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DOPIS Z PEKLA

V zemi krále Alberta nastaly těžké

časy. Všechno se do sebe zamotalo
jako klubko neposlušných nití. Zdravý
Rozum přestal pěstovat bylinky na
bystření úsudku, jen hleděl do prázdna
a vzdychal. Žádné moudré rady se od
něj nikdo nedočkal. Čistá Láska zmizela
a Hloupost, Strach a Lhostejnost
získávali na síle a čím dál častěji
vycházeli z úkrytu. Dokázali poměrně
rychle odhadnout, proč Rozum přestal
fungovat, a toužili zaujmout jeho místo.
Rádi se předváděli, procházeli se
po náměstí nebo podbízivě zpívali
po ulicích. Občas se už odvážili vlézt
i do královského sídla. Lidé jim snadno
podléhali, vždyť život s nimi byl tak
jednoduchý a bezstarostný. Vlastně si
ani nevšimli, že kvůli Hlouposti dělali
chybná rozhodnutí a kvůli Lhostejnosti
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se přestali zajímat jeden o druhého. Strach neměli o druhé, ale jen
o sebe. Láska i Rozum chyběli všude.
V krbu plápolal příjemný oheň a král poklimbával na trůně.
Hloupost, Strach a Lhostejnost se mu drze povalovali u nohou, i když
byli pro všechny případy neviditelní. Zatím jim nepřipadalo rozumné se
králi ukazovat. Mínili se na zámku usadit, líbilo se jim tady. Ale nejdřív
chtěli mít jistotu, že je odtud nikdo nevyžene. Král přece jen dlouho
popíjel odvar z bylinek od Rozumu a mohl by ještě mít sílu s nimi
pořádně zatočit. Potřebovali proti němu získat mocného spojence!
Vstoupil komorník Leopold a upozornil na svou přítomnost taktním
zakašláním. Nechtěl krále vylekat, ale byl čas odebrat se do ložnice.
Vtom v krbu hlasitě zapraskalo a zvedla se vlna jisker. Z ohně vylétl
ohořelý smotek a přistál králi v klíně. Vladař se s trhnutím probral.
Komorník povytáhl krk z naškrobeného límce a zvědavě zíral
na podivné psaní. Páchlo sírou. I Hloupost, Lhostejnost a Strach
vyskočili a nakukovali králi přes rameno, aby jim nic neuteklo.
Panovník se chystal rozlomit pečeť, ale ta se sama rozpustila a dopis
se rozevřel. Šedivé se nahnuly a společně s králem četly:
Drahý sousede,
považuji za důležité ti oznámit, že tajná skříňka byla otevřena
a bytosti, které měly zůstat už navždy ukryté u nás, si našly cestu
na zem. Pekelná síla bohužel ovládla i Lásku – nejčistší bytost, kterou
zem kdy nosila. Přestože se nám zdivočelou Lásku již podařilo polapit,
mohlo už mezi lidmi dojít k velkým škodám.
Provinilce z našich řad, který je za to zodpovědný, už jsme potrestali
a vyhnali z pekla na svět. Hloupost, Strach i Lhostejnost se budeme
snažit co nejdříve dostat zase pod kontrolu.
27

