
1. KAPITOLA 

„Cítíš, Julie?“ 

„Listí, někdo pálí listí!“  

Vstali za vůní kouře. Vzduch pozvolna šedl, ale nebe stále zářilo bledou modří. 

Vyšplhali po svahu kousek nad zahradou.  

„Podívej, Viléme…“ 

Spatřili starého pána, byl oblečený do černého kabátu a na hlavě měl podivný klobouk 

a na klíně se mu líně rozvaloval černý kocour s dlouhou srstí černější než noc. Děti se 

polekaly, pevně se chytily za ruce. Nikdy předtím tu takového pána neviděly. Už 

chtěly seběhnout dolů po svahu a vrátit se domů, ale uslyšely konejšivý hlas. 

„Chcete opečenou bramboru?“ 

Vilém se lekl ještě víc, protože stařec mluvil v množném čísle. 

„Vy vidíte Julii?“ 

„Ano, samozřejmě že Julii vidím, a proč bych neměl?“ 

„No já jen, že…“ zašeptal Vilém, ale Julie ho nenechala domluvit. 

„Máma říkala, že se nemáme bavit s cizími lidmi. Můžou nám ublížit.“ 

„Ale nepovídej.“ 

„Pane,“ ptala se polekaně Julie, „odkud znáte moje jméno? Nikdy předtím jsem vás 

tady neviděla.“ 

„Znám i neznám, kocour Parcifal mi je prozradil.“ 

„Vy jste se sem přistěhoval,“ pronesl Vilém, „a někdo vám o nás řekl.“ 

„Ne, nepřistěhoval jsem se tu.“ 

Julie s Vilémem se na sebe podívali a chtěli se dát na útěk. Muž je ale donutil, aby se 

otočili zase na něj, když jim položil podivnou otázku: 

„To je zvláštní jméno pro kocoura, že?“  

Julie se odvážila přijít blíž ke starci. Sklonila se ke kocourovi, který nahrbil hřbet a 

nechal se hladit i drbat pod bradou, přitom slastně přivíral oči. 

„Ano to je vážně divné jméno pro kocoura.“ řekla Julie. 

Vilém zatahal sestru za rukáv: „Pojď domů!“ 

Ale muž zašeptal: „Já rozumím řeči nejen kočičí ale i ptačí, hadí, rybí…“ 

„To určitě! Ryby nemluví!“ 

„To víš odkdy, Viléme?“ 

„Ale jak můžou ryby mluvit,“ divila se Julie, „když nemají mluvící ústrojí?“ 

Starý muž se usmál. „Jsi chytrá!“ 

Vilémovi připadalo, že se zastavil čas. Soumrak netmavl, bylo pořád tak zvláštně. 

Zdálo se mu, že i měsíc je tak nějak větší než obvykle. Jako by se celé nebe přiblížilo. 

Oheň hořel, mihotavé plamínky vydávaly příjemné teplo. 



„Pane, a jak se jmenujete vy?“ 

„Mám i nemám jméno. Jsem kouzelník, tedy…“ 

„Jste kouzelník?“ zeptala se udiveně Julie a pokračovala, „viděla jsem kouzelníka, 

který nám předváděl kouzla ve škole.“ 

„Ale ne, já nejsem takový kouzelník,“ usmíval se starý muž, „já jsem Mág.“ 

„Kdo je Mág?“ Vilém při té otázce potáhl nosem. 

„Přece já! Jsem ten, který rozumí nejen řeči zvířat, stromů, květin, ale i lidí.“ Starému 

muži se podařilo děti přesvědčit, aby se přestaly bát. Potřeboval získat jejich důvěru, 

protože mu byl svěřen úkol tajemnými Zahirami ze země Zahirie. A Vilém, aniž by to 

ještě tušil, se má už brzy stát hlavním hrdinou velkého dobrodružství, které všechny 

čeká. 

„Mhm! Lidí? To já taky!“ smál se Vilém. „Dokonce se učím ve škole španělsky a 

anglicky, abyste věděl.“ Julie si vzala od starce horkou bramboru. Hned začala 

sloupávat zčernalou kůrku. 

„A co ty, Viléme. Pojď si vzít taky.“ 

„Dobře, vezmu si. Děkuji.“ 

Oba se posadili vedle starého muže, kocour se uvelebil Julii u nohou. 

„Ale rozumět řeči lidí přece není těžké.“ 

„Opravdu, Viléme? Jsi si tím jistý?“ 

„Proč bych neměl?“ 

„Dobře, tak mi odpověz, proč tedy lidi píší tlusté slovníky a bachraté encyklopedie?“ 

„Cože?“ Vilém se na odpověď nezmohl. 

„To je legrační, pane Mágu.“ 

„Co je legrační, Julie?“ 

„Jak jste řekl, že jsou knihy bachraté a tlusté.“ 

Kocour Parcifal skočil Julii do klína. 

„Ten je ale těžký! Chce ochutnat! Můžu mu dát?“ 

„Ale to víš, že můžeš!“ 

Kocour snědl sousto a seskočil z Juliina klína, lehl si jí opět k nohám, stočil se do 

klubíčka, růžovým jazykem si oblizoval čenich. 

Najednou se stařec naklonil nad dohořívající uhlíky v ohni. Trochu je klacíkem 

rozhrabal, vztáhl levou ruku, něco zamumlal v jakémsi divném jazyce, který zněl jako 

ptačí cvrlikání. Oheň v tu ránu zhasl. Vilém s Julií koukali s pusou dokořán.  

„Říkal jsem vám přece, že jsem Mág.“ 

Vzduch potemněl. Čas se dal znovu do pohybu. Obrovský Měsíc se zmenšil, svítil jako 

malá lampa. Hvězdy blikaly jako drobné diamanty. 



„Už musím jít.“ Starý muž se pomalu zvedl z trávy. Když se postavil, děti uviděli, jeho 

vysokou postavu. Tak vysokého muže ještě neviděli. Pozorovali, jak si bledýma 

rukama s dlouhými prsty pomalu otřepal neviditelné drobky z kabátu. Když ml kbát 

čistý, usmál se na děti, širokým uklidňujícím úsměvem a v jeho hlubokých velkých 

temných očích se zablýsklo… Pak uviděli, že se podíval na kocoura, ten zamňoukal, a 

skočil Mágovi do náruče. Vzduch zvlhnul, zhoustl, černá mlha ty dva pokryla jako 

nějaký hustý závoj, a najednou byli pryč… 

„Věřila bys tomu,“ divil se Vilém, „jak dokázali zmizet?“ 

„Ale to víš, že věřím všemu, co jsem viděla! Byl to přece Mág! Sám nám řekl. Kdybys 

poslouchal, co říká, tak by ses určitě nedivil… Možná oba byli opravdovější, než jsem 

já sama, abys věděl!“ Julie byla na Viléma trochu nazlobená, že se pořád všemu diví, 

jako by mu nebylo deset ale šest roků. Vilém si protřel oči. Ano Julie měla pravdu, 

neměl by být tak vystrašený, přece Mág i kocour byli hodní. A oba byli opravdovější, 

než Julie, kterou si jen představoval. Často se ptal v duchu sám sebe, jak asi bude 

vypadat a chovat se jeho sestra, co se má už brzy narodit? A tak si vysnil živý obraz 

Julie, sestry a kamarádky, aby nebyl pořád sám a zkrátil si čas čekání.  

„Viléme…! Viléme…!“ Hlas mámy se nesl tmou a přibližoval se. Vilém volal k místu, 

odkud se ozývalo volání. „Mami, jsem tady!“ 

V půlce svahu se Vilém setkal s mámou.  

„Bože můj, já se tak bála!“ 

„Mami, byl jsem tam nahoře. Seděl tam u ohně starý pán… Byl moc hodný… Říkal si 

Mág… Byl opravdický… Měl takhle obrovského černého kocoura! Ten kocour se 

jmenoval Parcifal… Mág, to je ten starý pán, uhasil oheň tak, že vztáhnul ruku, cosi 

zamumlal… Dal mi ochutnat pečenou bramboru…“ 

„S kým jsi tam byl, Viléme?“  

„No přece s Mágem, kocourem a…“ větu nedořekl. Julie je jeho tajemství, „Ty mi 

nevěříš, mami?“ 

„Ale já jsem obešla celé okolí a nikde oheň nehořel!“ pomalu scházeli do zahrady. 

Máma kroutila hlavou.  

„Ani jsi neviděla starého, vysokého muže v černém plášti a s kocourem?“ ptal se 

Vilém. 

„Ne, opravdu jsme nikoho neviděla.“ 

Vilém nechápal a divil se, ale to není možné! Byli tam, všichni. Mluvili spolu… Máma 

přece oheň musela vidět a cítit kouř a slyšet hlasy… 

 

2. KAPITOLA 



Vilémovi se zdál živý sen. Navštívil ho kocour Parcifal. Lehl si k nohám postele, tiše 

vrněl. Vilém se v tom zvláštním snu probudil. Posadil se. Peřinu přitaženou až u 

brady. Koukal do žlutých kocouřích očí. 

„Proč jsi mě probudil v mém snu, Parcifale?“ 

„Proč chceš na všechno znát odpověď?“ 

„Ale to je divné, že se mnou mluvíš! Ještě divnější je, že jsi mě vzbudil a mluvíš 

lidskou řečí.“ 

„Já na tebe nemluvím lidskou, ale kočičí řečí, abys věděl. Já lidsky mluvit neumím.“ 

„To mi chceš říct, že umím…“ 

„Ale samozřejmě. Ve snu je možné úplně všechno. Lítat, padat, skákat, být mrtvý a 

obživnout a taky všemu rozumět i řeči kočičí.“ Parcifal se protáhl, roztáhl přední 

tlapy, dlouze zívl. „Jsi hrozně zvídavý, víš to?“ 

„Co znamená zvídavý, něco jako zvědavý?“ 

„Zvídavý jsi ty, Viléme.“ 

„Mluvíš na mě moc složitě, kocoure.“ 

„No dobře, budu jasný a stručný, jsi prostě takový malý badatel a průzkumník. Stačí ti 

moje odpověď?“ 

„Asi ano.“ Vilém dlouze zívl. Trochu se divil, že jde ve snu zívat. Zadíval se do 

kocouřích očí. „Než usnu, ve svém snu, kocoure, můžu tě hladit?“ 

„Ale to víš, že můžeš.“  

Vilém hladil kocoura po sametově jemné srsti. Parcifal jemně vrněl, mhouřil oči a 

Vilém přemýšlel o tom, že ve snu je možné asi opravdu všechno. 

 

Když se druhý den ráno Vilém probudil, díval se z okna ven. Nebe bylo zatažené 

šedým povlakem, den byl celý stříbrný. Protahoval se v teplé peřině, tu ho něco 

zaujalo. Co to je? Kocouří chlupy! Hned vstal z postele. 

„Julie!“ Vyběhl na chodbu. Cosi jiného ale v domě Viléma zarazilo. Zastavil se. Ucítil 

vůní desinfekce. Uslyšel hlasy, tátův a ještě pana doktora, toho, který za nimi poslední 

dobou chodíval téměř každý den. Rozběhl se po chodbě. Zastavil se na chvíli u dveří, 

které vedly do ložnice rodičů. Co se děje? Napínal uši, seč mu stačily síly, ale zaslechl 

jen tiché mumlání a mámin pláč. Vilém otevřel dveře. Z odkrytého okna se do 

místnosti linula vůně ze zahrady. Stříbrné světlo osvěcovalo tři dospělé.  Uviděl tvář 

mámy. Byla bledá, smutná a mokrá od slz. 

„Mami, tati!“ 

Všichni dospělí se otočili. Máma chytila Viléma kolem pasu. Opatrně ho posadila na 

kraj manželské postele.  

„Proč jsi mami, brečela?“ 



 


