„Já jsem Minulost,“ řekla stařena.
„Já jsem Přítomnost,“ řekla paní.
„A já jsem Budoucnost,“ řekla holčička. „Společně hlídáme a tvoříme čas.“

Ukázala na strom.
„A náš čas přišel.“ Podaly princeznám větvičky. „Vraťte se zpátky do
království, ale váš král už je potřebovat nebude.“
V tu chvíli se ženy rozplynuly a dívky si všimly, že se na stromě objevila tři
zlatá jablka.
S vílím národem se vrátily do království, kde zjistily, že král nečekaně
zemřel. Lidé prohlásili statečné princezny svými královnami, a když byly velké,
provdaly se za vílí muže. Vládly dlouho a dobře. A za jejich vlády žili lidé i víly
v míru.
Když zemřely, brzy na ně lidé zapomněli, ale víly si je pořád s láskou
připomínají. A tak i dnes můžete občas vidět, že když víla vysloví své kouzlo, na
počest princezen se ve stejný den narodí dvě stejné děti.

