Bílá paní však nechala rybičky rybičkami a prošla
stěnou do dětského pokoje. Ten pokoj se zdál největší
z celého bytu, stály tu dvě palandy a jedna postel
a v nich oddychovala paterčata Barnabáš, Uriáš,
Kleofáš, Matyáš a Tobiáš.
Bílá paní jim slíbila už večer, když je s maminkou
Černou ukládala ke spánku, polštářové sny.
„Co to jsou polštářové sny, paní Perchto?“ ptali se
zvědaví kluci.
„To jsou takové růžové sny, které jsou voňavé a zanesou vás tam, kde si nejvíc přejete být,“ usmála se
bílá paní.
„Já chci nejvíc na Černé moře…“ vykřikl rozcuchaný
Barnabáš. „Za tatínkem…“
„Já taky… já taky… se ví,“ ječeli ostatní bráškové
jeden přes druhého.
Tatínek paterčat byl totiž druhým důstojníkem na
ropném tankeru, který brázdil vody Černého moře,
a protože ho kluci vídali tak třikrát za rok, hned věděli,
o čem chtějí snít své polštářové sny.
Teď jim mohla bílá paní polštářové sny vyplnit. Bílá
postava kráčela neslyšně k jejich palandám a zničehonic držela v ruce pět žhavě rudých rožmberských
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růží, takových, jaké měla ve
svém erbu, ale protože je právě neměla kde vzít, musela je
vyčarovat. Co je to však pro
bílou paní?! Růže měly dlouhé
stonky a spoustu trnů, ale paní Perchta buclatými prstíky
všechny trny ulámala. Pak nadzdvihla každému chlapečkovi
kudrnatou hlavu a pod polštář
položila trnů zbavenou růži.
„Ššššššš, teď přijdou polštářové sny,“ zašeptala bílá paní.
A skutečně! Nejdřív začali
kluci čichat a natahovat do nosánků tu kouzelnou vůni
a najednou všichni doširoka rozevřeli oči a posadili se.
Stěny dětského pokoje se totiž rozestoupily a zmizely, před jejich zraky se otevřel obrovský volný prostor, albatrosové s širokým rozpětím křídel jim z výšky
důstojně mávali a rackové jim svým chechtáním připomínali chechtací pytlíky z prodejny s žertovnými
předměty. Jejich palandy a postýlka se houpaly na
vlnách jako bárky a vodní tříšť jim cákala na tváře chuť
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