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Surové přízraky zuřícího sváru
nepojmou její duch, tak čistý, prostý;
Jen považ, prožít tolik hodin zmaru,

v prázdnotě, bez radosti!
– Lewis Carroll

VĚNOVÁNO PENELOPE, 

MATILDĚ A HAZEL
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NA SAMÉM VRCHOLKU SVĚTA LEŽEL OSTROV.

A v srdci toho ostrova bydlel kluk jménem Ogí.

Ogí byl stejný jako většina ostatních kluků, 

až na jednu věc. Měl totiž práci.

Pracoval v Začarovaných stájích – magickém 

místě plném stvoření, která byla jediná svého druhu.





Obvykle Ogí svou práci miloval. Ale ne dnes. 

Dnes měl totiž problém.

Ogí pečoval o Bezcitné monstrum.

Byl to nelehký úkol, protože neměl ponětí, co si 

Bezcitné monstrum od života přeje. Tohle stvoření 

nemělo oči, nemělo uši, nemělo pusu a nemělo nos. 

Ogí byl celkem přesvědčený, že mělo hlavu, ale jistý 

si tím být nemohl.

Připlula k němu Měsíční králička Viky. „Měl jsi 

štěstí?“

Ogí si povzdychl. „Spíš smůlu.“
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Ogí se svalil na zem. „Zkoušel jsem mu zpívat, 

krmit ho, vzít ho na procházku… ale ono prostě 

nereaguje.“

„Třeba by chtělo polechtat?“ Na pořádné 

zlechtání byla Viky vždycky připravená.

Ogí popadl Fena, Mluvící klacek z bažin, 

a zamával jím před monstrem. „Nebo že by mělo 

chuť aportovat?“

Fen se mu vykroutil z ruky. „Třeba jen chce, 

abyste ho nechali být. Někteří z nás by byli raději, 

kdybyste nás nechali být.“

To nebyla zrovna zdvořilá poznámka, ale co byste 

čekali od Mluvícího klacku z bažin?
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PR ÁVĚ V  TU CHVÍLI, V  DALEKÉM MĚSTEČKU, 

začal bim -bim -bimbat zvon tak nahlas, jak jen to jde.

Byl to zvon poplašný.

A patřil bance.

Bance s otevřenými dveřmi.



Po chodbách se plížili dva zloději. Měli na sobě 

tmavé pláště s těžkými kápěmi. Nesli pytle na kořist 

a šperháky. Měli plánky a schémata.

Ve sklepě banky byl trezor. Trezor s pokladem, 

který byl jediný svého druhu. 



Zloději se vloupali do trezoru a kvapně si naházeli 

poklad do pytlů.

Proč je nezastavili hlídači?

To je velmi dobrá otázka.
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OGÍ BYL NA STŘEŠE a čistil úly Pilných včeliček.

Musel přitom pořád myslet na Bezcitné 

monstrum. „Jak mám pomoct někomu, kdo vůbec 

nic nechce?“

Viky se snažila chytit jednu Pilnou včeličku 

do tlapek. „Třeba má Fen pravdu,“ odvětila. 

„Třeba bychom ho měli prostě nechat být.“

„SAMOZŘEJMĚ ŽE MÁM PRAVDU!“ zavolal 

Fen z úlu. 



Ogí si otřel z dlaní včelí vosk. „Jenže já 

to ještě nechci vzdát.“

Když Ogí přišel na tenhle ostrov, slíbil 

si, že se bude starat o všechna zvířátka 

v Začarovaných stájích – i o ta, která 

není lehké mít rád. Nepřestal pečovat 

o Pilné včeličky jen proto, že mu 

dovedly dát žihadlo. „Ať monstrum 

potřebuje cokoli, moje práce je mu 

pomoct.“


