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“Je lepší rozsvítit byť jen malou svíčku,        

než proklínat temnotu.” 

KONFUCIUS 
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Úvod: DRAČÍ SLZY 

 

Daleko, předaleko na východě letěl vzduchem 

veliký drak. Vznášel se vysoko nad krajinou, ano, 

až tam úplně v oblacích. Pohyboval se tak ladně a 

vznešeně, jak to jenom tamní draci dovedou. 

V nebi byl doma, jako je doma rybka ve vodě. 

A i když na pohled z něj šel strach – drápy měl 

ostré, zuby špičaté a byl tak obrovský, že jenom 

jeho hlava byla veliká zrovna jako váš dům – přesto 

byl až k neuvěření krásný! Celé tělo mu zdobily 

červené šupiny, a všechno ostatní na něm mělo 

barvu zlata.  

Ale hádejte co? Ten drak plakal. 

A nebyly to slzy ledajaké, jako když se o něco 

omylem bouchnete a chvilku vás to bolí. Kdepak, 

tohle byly slzy opravdového smutku. Takové, které 

roníte, jen když vás trápí něco hluboko uvnitř. 

Odkdy draci pláčou, říkáte si? 

Abyste rozuměli, ten drak byl už odnepaměti 

strážcem právě tohohle světa kraje, totiž dalekého 

východu. Jeho úkolem bylo udržovat v těchto 

místech harmonii a pořádek. To se mu dobře dařilo 

celé věky. Jenže posledních pár tisícovek let, co se 
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zde houfně začal rodit tvor jménem člověk, se 

tenhle úkol drakovi úplně vymknul z rukou. Totiž 

z tlap. 

Ten člověk byl chytřejší, než jakýkoli jiný tvor, co 

se kdy na světě objevil. A tak začal dělat a vymýšlet 

spousty nových věcí. Bylo zajímavé i zábavné jeho 

kroky pozorovat, jenže čím bylo člověka na světě 

víc, o to více také nadělal neplechy. Protože i když 

byl chytrý, znal jen pramálo z toho, co dnes známe 

my. Proto se hodně bál, a když se lidé příliš bojí, 

zapomínají na dobro ve svých srdcích. 

Najednou začali lidé na dalekém východě 

rozdělovat svou krajinu nesmyslnými čarami na 

všelijaké říše, císařství, království a tak dále. Nejen 

to, začali se mezi sebou o ty kusy země handrkovat 

a nebylo jim zatěžko kvůli tomu vyhlašovat kruté 

války. Vinnou toho přišlo na daleký východ 

spoustu utrpení a neštěstí. A dokonce i tehdy, když 

se zrovna neválčilo, tak si lidé v jednom kuse 

hledali záminky, jak si navzájem škodit. 

Právě kvůli tomu drak plakal. Světa kraj, který 

měl za úkol střežit, ztrácel kvůli člověku svou 

harmonii a pořádek. A protože člověka bylo tolik, 

drak už je sám nedokázal všechny uhlídat. 

No a představte si, jak velké jsou slzy takového 

velikánského draka! Stačilo jich pár a už jimi 

způsobil povodeň všude, kudy proletěl. Ale chudák 
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si nemohl pomoct, toliko byl z toho všeho smutný, 

že se mu pláč nedařilo zadržet. 

Tu se však najednou před drakem rozestoupila 

nebesa, a z nich k němu promluvily hluboké hlasy 

jeho dračích předků: „Zastav to naříkání, vždyť tím 

pácháš ještě větší nepořádek.“ 

„Když já si nemohu pomoct, jsem už zoufalý 

z toho jejich počínání.“ 

„Nevěs hlavu, není to s nimi tak zlé, jak se může 

zdát.“ 

„Že není? Jen se podívejte, kolik utrpení na sebe 

zbytečně uvalují. Zapomněli na dobro, které v sobě 

nosí a o které se mají dělit.“ 

„Ano, většina z nich pořád žije v temnotách. Ale 

je to ještě mladý druh, stále hledají sami sebe. Měj 

s nimi větší trpělivost.“ 

„Předkové moji vznešení, vaší moudrosti si 

vážím, ale jste si jistí, že nám tu lidé nejsou spíše 

na obtíž?“ 

„Házíš je všechny do jednoho pytle, ó mocný 

strážce dalekého východu. Všichni nejsou stejní.“ 

„Že nejsou?“ 

„Opravdu. Mezi lidmi už je i mnoho takových, 

kdo své dobro objevili a dělí se o něj s ostatními.“ 
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„Skutečně?“ podivil se drak, protože ničeho 

podobného si zatím nevšiml. 

Hlasy předků jej ujistili: „Ano. Však se podívej 

pořádně…“ 
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O TOULAVÉM SAMURAJI 

 

Žil jednou jeden samuraj jménem Akeči. 

Samurajové byli jedni z nejobávanějších válečníků, 

kteří kdy po světě chodili, a tenhle Akeči byl zrovna 

takový. Měl urostlou postavu, dlouhé černé vlasy 

svázané do copánku a za pasem dva zahnuté meče, 

kterým se tam u nich říká katany. 

Akeči vybojoval mnoho a mnoha vítězných bitev, 

na prstech byste je ani nespočítaly. Pomáhal 

dobývat hrady a porážet armády na bitevních 

polích. Nechal si platit od vojevůdců slušné peníze 

za to, aby bojoval pod jejich praporem. Jeho jméno 

znali lidé po celé zemi a měli z něho hrůzu. 

Kdejaký bojovník mu takovou pověst záviděl. 

Všichni se proto náramně podivili, když se Akeči 

jednoho dne rozhodl, že už nechce dál bojovat. 

V boji se mu nikdo nevyrovnal, a byl za svůj um 

tak dobře placený, že si lidé klepali na čelo. Mysleli 

si o něm, že se snad musel zbláznit. 

„Celý život jsi válečníkem, co jiného bys asi tak 

chtěl dělat?“ ptali se ho s výsměchem. 

„To zatím nevím, ale tohle už dělat nechci,“ krčil 

Akeči rameny. 
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U nikoho se mu nedostalo pochopení. Za zády 

ho každý pomlouval a smál se mu, i když do očí 

mu to nikdo povědět nedokázal – pořád z něj ještě 

měli strach. Nechvalná pověst člověka neopustí ze 

dne na den. 

Akeči ale dobře věděl, proč se tak rozhodl. Ze 

všeho toho krveprolití, kterého se celý život 

dopouštěl, měl akorát chladné srdce a špatné 

spaní. Přineslo mu možná mnoho zlata, ale žádné 

štěstí. Protože když je pro člověka živobytím něco, 

z čeho nemá sebemenší radost, nemá jeho odměna 

hodnotu ani zlámané grešle. 

„Já vím dobře, proč jsem se takto rozhodl a 

nemusím nikomu nic dokazovat ani vysvětlovat,“ 

mávnul Akeči rukou nad všemi posměváčky a 

pomluvy, načež se vydal svým pomalým šouravým 

krokem do světa za novým dobrodružstvím. 

 

*** 

 

Nějaký ten čas se toulal světem křížem krážem a 

lámal si hlavu s tím, co si počít dál. Neuměl nic 

jiného, než bojovat. Ale věděl, že bojovat už nechce. 

Nejdříve měl peněz dost, ale toulal se tak dlouho, 

že jeho měšec najednou zel prázdnotou. 



Pohádky Nový Věk 

 

 
11 

Tu potkal kováře a povídá: „Měl bys pro mě 

práci? Mám prázdný měšec a hladové břicho.“ 

Kovář si Akečiho prohlédl: „Ty jsi ale kus chlapa, 

takový pomocník by se mi tu náramně hodil! Jak 

se jmenuješ?“ 

Jenže když se Akeči představil, kovář vykřikl 

hrůzou a vzal nohy na ramena. Akeči, to je přece 

ten samurajský hrdlořez! Ach, ta špatná pověst. 

Akeči šel dál, až potkal na návsi pěkné mladé 

děvče. Tuze mu padla do oka, tak se hnedle začal 

dvořit: „Ty jsi tak krásná, nechtěla by sis mě vzít za 

muže? Jsem silný, zvládnu všechnu práci světa, 

když na mě budeš čekat doma s teplou večeří.“ 

Děvče si Akečiho prohlédlo: „Ty tedy nezahálíš,“ 

zachichotala se, „Ale ženicha bych ráda měla, a 

tady u nás žádný pořádný není. Jak se jmenuješ?“ 

Jenže když se Akeči představil, děvče vykřiklo 

hrůzou a vzalo nohy na ramena. Akeči, to je přeci 

ten slavný vrah! Ach, ta špatná pověst s ním 

kráčela všude. 

Měsíc už svítil na obloze, když unavený Akeči 

zaklepal na dveře malé chaloupky. Otevřel mu 

stařeček: „Dobrý večer, cizinče. Co tě k nám 

přivádí?“ 
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„Prosím, nech mě u sebe přespat. Nemám, kde 

bych hlavu složil,“ poprosil ho. 

Stařec se usmál: „To se ví, že tě tu nechám. I 

jídlem tě rád pohostím. Jak se jmenuješ?“ 

Jenže když se Akeči představil, starcův úsměv 

byl ten tam. Zle se zamračil: „S mužem jako ty 

nechci mít co dočinění. Kliď se odtud!“ Po těch 

slovech zabouchl Akečimu dveře před nosem. Ach, 

jak se jen zbavit té svojí špatné pověsti? 

Chtě nechtě, musel se toulavý samuraj utábořit 

u cesty pod širou oblohou. Byla to chladná noc a 

on se třásl zimou. Akeči byl tak smutný, že nebýt 

jeho chladného srdce, jistě by se rozplakal na celé 

kolo. Aby ho žal úplně nepohltil, začal si pro sebe 

nahlas skládat verše: 

Znal jenom boj a zlato, co víc chtít po životu? 

Jenže nenašel štěstí, našel jen prázdnotu 

Byl ještě mladík, co zatím neměl rozumu 

Nyní však otočil se zády k tomu všemu 

Sebral odvahu všechnu a vyšel vstříc novému osudu 

Ta jeho vlastní básnička mu přece jenom dala 

trochu klidu, a tak mohl Akeči konečně usnout. 

 

*** 



Pohádky Nový Věk 

 

 
13 

 

Nějakou dobu se celý hladový potuloval světem. 

Když žádal o almužnu, už se nikomu raději 

nepředstavoval jménem. Jeho zlá pověst totiž 

každého hned vystrašila. 

Novou radostí se mu alespoň stalo skládání 

básniček a hned měl v životě přece trochu radosti. 

Rýmoval, kudy chodíval a dny tak pro něj plynuly 

mnohem veseleji. 

Jednou na cestě míjel zenového mnicha, když 

zrovna recitoval jednu ze svých básní: 

Proč jen člověku nikdo neříká, jak správně žít se má  

Už od kolébky nejlépe, to je přec ta doba správná 

Věříme lžím a ztrácíme se na cestách 

V tu chvíli najednou každý s radou přispěchá 

To už je však pozdě, proč nepřišli jste včas? 

Pravdou je, že každý svou cestu musí najít sám 

Zenový mnich se za těmi slovy otočil a křikl na 

Akečiho: „To jsou krásné verše, samuraji.“ 

„Už nejsem samurajem, rozhodl jsem se víc 

nebojovat,“ odvětil Akeči. 

„A co tedy děláš?“ zajímalo zenového mnicha. 

„Inu, toulám se světem a skládám básničky.“ 
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Zenový mnich se usmál: „A to je pěkné! Já zase 

umím spoustu hádanek, nechceš putovat se 

mnou? S tvými básničkami a mými hádankami si 

užijeme spoustu legrace.“ 

Akečimu se ten nápad líbil a tak souhlasil. 

Zenový mnich se mu představil jako Kanbej a chtěl 

vědět jeho jméno. Akeči se trochu zdráhal, ale řekl 

si, že jestli má s tímhle mužem putovat světem, 

nebude mu přeci hned od počátku lhát. Řekl proto 

svoje pravé jméno. 

Kanbej se ale překvapivě nezalekl: „Tak ty jsi ten 

slavný Akeči? Chachá, ten svět má ale dobrý smysl 

pro humor, že zrovinka nás dva svedl dohromady. 

Ty, nelítostný zabiják, a já, mírumilovný mnich, 

který by ani květině neublížil.“ 

„Jsi první, kdo se při vyslovení mého jména 

nebojí,“ podivil se Akeči, ale měl radost, že zenový 

mnich neutekl. 

„Ááále, já nepatřím k těm, co by se báli o život. 

Nezáleží tolik na jeho délce, jako na jeho plnosti. 

Kdybych se bál, nemohl bych naplno užívat všech 

krás a darů tohohle světa,“ odpověděl Kanbej. 

„To je pravda, jenže každý, koho jsem po svých 

toulkách potkal, měl ze mě strach. Měl bys vědět, 

že kvůli mé špatné pověsti se nám budou lidé 

vyhýbat,“ varoval ho Akeči. 
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Kanbej se zamyslel: „Ano, většina lidí žije ve 

strachu, to je jejich škoda. Ale svou pověst bys měl 

přesto vylepšit. Ne snad kvůli nim, nýbrž kvůli 

sobě. Nadělal jsi v minulosti mnoho špatného, a 

pokud to nevyvážíš dobrými skutky, mohlo by se ti 

to zle vymstít. Tak už to na světě chodí.“ 

Akeči se podrbal za uchem: „Tak dobrá, snad to 

alespoň uleví mému svědomí a zažene noční 

chmury. Kdy začneme?“ 

„Se vším je vždy nejlepší začít hned,“ mrknul na 

něj Kanbej. 

 

*** 

 

A tak se spolu toulali světem ve dvou a dělali dobré 

skutky. Tu pomohli pasáčkovi najít jeho zaběhlou 

ovečku, tam zase spravili sedlákovi polámané kolo 

u vozu. Jednou pomáhali ve městě stavět nové 

domy potom, co zemětřas zbořil ty staré, jindy 

pomohli vesničanům uklízet nepořádek, který jim v 

domovech nadělala povodeň. 

Díky každému z těchto dobrý skutků se Akečiho 

špatná pověst pomalu začala napravovat. Co víc, 

v pomáhání druhým konečně objevil naplnění, 

které při svém toulání tak dlouho hledal. Lidé před 



Příběhy z dalekého východu 

 
16 

ním postupem času přestali hrůzou utíkat, a za 

pár roků už si celá země o Akečim povídala jako o 

tom „toulavém samuraji, co dělá dobré skutky, 

kudy chodí“. 

Jedním z těch skutků, o kterých si lidé vyprávěli 

ještě po celá pokolení, byl ten, kdy potulná dvojice 

sama vysázela celý nový les jenom proto, aby bylo 

na světě víc čerstvého vzduchu. Díky podobným 

činům se nemuseli strachovat, že by je někdo 

nepohostil trochou jídla nebo noclehem. Naopak, 

lidé se mohli přetrhnout, aby si vybrali zrovna ten 

jejich domov. 

Mezi děláním dobrých skutků si Akeči 

s Kanbejem, ze kterých se mezitím stali nejlepší 

přátelé, vyměňovali své básničky a hádanky a dělili 

se o ně s každým, koho při svých toulkách potkali. 

Tu se jednoho dne kolem nich shromáždilo 

obzvlášť velké obecenstvo a Kanbej jim dal 

hádanku: „Jak poznáte, že začíná den?“ 

„Když vyjde sluníčko a jeho paprsky přinesou 

světlo,“ řekl někdo, ale Kanbej zavrtěl hlavou. 

„Když jde měsíc spát?“ hádal jiný, ale Kanbej 

opět nesouhlasil. 

„To když prvně uslyšíme kohouty kokrhat a 

slavíky prozpěvovat,“ křikl další, jenže Kanbej 

mlčel. 
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„Tak nám to konečně prozraď, mnichu!“ naléhal 

zvědavý dav. 

„Den začíná, když ve tváři každého, koho 

potkáte, spatříte člena vlastní rodiny. Dokud to 

nedokážete, je stále noc,“ prozradil Kanbej odpověď 

na jeho hádanku. 

Lidé se drbali na hlavě a nerozuměli jeho 

slovům. Tak tomu bývalo pokaždé, když Kanbej 

dával někomu své hádanky. Nebylo u nich totiž 

důležité najít správnou odpověď, on jenom chtěl, 

aby alespoň jednou lidé doopravdy přemýšleli. 

Tu už se ale Akeči pustil do recitování další ze 

svých básniček: 

Prošel světa kraj, každou cestu znal 

Ale šťastný život teprve ochutnal, 

až když srdce z dlouhého spánku probral 

Dlouze hledal, než našel ten dar 

Pomáhej druhým a ze světa se stává ráj 

 

*** 

 

Tak plynul čas a potulnou dvojici samuraje-

básníka a mnicha-hádankáře už znala celá země. 



Příběhy z dalekého východu 

 
18 

Každý se těšil, kdy při svých toulkách zavítají i do 

jejich kraje. 

Jednoho dne se dotoulali až do hlavního města, 

a této jejich návštěvy chtěl využít samotný císař. 

Slyšel o nich mnoho chvály a usmyslil si, že je chce 

mít s těmi jejich básničkami a hádankami jenom 

pro sebe. Pozval je do proto svého paláce a 

nasliboval jim hory doly za to, že u něj zůstanou 

bydlet a budou se mu starat o jeho zábavu. 

„Ale nám se líbí toulat se světem, nejsme z těch, 

kdo se dlouho zdržují na jednom místě,“ 

vysvětlovali císaři. 

Ten zuřil a zlobil se, nebyl na odmítnutí zvyklý. 

Nechal je proto zavřít do vysoké věže, dokud si to 

nerozmyslí. Oni si to ale rozmyslet nechtěli. Kanbej 

se uvelebil: „Alespoň si naše nohy z toho všeho 

toulání trochu odpočinou.“ 

Pár dní tam tak pokojně odpočívali, až už jim 

byla chvíle dlouhá, a chtěli znovu vyrazit na své 

cesty. Počkali tak na večer, až se palác uklidní a 

Akeči začal do toho večerního ticha nahlas 

veršovat: 

Běda, mocný pane, běda 

Život nepřelstíte, on je hotový vševěda 

Netrápí ho zlato, ani nerozpozná vaší sílu 
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Vidí však, kdo jest spravedlivě žije v míru 

Jak pošetilé myslet si, že zlo zlým neoplatí 

Dnes či zítra, i mocný pán na špatné skutky doplatí 

To už vím já, i vaše mocnost vědět by to měla 

Běda, mocný pane, běda, běda, běda 

Básnička se zamřížovanými okny věže linula noční 

tmou až do císařových komnat, který dobře slyšel 

její slova. A jak ho kvůli nim hryzalo svědomí - do 

rána kvůli té básničce nezamhouřil oka! Tolik se 

bál, kolik je na těch verších pravdivého. 

I propustil císař druhého dne Akečiho 

s Kanbejem z vězení. Omluvil se jim za svou 

pošetilost a nechal je jít si po svých. Usoudil, že 

než aby škádlil samotný život, tak to si raději najde 

nějaké jiné povyražení. 

Ti dva se tak opět vydali na své cesty a zase byli 

ve svém živlu. Po zbytek svých dnů se spolu toulali 

křížem krážem světem a nikdy neměli díky své 

dobré pověsti a dobrým skutkům nouze o nic. A 

jestli nezemřeli, tak se spolu toulají dodnes. 
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O CHLAPCI S LUKEM 

 

Tam daleko v Himálajských horách leží malé, 

docela maličkaté království. Jeho obyvatelé jsou 

moc šťastní, dokonce se říká, že snad nejšťastnější 

ze všech. A v tom malém, maličkatém království 

leží ještě menší, docela maličkatá vesnička. 

A v té malé, maličkaté vesničce bydlel i s rodinou 

chlapec jménem Wang. Byl to veselý a bezstarostný 

človíček drobné postavy. Ale poslední dobou, stejně 

jako každý rok v tomto období, jakoby se z něj stal 

dočista někdo jiný. Blížila se totiž místní soutěž 

v lukostřelbě, která se tu pravidelně konala už 

odnepaměti. 

V tom malém, maličkatém království uměl střílet 

z luku skoro každý kluk. Učili se to odmala, viděli 

to u svých otců i dědečků. A Wang nebyl jiný. 

Vlastně ano, z luku střílel tak rád, že z něj střílel 

snad nejraději ze všech. 

Proto každý rok, když už soutěž pomalu klepala 

na dveře, se Wang úplně proměnil. Obyčejně rád 

lelkoval a lenošil, v tuto dobu však vstával brzo 

ráno a pilně celé dny cvičil střelbu na terč. Jindy 

se nejraději obklopoval svými kamarády a 
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smíchem, ale v tuto dobu trávil většinu času o 

samotě a soustředil se jen na svůj luk a šípy. 

Nebylo snad nikoho a ničeho, čím by se nechal 

v tuto dobu vyrušit. Na soutěž se těšil každý rok, a 

i když nikdy nevyhrál, nenechal se tím vykolejit. 

Lukostřelbu měl příliš rád na to, než aby lpěl na 

nějakých výsledcích. Pro něj bylo důležité být 

součástí tohoto lukostřeleckého svátku, který 

každým rokem spojoval všechny jeho krajany. 

To však neznamená, že by byl rád nevyhrál. 

Věřil, že jednoho dne se mu jeho pilný trénink 

vyplatí. A tak v něm s touto neochvějnou vírou 

pokračoval. Věděl, že jeho den přijde. 

Každým rokem se na soutěž sjíždělo několik 

desítek lukostřelců z celého okolí. Toto tradiční 

klání ale už několik let po sobě vyhrával Dong, 

Wangův soused z vesnice. Přezdívalo se mu 

„Zázračný lučištník“, protože mnoho roků se 

nenašel nikdo, kdo by se mu v lukostřeleckém 

umění vyrovnal. 

Dong byl o pár let starší než Wang a pro svá 

vítězství se z něj stal velice pyšný mládenec. Byl 

vysoký, štíhlý a vždy chodil pěkně oblékaný. Nosil 

nos nahoru a k lidem se choval povýšeně. „Nikdo 

se mi nemůže rovnat, jsem nejlepší ze všech,“ 

říkával často. 
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Svá vítězství začal brát jako samozřejmost. Svůj 

velký talent měl od narození, proto se nikdy příliš 

nevěnoval tréninku. Myslel si, že ho nepotřebuje. 

Místo něj se raději věnoval neustálým radovánkám 

– hodoval a popíjel, nebo naháněl místní děvčata. 

Kdykoliv ve vesnici narazil na Wanga, jak se 

pilně věnuje svému tréninku, s oblibou si ho 

dobíral: „Myslíš, že ti tohle pomůže? Klidně si tu 

dál hraj s těmi šípy, ale mně se stejně nikdy 

nevyrovnáš. To, co umím, se nedá naučit – s tím se 

musíš narodit!“ a se smíchem si zase šel po svých. 

„Jen počkej,“ říkal si Wang sám pro sebe, „Ještě 

uvidíme, kdo se bude smát naposledy.“ 

A tak plynuly dny a týdny, až nadešel předvečer 

velké soutěže. Wang dlouho do večera trénoval 

střelbu na terč, když konečně z domu vyšla jeho 

maminka: „No tak, Wangu, pojď konečně domů! 

Večeře už je studená a musíš si přece před tím 

tvým velkým dnem taky trochu odpočinout.“ 

Její syn věděl, že má pravdu, ale jen ztěžka se 

mu jeho bambusový luk odkládal. Uvnitř se 

posadil ke stolu a povečeřel misku rýže se 

zeleninou a houbami. Rodiče mu vždy říkali, že při 

jídle se má soustředit pouze na jídlo, dnes však 

nedokázal zabránit myšlenkám, aby se nezabývaly 

zítřejším kláním. Byl nedočkavý a věřil, že je 

připraven. 
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Z rozjímání ho probrala maminka: „Wangu, kéž 

bys tak pilný i v jiných věcech, než jenom té tvojí 

lukostřelbě. Co třeba úklid nebo práce? Vždyť nejsi 

tak líný, když dokážeš celé dny takhle trénovat. 

Tak čím to tedy je?“ 

Než Wang stačil odpovědět, ozval se z rohu 

místnosti jeho dědeček, který celou dobu vypadal, 

že spí: „Jednoduše proto, že mu pro ten luk a šípy 

tluče srdce. To pak jde samo. Nemusí se nijak 

zvlášť přemáhat, zkrátka přirozeně plní svůj úděl.“ 

Wangův dědeček byl už starý a většinu dne 

prospal. A i když byl vzhůru, mluvil jen velmi, 

velmi málo. Říkával, že čím je starší, tím víc chápe, 

že slova jsou po většinu času zbytečná. Proto 

promluvil, jen když to považoval za hodně důležité. 

Pak se otočil na svého vnuka a zeptal se ho: 

„Tak jak se těšíš na svůj velký den?“ 

„Moc. Dal jsem do přípravy všechno, takže 

věřím, že to zvládnu. Je to dobré, dědečku, však 

uvidíš,“ odpověděl Wang odhodlaně. 

 

*** 

 

A už tu byl den soutěže. Jako každý rok se z celého 

okolí sjely desítky soutěžících, kteří mezi sebou 
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chtěli poměřit svoje lukostřelecké dovednosti. Toto 

klání přilákalo většinu obyvatel vesnice, a dorazilo 

mnoho diváků i z vesnic okolních. Všichni chtěli 

vidět, kdo se stane nejlepším lukostřelcem 

tentokrát. 

Lučištníci se seřadili na velké louce. Střílelo se 

na vzdálený terč, který se po skončení každého 

kola pokaždé odsunul ještě o kus dál. Lukostřelci 

nastupovali jeden proti jednomu. Každý měl tři 

pokusy a zásah šípu co nejblíže středu posouval 

jeho střelce do dalšího kola. Takto se postupně 

vyřazovali, až se poslední dva nejlepší utkají ve 

finále. 

Wang, který patřil k nejmladším účastníkům, 

postoupil skrze první kola bez větších potíží. 

Naopak jeho namyšlený soused Dong už od 

počátku nepůsobil příliš zdatně a kolikrát měl 

velmi namále. Ve své lehkomyslnosti si totiž 

předešlou noc nedopřál ani pořádného spánku – 

místo toho popíjel v místním hostinci a dokonce se 

i popral, takže byl dnes celý unavený a bolavý. 

Začínalo se po snídani a nyní, když už byla doba 

oběda, zbývali poslední čtyři lukostřelci – Wang, 

který se měl utkat s vysloužilým vojákem na 

odpočinku Guanem, a Dong, který o postup do 

finále čelil tajemnému cizinci, který přišel z daleka 

a nikomu neprozradil ani své jméno. 
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Cizinec to se svým zvláštním lukem uměl moc 

dobře a po celou soutěž nezaváhal. I tentokrát 

všechny jeho tři šípy skončili blízko středu, 

zatímco Dongův první sotva zasáhl okraj, a druhý 

dokonce minul terč úplně. Aby zvítězil, potřeboval 

perfektní střelu. 

Chvíli zhluboka dýchal, poté pečlivě zamířil a 

vyslal svůj poslední, třetí šíp. Napětí se dalo krájet. 

Všichni mlčky pozorovali let Dongova šípu. Zásah. 

„Přímo na střed!“ zakřičel rozhodčí od terče. Dav se 

rozjásal. Zázračný lučištník se opět dostal do 

finále. 

Wang tomu příliš pozornosti nevěnoval. Celou 

dobu se soustředil na svůj výkon a bylo mu jedno, 

kdo jak postupuje. Teď přišel čas na jeho rozstřel 

s Guanem. Ten byl o mnoho a mnoho let starší a 

patřil k lukostřeleckým legendám zdejšího kraje. 

Místním dětem dokonce pomáhal se v práci s 

lukem zlepšovat. Tuto soutěž Guan v minulosti 

několikrát vyhrál, ještě před tím, než se do ní začal 

zapojovat Dong. 

Oba na první pokus terč minuli úplně. 

Napodruhé byl blíž středu Wang. Třetí pokus mu 

ale opět nevyšel, a Guan tak dostal příležitost 

poslední střelou rozhodnout. Bez zaváhání vyslal 

šíp obloukem a ten se zabodl téměř na stejné 
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místo, jako Wangův nejlepší šíp. Z dálky to 

vypadalo, že jsou od středu na chlup stejně daleko. 

Rozhodčí přepočítával mnohem déle, než 

obvykle. Všichni čekali na výsledek a diváci se 

dohadovali, kdo je blíž. Z dálky se to vážně nedalo 

poznat. Konečně se rozhodčí nadechl do břicha, 

aby jej bylo slyšet přes celou louku a oznámil: „O 

délku jednoho palce vyhrává – Wang!“ 

„Uf!“ vydechl s úlevou Wang. Bylo to opravdu o 

fous. Jeho starší sok Guan mu vřele pogratuloval: 

„Dobrý souboj, děkuji ti. Teď běž a konečně sesaď 

z trůnu toho nafoukaného Donga!“ 

Když Dong uviděl, s kým se utká o celkové 

vítězství, začal pokřikovat: „Haha, tak tohle pískle 

má být můj poslední soupeř? To mě můžete rovnou 

vyhlásit za vítěze! Jenom tu s ním ztrácíme čas, 

nemá proti mně žádnou šanci.“ 

Wang byl na jeho namyšlené poznámky už 

zvyklý, takže se jimi nenechal rozhodit. Mlčky 

natáhl tětivu luku a hned svým prvním pokusem 

trefil šíp do úplného středu terče. Dav zajásal a 

Dongovi došla slova. Odkašlal si, postavil se 

k prvnímu pokusu, a i když jeho rána padla blízko 

středu, Wangovi se rovnat nemohla. 

Zatímco nazlobeně nadával, Wang ve vší tichosti 

pečlivě namířil svůj druhý šíp a vystřelil. Co se 
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stalo, bylo nevídané – druhým šípem zasáhl svůj 

první šíp přímo do středu, takže ho rozpůlil a 

zůstal v něm. Oba šípy tak měl v úplném středu 

terče! 

Ohromení diváci vzbudili takový poprask, jaký 

soutěž nepamatovala. Aby ne, když právě viděli 

možná nejlepší zásah všech dob! Wang pomalu 

sklopil luk. Beze slov a s úsměvem se podíval 

Dongovi přímo do očí. Ten jenom polknul. Nejistě 

pozvedl svůj honosný, nazdobený luk a snažil se 

zamířit, ale chvěly se mu ruce. Když konečně 

vystřelil, jeho druhý šíp skončil ještě o něco dál od 

středu terče, než ten předešlý. 

Už nyní měl Wang skoro vyhráno, ale moc dobře 

věděl, že se nevyplácí radovat předčasně. Ke svému 

závěrečnému pokusu proto přistupoval s chladnou 

hlavou, jakoby zatím nedokázal vůbec nic. Velmi 

klidně a dlouze zamířil. Když vysílal poslední šíp, 

už věděl, že jde opět do samotného středu. Dokázal 

to živě vidět předtím, než se to stalo. A opravdu – 

zásah přímo do černého! Třetí terč trefil předešlé 

dva. Rozhodčí plný nadšení a ohromení pozvedl 

nad hlavu ten vzácný úkaz – tři šípy v jednom! 

„To není možné, to není fér! To já mám být vítěz 

a nejlepší lukostřelec ze všech!“ rozkřikl se Dong, i 

když za řevu diváků oslavujících Wangův výkon 
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skoro nebyl slyšet, „Jak je to možné? Jsem přece 

Zázračný lučištník!“ 

„Nefňukej ty zázraku, prostě jsi prohrál,“ zasmál 

se Guan, „Buď chlap a přijmi to.“ 

 

Dong už ani nemusel střílet, takový výkon 

nemohl překonat jedním, byť sebelepším zásahem. 

Brunátný vzteky zlomil svůj prvotřídní luk, hodil 

s ním o zem a prodral se davem pryč. Ani se na 

Wanga nepodíval, natož aby mu poblahopřál. Jeho 

pýcha, kvůli které zanedbal přípravu a prohrál, mu 

to nedovolila. K tomu všemu cítil takovou ostudu, 

že potají zmizel z vesnice a nikdy už se do ní 
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nevrátil. Co se s ním stalo, nikdo netušil, ale 

nikomu příliš nechyběl. 

Naopak Wangovi se od té doby dobře vedlo. Na 

rozdíl od Donga neusnul na vavřínech a každý rok 

se na soutěž pilně připravoval, jakoby to měla být 

jeho první. Díky této svědomitosti vyhrával každým 

rokem. Po letech se stal nejlepším lukostřelcem, 

jakého soutěž pamatovala, a celý kraj ho oslavoval 

jako svého místního hrdinu. 

Každý rok si navíc uschoval část výhry a díky 

tomu si mohl, když byl o něco starší, otevřít vlastní 

školu lukostřelby. Ta se brzy stala vyhledávanou 

nejen blízkým okolím, ale dokonce po celém 

království. Dával do toho totiž celé své srdce, 

protože právě pro toto mu tlouklo. Tak, jak to řekl 

jeho dědeček. Lukostřelci všech věků se k Wangovi 

chodili učit tomuto umění, a tak i díky němu se 

toto malé, docela maličké království stalo ještě 

šťastnějším, než kdy dřív. 

 

KONEC UKÁZKY 
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 Tyto a dalších 12 originálních pohádek z prostředí 

dalekého východu (tedy dnešní východní Asie) najdete 

v kompletním díle Příběhy z dalekého východu, které 

vychází v rámci série Pohádky Nový Věk již ve středu 

16. července 2014! 

 

 

K dostání exkluzivně na tomto odkaze: 

www.pohadkynovyvek.cz/objednavka 

 

http://www.pohadkynovyvek.cz/objednavka
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Další pohádky naleznete na oficiálních stránkách: 

www.pohadkynovyvek.cz 

 

Pro nejaktuálnější informace i radosti a zajímavosti 

se můžeme propojit na Facebooku: 

www.facebook.com/pohadkynovyvek 

 

Chcete napsat autorovi osobně? Použijte e-mail: 

david@pohadkynovehoveku.cz 
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