
2.

TEë P¤IJDE TO NEJHOR·Í. Na co ani pomyslet nedokáÏu. A pfiitom na to
nemÛÏu pfiestat myslet.

MÛj bratr Jonatán mohl pofiád je‰tû sedût u mû, po veãerech mi po-
vídat, chodit do ‰koly, hrát si s dûtmi v ulici, svafiovat mi vodu s medem
a vÛbec. Ale uÏ tu není... není!

Jonatán je teì v Nangijale.
Bolí to tolik, Ïe o tom ani mluvit nemÛÏu. V novinách o tom psali

tohle:

Vãera ve veãerních hodinách vypukl ve ãtvrti Jiskfiany divok˘ poÏár, kterému
padl za obûÈ jeden lidsk˘ Ïivot. Dfievûn˘ dÛm vyhofiel do základÛ. V okamÏiku
poÏáru leÏel v bytû ve tfietím patfie upoután na lÛÏko 10let˘ nemocn˘ chlapec
Karel L. Jeho bratr, 13let˘ Jonatán L., se právû vracel domÛ, a neÏ mu v tom
bylo moÏno zabránit, vrhl se do hofiící budovy ve snaze malého chlapce zachrá-
nit. Vzápûtí vzplálo celé schodi‰tû a chlapcÛm zÛstala jediná moÏnost: pokusit
se o záchranu skokem z okna. Dav lidí, kter˘ se shromáÏdil pfied domem, s hrÛ-
zou a bezmocnû pfiihlíÏel tomu, jak si 13let˘ posadil mlad‰ího bratra na záda
a seskoãil z okna. Pádem se tûÏce zranil. Na následky zranûní na místû zemfiel.
Mlad‰í bratr, kryt jeho tûlem, vyvázl bez úhony. Matka obou sourozencÛ je
‰vadlena a v dobû poÏáru byla u zákaznice. Po návratu utrpûla tûÏk˘ ‰ok.
Pfiíãina poÏáru se vy‰etfiuje.

Na dal‰í stránce novin se také psalo o Jonatánovi. Napsala o nûm je-
ho uãitelka. Stálo tam:

Drah˘ Jonatáne Lve, nemûl by ses vlastnû jmenovat Jonatán Lví srdce?
Pamatuje‰, jak jsme se uãili v dûjepise o hrdinném anglickém králi, kter˘ se jme-
noval Richard Lví srdce? Pamatuje‰, jak jsi tenkrát fiekl: Paneãku, já bych asi
nikdy nedokázal b˘t tak stateãn˘, jak se pí‰e v uãebnici. Drah˘ Jonatáne, i kdyÏ
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se o tobû v dûjepise psát nebude, v rozhodující chvíli jsi byl stejnû odváÏn˘ a stej-
nû velk˘ hrdina. Tvoje uãitelka na tebe nikdy nezapomene. SpoluÏáci na tebe
budou dlouho vzpomínat. Ve tfiídû nám bude chybût ná‰ vesel˘, mil˘ Jonatán.
Ale koho bohové milují, umírá mlad˘. Jonatáne Lví srdce, odpoãívej v pokoji! 

Greta Anderssonová

Uãitelka je sice trochu pra‰tûná, ale mûla ho ráda, Jonatána mûli rádi
v‰ichni. A moc se mi líbilo, Ïe pfii‰la na ten nápad pfiejmenovat Jonatána
na Lví srdce, to bylo skuteãnû v˘stiÏné.

V celém mûstû asi není nikdo, komu by po Jonatánovi nebylo smut-
no a koho by nenapadlo, Ïe by b˘valo lep‰í, kdybych místo nûj umfiel já.
To jsem poznal na v‰ech paních, které k nám nosily látky, mu‰elíny a tak.
KdyÏ procházely kuchyní a dívaly se na mne, vzdychaly a mamince pak
fiíkaly:

„Chudûrko, a zrovna Jonatán, takov˘ skvûl˘!“
Teì bydlíme v domû vedle toho starého, kter˘ vyhofiel. V úplnû

stejném bytû, jenom v prvním patfie. Od lidí a od paní, kter˘m maminka
‰ije, jsme dostali nûjak˘ nábytek. LeÏím na skoro stejné pohovce v ku-
chyni. V‰echno je skoro jako dfiív. A v‰echno, v‰eciãko je jiné neÏ dfiív.
ProtoÏe tu není Jonatán. Nikdo u mû nesedává a nepovídá mi a jsem
sám, aÏ mû píchá u srdce. Jenom leÏím a ‰eptem si opakuji slova, která
mi Jonatán fiekl, neÏ umfiel. Hned potom, jak jsme skoãili z okna.
Nejdfiív leÏel tváfií v hlínû, ale nûkdo ho pootoãil a já jsem mu vidûl do
obliãeje. Z koutku pusy mu tekla krev a mluvil jen s námahou. Ale zdá-
lo se mi, Ïe se snaÏí usmát. Za‰eptal: „Neplaã, Suchárku, uvidíme se
v Nangijale!“

¤ekl jenom to a nic víc. Pak zavfiel oãi, lidé ho odnesli pryã a já ho
uÏ nikdy nevidûl.

Na první dny bez nûj se mi ani nechce vzpomínat. Ale zapomenout
nûco tak hrozného taky nejde. LeÏel jsem na pohovce a tolik jsem mys-
lel na Jonatána, Ïe se mi málem hlava rozskoãila, a nikomu na svûtû se
nemohlo po nikom st˘skat víc neÏ mnû po Jonatánovi. A taky jsem se bál.
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Napadlo mû, Ïe nic o Nangijale tfieba není pravda. Co kdyÏ si v‰echno
Jonatán vymyslel, jen aby mû rozpt˘lil, jak to míval ve zvyku! Vût‰inu ãa-
su jsem probreãel.

Ale pak mû pfii‰el Jonatán utû‰it, to jsem byl rád! V‰echno bylo za-
se skoro v pofiádku. Asi i v Nangijale pochopil, jak mi je bez nûj, a chtûl
mû rozveselit. Proto za mnou pfii‰el a mnû uÏ nebylo tak smutno, proto-
Ïe od té chvíle jsem uÏ jen ãekal.

Zastavil se na chviliãku jednou veãer. Byl jsem sám doma, plakal
jsem, mûl jsem strach a byl jsem ne‰Èastn˘ víc, neÏ se dá vypovûdût.
Okno v kuchyni bylo otevfiené, protoÏe venku byl pfiíjemn˘ jarní veãer.
Sly‰el jsem vrkat holuby. Je jich na dvofie spousta a na jafie pofiád vrkají.

A pak se to stalo.
Právû kdyÏ jsem breãel zabofien˘ do pol‰táfie, usly‰el jsem blízko sebe

vrkání, podíval jsem se na okno a tam sedûla holubice a dívala se na mû
pfiívûtiv˘ma oãima. Byla snûhobílá, pfiedstavte si, ne ‰edivá jako ostatní
holubi na dvofie. Snûhobílá holubice – nikdo si neumí pfiedstavit, co jsem
pocítil, kdyÏ jsem ji spatfiil. ProtoÏe pfiesnû takhle se zpívalo v písniãce –
„zaÈuká na tvé okénko smutná holubice bílá“, a jako bych sly‰el Jonatána,
jak zpívá: „Poletí tvoje du‰iãka, Suchárku, od mofie z nebe…“ JenÏe teì
se u mne objevil on, ne já, jak jsme si tenkrát mysleli.

Chtûl jsem nûco fiíct, ale nemohl jsem. Jenom jsem leÏel a poslou-
chal, jak holubi vrkají, a v jejich vrkání nebo z jejich vrkání nebo jak bych
to fiekl, jsem sly‰el JonatánÛv hlas. I kdyÏ neznûl jako jindy. Jako by celá
kuchyÀ byla plná ‰epotu. Zní to asi trochu stra‰idelnû a moÏná jsem se
mûl správnû polekat, ale nepolekal jsem se. Mûl jsem takovou radost, Ïe
bych nejrad‰i vyskoãil na stfiechu. ProtoÏe v‰echno, co jsem sly‰el, bylo
úÏasné.

V‰echno o Nangijale byla pravda! Jonatán chce, abych si tam po-
spí‰il, protoÏe je tam, jak fiíká, bájeãnû. Pfiedstavte si, Ïe v Nangijale na
nûj ãekal dÛm, kdyÏ se tam objevil, má tam dÛm jen pro sebe! Je to pr˘
staré stavení, kterému se fiíká Rytífisk˘ dvÛr, a leÏí v Tfie‰Àovém údolí.
Není to krásné? A pfiedstavte si, Ïe první, co vidûl, kdyÏ na Rytífisk˘ dvÛr
dorazil, byla malá zelená cedulka na brance, kde stálo: Bratfii Lví srdce.
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„To znamená, Ïe tam budeme bydlet oba,“ fiekl Jonatán.
Páni, jsem tak rád, Ïe aÏ budu v Nangijale, budu se taky jmenovat

Lví srdce jako Jonatán, i kdyÏ vÛbec nejsem stateãn˘ jako on.
„Tak se objev co nejdfiív,“ fiekl. „KdyÏ mû nenajde‰ doma na Rytífi-

ském dvofie, jsem u fieky a lovím ryby.“
Pak nastalo ticho a holubice odlétla. Pfielétla stfiechy a zamífiila do-

mÛ. Zpátky do Nangijaly.
A já leÏím na pohovce a jenom ãekám, aÏ budu moci letût za ní.

Doufám, Ïe není tûÏké najít cestu, Jonatán fiíkal, Ïe ne. Pro jistotu jsem si
ale napsal adresu:

BRAT¤I LVÍ SRDCE
R y t í fi s k ˘  d v Û r
Tfi e ‰ À o v é  ú d o l í

N a n g i j a l a

Dva mûsíce tam bydlel Jonatán sám. Dva dlouhé, stra‰né mûsíce
jsem musel b˘t bez nûj. Ale uÏ brzy v Nangijale budu taky. Vydám se na
cestu co nejdfiív. MoÏná uÏ dneska v noci. Napí‰u mamince vzkaz a po-
loÏím ho na stÛl v kuchyni, aby ho hned na‰la, aÏ se ráno vzbudí.

Na papírek jsem napsal:
Neplaã, maminko! Uvidíme se v Nangijale!

3.

PAK SE TO STALO. Nic podivnûj‰ího se mi v Ïivotû nepfiihodilo. Zãistajas-
na jsem stál pfied brankou a ãetl jsem zelenou cedulku: Bratfii Lví srdce.

Jak jsem se sem dostal? Kdy jsem pfiiletûl? Jak jsem na‰el cestu, kdyÏ
jsem se nikoho neptal? Nevím. Vím jedinû to, Ïe najednou jsem tam stál
a koukal na cedulku na brance.
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Zavolal jsem Jonatánovo jméno. Zavolal jsem nûkolikrát, ale nikdo
neodpovídal. A pak jsem si vzpomnûl, Ïe jistû sedí u fieky a chytá ryby.

Po pû‰ince jsem se tam rozbûhl. Utíkal jsem jako o závod a u mÛstku
jsem ho uvidûl. MÛj bratr tam sedûl a vlasy mu svítily na slunci. A i kdyÏ
se snaÏím vyprávût v‰echno, neumím vypovûdût, co jsem cítil, kdyÏ jsem
ho spatfiil.

Nev‰iml si, Ïe jsem pfiibûhl. Zkusil jsem zavolat „ Jonatáne!“, ale asi
jsem nûkde uvnitfi breãel, protoÏe jsem vydal jen podivn˘ slabounk˘
zvuk. JenÏe Jonatán ho stejnû sly‰el. Vzhlédl a uvidûl mû. Nejdfiív jako
by mû nepoznával. Ale pak vykfiikl, odhodil rybáfisk˘ prut a bûÏel mû
obejmout, jako by se chtûl ujistit, Ïe jsem opravdu tady. A potom uÏ jsem
breãel jen maliãko, vlastnû ani nevím proã. Asi proto, Ïe se mi po nûm
tak moc st˘skalo.

Zato Jonatán se smál. Stáli jsme na bfiehu, objímali jsme se a mûli
jsme takovou radost, Ïe se zase vidíme, Ïe se to ani vypovûdût nedá.

A pak Jonatán fiekl:
„Tak koneãnû jsi tady, Suchárku Lví srdce.“
Kdo to kdy sly‰el, Suchárek Lví srdce! Vyprskli jsme smíchy a smá-

li jsme se, jako bychom sly‰eli nejlegraãnûj‰í vûc na svûtû, ale hlavnû pro-
to, Ïe jsme mûli chuÈ se nûãemu smát, protoÏe jsme mûli takovou radost,
Ïe se nám málem rozskoãilo srdce. Smáli jsme se jak blázni a zaãali jsme
se ‰Èouchat, a smát jsme se nepfiestávali. Kdepak, smáli jsme se ãím dál
víc, i kdyÏ jsme upadli do trávy, kouleli jsme se dolÛ, aÏ jsme ÏbluÀkli do
fieky, ale i tam jsme se smáli, Ïe jsem dostal strach, Ïe se utopíme.

A zatím jsme zaãali plavat. Nikdy jsem plavat neumûl, ale moc jsem
si pfiál se to nauãit. A teì jsem to z niãeho nic umûl. A moc dobfie.

„Jonatáne, já umím plavat,“ volal jsem.
„Jasnû Ïe umí‰ plavat,“ fiekl Jonatán. 
A pak mû napadlo je‰tû nûco.
„Jonatáne, v‰iml sis,“ zeptal jsem se ho, „Ïe uÏ neka‰lu?“
„Jasnû Ïe neka‰le‰,“ fiekl Jonatán, „jsi pfiece v Nangijale.“
Plaval jsem pûknou chvíli, pak jsem se vydrápal mokr˘ jak my‰ na

mÛstek a voda mi crãela z ‰atÛ. Kalhoty se mi úplnû pfiilepily na tûlo,
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a tak jsem hned zjistil je‰tû nûco. Vûfite nebo ne, ale nohy jsem mûl na-
jednou úplnû rovné, zrovinka jako Jonatán.

Hned mû napadlo, Ïe jsem teì tfieba i hezãí. Zeptal jsem se Jonatá-
na, jestli se mu nezdá, Ïe jsem aspoÀ trochu zhezknul.

„Podívej se do zrcadla,“ fiekl a myslel tím fieku. Hladina byla totiÏ
lesklá a tichá a my jsme se v ní vidûli jako v zrcadle. Lehl jsem si na mÛst-
ku na bfiicho a díval se pfies okraj do vody, ale nezdálo se mi, Ïe bych byl
nûjak hezãí. Jonatán si lehl vedle mû, a tak jsme dlouho zÛstali a pozoro-
vali bratry Lví srdce ve vodû. Jonatána se zlat˘mi vlasy, krásn˘ma oãima
i tváfií a mû se stfiapatou hlavou, pupínky na obliãeji a vÛbec.

„Ne, myslím, Ïe jsem nezhezknul,“ fiekl jsem.
Ale Jonatánovi se zdálo, Ïe proti dfiívûj‰ku vypadám mnohem líp.
„A taky zdravûjc,“ fiekl.
Pofiádnû jsem se na sebe podíval. A skuteãnû jsem se cítil úplnû

zdrav˘ a mûl jsem radost ze svého tûla. Proã bych mûl b˘t je‰tû hezk˘?
Byl jsem tak ‰Èastn ,̆ Ïe jsem se i uvnitfi smál.

Chvíli jsme leÏeli, nechali sluníãko, aby nás zahfiívalo, a dívali jsme
se na ryby, které plavaly pod mostem. Ale pak chtûl jít Jonatán domÛ a já
vlastnû taky, protoÏe jsem byl moc zvûdav˘ na Rytífisk˘ dvÛr, kde budu
teì bydlet.

Jonatán stoupal pû‰inkou pfiede mnou. Vykraãoval jsem si za ním
sv˘ma ãerstvû uzdraven˘ma nohama a byl jsem tak rád, Ïe samy chodí,
Ïe jsem od nich nemohl odtrhnout oãi. KdyÏ jsme vylezli kousek do ko-
peãka, otoãil jsem se. V‰ude, kam jsem dohlédl, se bûlaly tfie‰Àové kvû-
ty. Celé Tfie‰Àové údolí bylo bílé a zelené – samé kvûty a tráva. A upro-
stfied tekla fieka a stfiíbrnû se leskla. Jak to, Ïe jsem si takové krásy
nev‰iml dfiív? Asi proto, Ïe cestou dolÛ jsem myslel jen na Jonatána, ale
teì jsem se zastavil a beze slova jsem se rozhlíÏel po údolí. ¤ekl jsem
Jonatánovi:

„Tohle je asi nejkrásnûj‰í údolí na zemi, viì?“
„Ano, jenomÏe ne na zemi,“ odpovûdûl Jonatán a já jsem si uvûdo-

mil, Ïe jsme v Nangijale.
Kolem Tfie‰Àového údolí se tyãily vysoké hory. Byly úchvatné. A ze
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skalních v˘stupkÛ vytékaly do údolí potoky a vodopády a v‰echno jenom
zpívalo, protoÏe bylo jaro.

Taky vzduch byl nûãím zvlá‰tní. âlovûk mûl úplnû chuÈ ho pít, tak
byl ãist˘ a voÀav .̆

„Ve mûstû by pár litrÛ takového vzduchu potfiebovali,“ fiekl jsem,
protoÏe jsem si vzpomnûl, jak jsem touÏil po vzduchu na pohovce v ku-
chyni a jak mi pfiipadalo, Ïe ho není pofiád dost.

Tady ho dost bylo, a tak jsem ho vdechoval ze v‰ech sil. Jako bych
se nemohl nasytit. Jonatán se smál a poznamenal:

„Tro‰ku bys mohl nechat i mnû.“
Pû‰inka, po které jsme ‰li, byla celá bílá od spadan˘ch tfie‰Àov˘ch

kvûtÛ a jemné bílé lísteãky se sná‰ely i na nás a usazovaly se nám ve vla-
sech a v‰ude. Stra‰nû se mi líbí zelené pû‰inky posypané tfie‰Àov˘mi kvítky.

Pfiímo pfied brankou do Rytífiského dvora pû‰ina konãila.
„Bratfii Lví srdce,“ pfieãetl jsem nahlas cedulku na brance. „Páni, tak

tady bydlíme.“
„Pfiedstav si, Ïe jo, Suchárku,“ fiekl Jonatán, „není to prima?“
Jasnû Ïe to bylo prima. V‰ak Jonatán si to taky myslel. Mne samotné-

ho by ani ve snu nenapadlo, Ïe bych radûji bydlel nûkde jinde.
DÛm byl bíl ,̆ nijak zvlá‰È velik ,̆ mûl zelené okenice a zelené dvefie

a stál uprostfied nejzelenûj‰ího trávníku, jak˘ jsem kdy vidûl, a na nûm
rostly petrklíãe a sedmikrásky. Kvetly tam i ‰efiíky a tfie‰nû a v‰echno by-
lo obehnané ‰edivou kamennou zídkou, na které vyráÏely rÛÏové kvítky.
Dala se lehce pfieskoãit a pfiitom, kdyÏ jsme se octli uvnitfi, jako by nás
chránila proti v‰emu venku, a probouzela v nás pocit, Ïe tady jsme doma
a úplnû sami.

Vlastnû tu nebylo jenom jedno stavení, ale dvû. To druhé vypadalo
spí‰ jako stáj nebo nûco podobného. Obû svírala spolu prav˘ úhel a v mís-
tû, kde se st˘kala, stála stará laviãka, která vypadala jako z doby kamenné.
Byl to moc pfiíjemn˘ kout s laviãkou, kam ãlovûk hned dostal chuÈ se po-
sadit, mlãet nebo si povídat, pozorovat ptáãky nebo popíjet ‰Èávu a tak.

„Tady se mi líbí,“ fiekl jsem Jonatánovi. „Uvnitfi je to taky tak pûkné?“
„Tak se pojì podívat,“ pozval mû. UÏ stál ve dvefiích a chtûl vejít
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dovnitfi, ale právû v tu chvíli jsem usly‰el zafiehtat opravdického konû.
Jonatán fiekl:

„PÛjdeme nejdfiív do stáje.“
Ve‰el do toho druhého stavení a jistû uhodnete, Ïe jsem bûÏel za ním!
Opravdu to byla stáj, pfiesnû jak jsem si myslel, a stáli tam dva konû,

dva krásní hnûdáci, ktefií, kdyÏ jsme ve‰li, po nás otoãili hlavy a zafiehtali.
„To jsou Hrom a Pírko,“ fiekl Jonatán, „hádej, kter˘ z nich je tvÛj?“

„To myslí‰ váÏnû?“ zeptal jsem se. „Pfiece mi nechce‰ namluvit, Ïe
jeden je mÛj, tomu tedy nevûfiím.“

Ale Jonatán odpovûdûl, Ïe v Nangijale se bez konû ãlovûk neobejde.
„Bez konû se nikam nedostaneme,“ fiekl. „A ãasto budeme muset jet

hodnû daleko.“
Ani nevíte, jak rád jsem sly‰el, Ïe tu budeme potfiebovat konû. Mám

je totiÏ hroznû rád, protoÏe mají srst hebouãkou, nejhebouãtûj‰í na celém
svûtû.

A ve stáji stáli dva zvlá‰È krásní konû. Pírko mûl na ãele bílou skvrn-
ku, ale jinak byli úplnû stejní.

„Tak asi Hrom bude pro mû,“ odpovûdûl jsem, kdyÏ Jonatán chtûl,
abych hádal.

) 20 (

BRATRILV_zlom2007  10.12.2007 9:00  Stránka 20    (K-ãerná plát)


