Rybička už na něj čekala. Radostně se usmála, když ho uviděla, a hned
se dala s Rokem do řeči.
„Slíbila jsem ti, že ti splním jakékoli přání. Každé dítě má svůj sen,
něco, co by chtělo prožít, kam by se chtělo podívat. A co ty, Roko? Máš
nějaké tajné přání? Jsem kouzelná rybka a umím tě přenést, kam budeš
chtít,“ lákala rybka k velkému dobrodružství.
Roko zavřel oči a myslel na svůj sen, který se mu vracel každý den,
když ležel v zátoce a čekal na tatínka. Teď by se chtěl vznést a letět jako
rackové nad mořem daleko, daleko do nějaké neznámé země, kde vůbec
nebude vědět, jací lidé tam žijí, jak se k sobě chovají, zda se mají rádi,
tak jako se máme rádi my, tady na našem Slunečním ostrově. A bude
tam také svítit slunce? A jaká dobrodružství tam prožije?
„Rozumím, ti, Roko, vím, na co myslíš, umím číst tvé myšlenky.
Chceš se podívat do krásné země za mořem, kde vládne moudrý král?
Jestli chceš, přeneseme se tam teď hned,“ vybízela rybka chlapce.
Roko se polekal: ,,Rybičko, ale co tatínek a maminka? Bude jim beze
mne smutno a mně bude smutno bez nich.“
Rybička se usmála a povídá: „Neboj se, Roko, říkala jsem ti přece, že
je to kouzlo. V pohádce to není jako ve skutečnosti. Nepřemýšlej nad
tím, jak se dostaneš do dalekých zemí, nepřemýšlej ani nad tím, jak
dlouho budeš pryč. Kdybys na to přišel, kouzlo by zmizelo. Zavři oči
a neboj se ničeho. Tatínek s maminkou nic nepoznají, zatímco ty poznáš krásné země daleko za mořem,“ ujišťovala jej rybička.
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Roko zavřel oči a představoval si krásný královský palác, jaký znal
z pohádek, kde všichni chodí v drahých, třpytivých šatech vyšívaných
zlatými brokátovými nitěmi. Ženy i muže zdobí nádherné klobouky,
muži nosí dlouhé kabátce a bílé podkolenky a ženy oslňují dlouhými,
krásnými, bohatě nařasenými šaty. Všichni klapou svými střevíčky a pohybují se v nádherných komnatách s barevnými tapetami.
Po chvíli, kdy vůbec nic neslyšel, otevřel oči: „Ach, co se to stalo za
proměnu?“ Roko už neležel ve své postýlce, neměl na sobě pyžamo, ale

stál uprostřed velkého zrcadlového sálu, který byl součástí nádherného
obrovského paláce. Kolem pobíhalo plno sloužících a lokajů, sem tam se
mihla ve dveřích nějaká dvorní dáma anebo šlechtic s důležitým výrazem
ve tváři. Všichni někam spěchali, všude bylo mnoho ruchu. Roko zahlédl
i kuchaře nesoucího mísu, na které byla obrovská prasečí hlava obložená
kusy masa, zeleninou a exotickým ovocem. Jeho oku neunikla ani bažantí péra, která trčela z vepřové hlavy, další číšníci nesli libě vonící pečínku,
jiní přinášeli talíře s ovocem a všichni mizeli v jakýchsi dveřích naproti.
Roko se polekal a v duchu si kladl otázku: „Co já tady teď budu
dělat? Kde jsem se to ocitl? Jak se jmenuje ten zámek?
A v jaké jsem vlastně zemi? Kdo jsou všichni ti lidé
a co to mají na sobě?“ Najednou se zahlédl v obrovském zrcadle, kterými byl sál obložen od
země až do stropu. Překvapeně si prohlížel
malého Roka, který má na sobě nádherný
dlouhý kabátek vyšívaný barevnými ornamenty, s vysokým límečkem, bílými punčochami a střevíčky. Nejdříve měl chuť se
vrátit... ale kam? Jak se dostanu zpátky do
své postýlky? Na chvíli se Roka zmocnila panika, je tady sám, bez maminky a bez
tatínka, v jakési cizí zemi mezi neznámými
lidmi. Ale zvědavost zvítězila. Vzápětí překonal
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obavu a ostych a vydal se tím směrem, kam dveřmi proudily zástupy
sloužících. Připletl se do fronty mezi ně a vešel do obrovského sálu. Málem ztratil vědomí, když se rozhlédl po nádherné síni, v níž se ocitl. Vysoké malované stropy, bílé sloupy, které podpíraly vznosnou klenbu, na
stěnách visely obrovské tkané koberce a veliké obrazy, všude pobíhalo
plno lidí, kteří nosili mísy s lákavými pokrmy, odnášeli nádobí, přinášeli
konvice s vínem. V rohu u stěny hrál malý orchestr. Uprostřed sálu stála
úžasně vyzdobená královská tabule. Byl to hodovní sál, v němž obědval
sám král, královna a jejich nejbližší dvořané.
Roko oněměl úžasem: „Taková nádhera,“ pomyslel si, „to jsem neviděl ani v pohádkách, ani v knížkách, které si půjčuji ve školní knihovně.
Ale co já si tady teď počnu?“
V tu chvíli se od stolu zvedla komická figurka, byl to mladý muž pomalovaný barvami, na hlavě měl šaškovskou čepici s rolničkami a na nohou střevíce s dlouhými zvednutými špičkami. Měl černé vlasy, výrazně
modré oči, velký nos a milý úsměv.
Přitančil k Rokovi, zabodl do něj zrak a zvolal: „Nejsi ty Roko?“
Roko se ohlédl: „Komu to říká? To říká opravdu mně? Jak ví, že jsem
Roko?“
,,Vaše Veličenstvo, přijel Roko ze Slunečního ostrova,“ zvolal šašek na
celý sál. Všichni ztichli a podívali se na Roka. „To je ten chlapec, o kterém jsem Vám vyprávěl, že nás dnes navštíví,“ slyšel Roko, jak ho šašek
představuje králi a královně.
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Roko se uklidnil: „Šašek ví, jak se jmenuji. Tak to tady asi nebudu nedopatřením a omylem. Asi tady jsem správně.“
Šašek oběhl stůl, vzal Roka za ruku a vedl ho ke slavnostní tabuli. Na
kraji stolu byly dvě volné židle. Šašek ukázal Rokovi, aby se posadil. Sám
si sedl vedle něj. Roko se plaše rozhlédl a usedl. Viděl, že dámy sedí jen
na krajíčku židle, aby držely tělo zpříma, a že mají ruce na stole, ne v klíně. Usedl taky tak a plaše se rozhlížel kolem.
Před ním stál rozlehlý půlkruhový stůl s tisíci dobrotami a laskominami. Na stole byly mísy s pečeným masem, s bažanty s dlouhými péry, s plátky šunky, jehněčím, křepelkami, se zeleninou, brokolicí,
květákem a chřestem, mísy s polévkami a obrovská pyramida s cukrovinkami a ovocem. Všechno bylo uspořádáno do atraktivních obrazců. Hosté si nabírali pokrmy velkými lžícemi, masa napichovali nožem a pokládali si je na své talíře. Sloužící každou chvíli přesouvali
mísy tak, aby nejblíž hostům byly ty plné, kdežto prázdnější posouvali dál. Na vše dohlížel vrchní číšník, který bedlivým zrakem hlídal, aby
na stole nezůstala žádná prázdná mísa a aby všechny pokrmy byly neustále doplňovány.
Šašek se naklonil k Rokovi a tiše, aby nerušil hosty u stolu, ho zasvěcoval do prostředí, ve kterém se ocitl: „Přišel jsi pozdě, Roko, před
večeří se konal velký průvod královských koní, který vedl sám hrabě
d’Artagnan, kapitán královských mušketýrů. Pak následovala přehlídka krasojezdectví, koncert a baletní představení. Náš král Ludvík XIV.
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je vynikající tanečník, dokonce sám tančí
v zámeckém divadle, nejraději roli boha
Apollóna ve slunečním kostýmu, proto
se mu říká král Slunce. Má rád hudbu,
i tady hraje orchestr, aby krále a dvořany bavil. Víš, tanec, hudba, divadlo
– tomu se dohromady říká umění
a král podporuje umělce všemi způsoby. Zve je na večírky, dává jim peníze, pořádá divadelní představení,
proto ho umělci mají tak rádi.
Všimni si, že král sedí uprostřed,
po jeho pravém boku je jeho matka Anna Rakouská a po levém manželka Marie Tereza. Čestnější místo
je vždycky vpravo, proto tam sedí
matka, je starší a váženější. U stolu sedí nejblíž králi ti významnější dvořané, a teprve na vzdálenějších místech sedí ti nižší
a méně významní. Musejí se
střídat ženy a muži, aby se muži
mohli starat o dámy vedle sebe,
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třeba jim přisunout židli, když usedají, nebo ukrojit kousek pečeně. Ale
u královské tabule to obvykle dělají všechno lokajové,“ šeptal šašek.
„To je sám francouzský král?“ užasl Roko. „V kterém století jsem se
to ocitl?“
„My tady žijeme ve druhé polovině sedmnáctého století. Kolik ti je,
chlapče?“ šeptal šašek.
„Deset, chodím do čtvrté třídy,“ tiše odvětil Roko.
Šašek se usmál: „Náš panovník se stal králem, když mu byly čtyři.“
„Cože? Čtyřletý král?“ vyděsil se Roko.
„Nelekej se, korunován byl až v patnácti, do
té doby za něj vládla matka a nejvyšší dvořané, to bys zvládl také.“
No nazdar, pomyslel si Roko, to je divná doba. Králem od čtyř a korunován v osmé
třídě. Ještě že nejsem urozeného původu, uklidnil se.
Potajmu pozoroval lidi kolem sebe. Král držel v jedné ruce dlouhou dvouzubou vidličku
a v druhé ostrý nůž, kterým řezal maso a vkládal je vidličkou do úst. Na stole měl několik talířků s ostrými kořeněnými omáčkami,
do kterých si maso namáčel. Vedle talířků ležela na stole malá lžička na sladkosti, hosté si je
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nabírali i k masům. Ale ta vidlička! Ta vypadá spíš
jako na porcování husy než jako vidlička od příboru, jaké mají doma, podivil se Roko. Tahle byla dvakrát tak dlouhá, úplně rovná a měla dva dlouhé bodce. Když Roko viděl, jak si ji dávají stolovníci do úst,
trnul, aby nevytryskla krev.
Šašek sledoval jeho pohled: „Prohlížíš si vidličku, viď? Na tu jsme tady na dvoře krále Ludvíka XIV.
patřičně hrdi. V mnoha zemích ji ještě neznají. Do
Francie ji přivezla poprvé Kateřina Medicejská z Itálie, její manžel, král Jindřich II., se té novotě divil. Do
té doby se maso ukrojilo a rukou vložilo do úst. Pak se
ruce otřely do ubrusu, právě proto musí ubrus přesahovat okraj stolu trochu níž. Ale Kateřina přesvědčila krále, že je přece jen lepší a čistotnější používat vidličku.
Navíc v té době panovala móda širokých bílých límců a dostat se přes ně jen rukou bylo obtížné, často si
pánové své nákrčníky ušpinili od omáček. A tak jednoho dne na velké hostině v paláci Stříbrná věž vedle katedrály Notre Dame použil král Jindřich poprvé vidličku.
To bylo pozdvižení! Šlechtici se do toho moc nehrnuli, až
náš král Ludvík XIV. nařídil, že vidlička bude třetí součástí jídelního příboru,“ vysvětloval šašek.
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Roko si prohlížel jídelní stůl. Hned na první pohled ho zaujalo, že na
stole nestojí žádné sklenice. Držela je v rukou pážata, která stála za hosty, dolévala víno a číše podávala zezadu hostům. Ti se napili a číši vrátili pážeti. Král nepil víno čisté, ale vždy si do něho přilil trochu čiré vody,
asi se mu zdálo příliš silné. A ještě jedna věc připadala Rokovi zvláštní:
V místnosti stály davy dvořanů, kteří hostině přihlíželi. Asi nebyli dostatečně urození, aby mohli sedět s královskou rodinou u tabule, a tak
stáli vedle a sledovali to úžasné divadlo.
„Divíš se, proč je tady tolik diváků, viď?“ všiml si Rokova pohledu šašek. „Víš, v naší době ještě neznáme to, čemu vy říkáte soukromí, žádné neexistuje. Všechno se odehrává za účasti mnoha dvořanů,
dokonce ráno, když král přijímá členy své rady, sedí přitom na noční
míse...“
Roko vyjekl: „Cože? Jako na záchodě?“
„Ano, ale to není všechno. Když královny rodí děti, je u toho spousta
šlechticů, kteří sledují, jestli se narodí chlapec, nebo děvče. To je přece
důležité, všichni jsou zvědavi, jestli královna dá zemi následníka trůnu,
chlapce, nebo ‚jen‘ děvče, které ovšem nemůže vládnout. Proto králové
mají tolik dětí, aby byl zajištěn i následník trůnu. Žádné dveře se nezamykají, ani tady ve Versailles, ani ve městech nebo na vesnicích, zámky
nemáme, můžeš otevřít kterékoli dveře a vstoupit do nich. Chudší rodiny žijí v jedné místnosti, takový komfort, že má každý svůj pokoj, přijde
až za dvě stě let,“ vyprávěl šašek.

27

Roko si vzpomněl na svůj pokojíček a zaradoval se v duchu, že nežije v téhle době.
Náhle to sálem zašumělo. Otevřelo se několik dveří a z nich začaly
proudit do sálu desítky lokajů s tácy, na kterých stály porcelánové šálky
se stříbrnými lžičkami. Všichni hodovníci se s dychtivým očekáváním
těšili, až budou obslouženi.
„Blíží se konec hostiny, Roko, a to je čas na největší pochoutku večera, na čokoládu. Pochází z Nového světa, z Mexika, říše
Aztéků. Tam se čokoláda pila denně, u dvora krále Montezumy ze zlatých šálků se zlatými lžičkami, byla to bohatá
říše… taky na to doplatila,“ zachmuřil se šašek. „Chamtiví Španělé celou říši zničili, odvezli všechno zlato,
byly toho tuny a tuny, ani krále neušetřili… U nás čokoládu jako první ochutnala královna Marie Tereza
a rozhodla, že dvorní kuchař Francois Vatel bude
čokoládu podávat vždy na závěr hostiny. Kuchař
ji ovšem ještě vylepšil, podává ji se šlehačkou! Tu
vymyslel on sám, když byl ve službách knížete de
Condé na zámku Chantilly, proto my Francouzi
stále říkáme šlehačce chantilly. Ochucuje se vanilkou a servíruje se na závěr hostin a banketů
na zámcích krále a vyšší šlechty. U nás je čokoláda velká vzácnost. Králi ji ovšem lékaři zakazují,

aby neměl zažívací potíže, povinně musí pít čaj, ten se připravuje z horké vody a lístků čajového keře z Indie. U nás čaj pořád ještě nezdomácněl, závidíme Angličanům, tam pije čaj doslova každý,“ vyprávěl šašek
a těšil se, až mu lokaj v červeném kabátci, bílých punčochách a s parukou naservíruje šálek s čokoládou a vanilkovou šlehačkou.
Roko se nestačil divit: Čokoláda a vzácnost? U nás doma ji mají
v každém obchodě! Šlehačka? Kdyby si maminka nehlídala váhu, mohli by ji mít taky denně. Jak se ten svět změnil, pomyslel si. Nenápadně okusil jen kousek sladkostí a rozhlížel se, jak by se dostal ze stísňujícího prostředí královské tabule ven. Šašek si toho všiml a nepatrným
gestem ukázal Rokovi, aby ho následoval. Přehodil si přes ramena sametový plášť a vyšli ven ze sálu. Procházeli dlouhými chodbami kolem
krásných komnat až k monumentálnímu schodišti.
„Jak se jmenuje ten zámek?“ v úžasu si Roko prohlížel nádheru kolem sebe.
„Versailles, je to nejkrásnější zámek v celé Evropě naší doby,“ hrdě se
vychloubal šašek. „Král je na něj jaksepatří pyšný. Ale to jsi ještě neviděl
naši největší pýchu,“ vedl Roka po schodišti k východu z paláce.
Před Rokem se otevřela nádherná velká zahrada. Vyšli na bílými kamínky vysypané cestičky a procházeli kolem překrásných záhonů plných
barevných květů, kolem bazénů s fontánami zdobenými zlatými sousošími koní a pohádkových bytostí, míjeli zákoutí s tunely tvořenými růžovými keři. Byla už noc a všude hořely pochodně, které osvětlovaly
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zahradu a vodotrysky. Kolem nich se procházely skupinky mladých
šlechticů, kteří se hlasitě smáli, pobíhali po záhonech a hráli si s míčem.
„Takový míč mám doma,“ zvolal Roko.
„Ano, to je nejoblíbenější hra naší mládeže, ale malé děti si hrají
i s panenkami a dřevěnými hračkami,“ vyprávěl šašek.
Na záhonech svítily do noci bílé cedulky. „Co je tam napsáno?“ zvědavě se ptal Roko.
Šašek se potutelně usmál: „Víš, náš zahradník je nešťastný, když mu
tihle rozdovádění dvořané pošlapou vzácné květiny, které pracně dováží z cizích zemí a věnuje jejich pěstování veškerý svůj čas. A proto, se
svolením krále, napíchal na záhony cedulky s pravidly, jak se zde máme
chovat. Těm tabulkám se říká etiketa.“
„Aha, to slovo jsem už slyšel,“ vybavil si Roko. „To je výraz pro slušné chování.“
„Ano,“ souhlasil šašek, „náš král dodržuje více pravidel než jen chování v zahradách. Kdykoli jde kolem dáma, král vstane a smekne klobouk. A ještě něco, Roko, král nikdy neřekl neslušné slovo,“ podíval se
významně na Roka.
Ten se trochu zastyděl, neboť i jemu někdy uklouzlo nějaké to ošklivé slovíčko, které slyšel od kamarádů.
„Ale jedna věc mě na králi mrzí, prozradím ti jedno jeho selhání. Zámek Versailles byl ještě jen v plánech, když králův ministr financí Nicolas Fouquet pozval krále na slavnostní otevření svého nového zámku
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Vicomt. Všichni jsme ani nedýchali, když nás hostitel provázel zámkem
a zahradami, takovou nádheru ani král ještě neviděl. Zmocnila se ho taková závist, že krátce poté si vymyslel, že jeho ministr se dopustil podvodu, a vyslal kapitána mušketýrů d‘Artagnana, aby ho zatkl. Nechal ho
uvrhnout do vězení, kde po čase Fouquet zemřel. Král se pak pustil s velkou vervou do stavby Versailles, aby předstihl zámek Vicomt. Přetáhl
sem z Vikomtu architekty, stavitele i hlavního zahradníka Andrého Le
Notre. Proto je Versailles nejkrásnější.“
„Líbí se ti tady, Roko? Chtěl bys tady zůstat s námi?“ zeptal se šašek.
„Je to tady nádherné, moc se mi tady líbí, ale chtěl bych se vrátit
zpátky na Sluneční ostrov k tatínkovi a mamince,“ posteskl si Roko.
Šašek pokýval hlavou: „Chápu tě, nic není na světě důležitějšího než
rodina. Naposledy se podívej na krásu versailleské zahrady a já ti pomůžu vrátit se zpátky.“
Přehodil přes Roka svůj sametový plášť a v tu chvíli zmizela zahrada, zámek i krásná hudba a Roko se ocitl ve své postýlce doma u rodičů. Za okny už bylo světlo, Roko se ještě několikrát převalil ze strany na
stranu, než mu došlo, že je zase doma. Otevřel oči a rozhlédl se po svém
pokojíčku.
„Jak se to mohlo stát? Kde jsem to byl?“ posadil se Roko na posteli
a vybavoval si dobrodružství, které prožil v noci. Najednou mu pohled
padl na akvárium se zlatou rybkou. Ta si chlapce zkoumavě prohlížela
a potutelně se usmívala.

„Jaké to bylo? Kde jsi strávil celou noc?“ zeptala se tiše.
„To je zvláštní,“ promnul si Roko oči. „Ocitl jsem se na dvoře francouzského krále Ludvíka Čtrnáctého, byl jsem na královské hostině
a pak v zahradách královského zámku ve Versailles... rybičko, to ty?“
otočil se tázavě na rybku.
Ta jen sklopila oči: „Nelituješ svého výletu? Chtěl jsi přece poznat
vzdálené krajiny a dávné postavy z historie.“
„Nelituji, viděl jsem královský dvůr a mnoho divukrásných věcí, bylo
to zajímavé, ale jsem rád, že jsem se vrátil zpátky domů,“ odvětil Roko.
Rybka přivřela chápavě oči a usmála se.
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Vtom se tiše otevřely dveře a do pokojíčku vstoupila maminka s náručí
vypraného prádla. „Dobré ráno, jak ses vyspal, Roko?“ zeptala se a rovnala Rokovo oblečení do prádelníku.
„Měl jsem krásný sen, maminko, zdálo se mi, že jsem na královském
dvoře, byla to taková krása. Ten palác a zahrady se jmenovaly Versailles,“
nadšeně líčil Roko mamince svůj sen.
Maminka zakroutila nevěřícně hlavou: „Versailles? To je ve Francii,
u Paříže, až budeš větší, pojedeme se tam podívat. To jsi měl krásný sen.
Tak šup šup z postele do koupelny, za chvíli půjdeš do školy, dneska není
neděle. Půjdu s tebou, je krásně, projdu se ranním městem.“ Náhle si
všimla akvária s rybičkou na nočním stolku.
„Kde jsi vzal tu rybku?“
„Tatínek ji včera přivezl s úlovkem ryb, tahle byla moc malinká, tak
jsem si ji vzal domů. Můžu ji tady mít? Povídáme si spolu před spaním,“
žadonil Roko.
„To víš, že ano,“ pohladila maminka Roka po vlasech. „Musíš se o ni
hezky starat, čistit jí akvárium, vyměňovat vodu a dávat jí něco jíst. Kdo
se umí hezky starat o svá domácí zvířátka, bude se umět hezky starat
o své děti, až bude velký,“ poučila maminka Roka.
Roko se polekal. Jéje, málem zapomněl na svoji spikleneckou kamarádku. Vyskočil, vzal kousek chleba, maminka mu nakrájela na tenké
proužky kousek šunky a Roko je šel nasypat rybce do akvária. Ta se hladově vrhla na snídani.
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„Děkuji, Roko, my ryby toho nesníme tolik jako lidé, ale stejně občas
potřebujeme něco k jídlu, abychom měly sílu plavat a růst.“
„Roko!“ volala maminka z kuchyně, „pojď, už je čas!“
Společně vyšli do sluncem zalité ulice a vyrazili směrem ke škole.
Roko chodil do školy sám, ale často si maminka udělala procházku a doprovodila jej. Na zpáteční cestě nakoupila nebo si dala kávu s kamarádkou a teprve pak se vrhla do práce v penzionu.
„Dnes je krásně, svítí slunce a je bezvětří, tatínek bude mít dobré
počasí na moři, vždycky na něj myslím, aby se vrátil v pořádku zpátky,“
rozhlížela se maminka po modrém obzoru Jaderského moře.

„A maminko, kde jsi vlastně vzala tatínka a on tebe? Jak se stane
z lidí rodina?“ zvědavě se zeptal Roko.
Maminka se usmála: „To se dva lidé musejí hledat – na světě je tolik lidí a najít mezi nimi toho, s kým budeme šťastni, je těžké. A je velké štěstí, když se to podaří. Ty víš, že já jsem se nenarodila tady, pocházím z Česka, krásné země uprostřed Evropy. Hlavním městem je Praha,
už jsem ti o ní vyprávěla, vzpomínáš?“
Maminka se zahleděla do dálky na obzor, kde se stýkaly dva odstíny modré – světlejší obloha s tmavším mořem, a jako by se zasnila, se
šťastným úsměvem začala vyprávět:
„Nu, ano, přijela jsem jednou do Chorvatska a navštívila Hvar, Sluneční ostrov. A tam na tom místě, v zátoce, kde ty vždycky čekáš na
tatínka, jsem se vyhřívala na sluníčku a pozorovala rybky v moři. Najednou mi uklouzla noha a spadla jsem z mola do moře. Vyjekla jsem
bolestí, ale vtom mě uchopily dvě silné paže a vytáhly mě z vody. Ani
jsem se nestačila leknout a už mě ten silák zachránil. Podívala jsem se
na muže, který mě vytáhl na břeh. Byl to urostlý námořník s upřímnýma očima a milým úsměvem. Zeptal se mě, jestli se mi něco nestalo a ošetřil mi zraněnou nohu, tekla mi z ní krev, jak jsem si ji rozřízla
o ostré kameny na molu. Vzal mě do náručí a odnesl domů, tam, kde
teď všichni bydlíme. Trochu jsem se bála, nevěděla jsem, kdo to je,
ale brzy si mě získal svou laskavostí. Pečoval o mne několik dní, než
se mi noha zahojila, dokonce ani nevyplouval na moře, abych nebyla
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v domě sama. Sedával u mé postele a vyprávěl mi o Slunečním ostrově, o svých rodičích, o práci na moři, o zemi, kde jsem byla poprvé v životě. Nejdřív jsem mu moc nerozuměla, ale naše jazyky jsou naštěstí
hodně podobné, rychle jsem si zvykla. Po několika dnech se mi noha
zahojila a nastal čas našeho rozloučení, měla jsem se vrátit zpátky do
Prahy. A v tu chvíli jsem si uvědomila, že tak hodného a laskavého člověka jsem ještě nepotkala, a bylo mi líto se od něj odloučit. Bylo to
těžké rozhodování, v Praze jsem měla maminku a tatínka, ale tak už
to bývá, že když děti dospějí, jdou si vlastní
cestou a odcházejí od rodičů žít svým
vlastním životem. A tak jsem zůstala
tady a stala se z nás rodina. I ty jednou dospěješ a opustíš nás, půjdeš
pracovat a budeš žít možná někde
daleko ve světě.“
„Cože?“ vykřikl Roko, „ne, já od
vás nikdy neodejdu, budu s vámi
pořád!“
Maminka se smutně usmála: „Kdepak, najdeš si práci nebo manželku na druhém konci země nebo v jiné
zemi v Evropě nebo třeba

v Americe, ale nezapomeneme na sebe, vždycky budeme spolu, i když
budeme každý na druhém konci zeměkoule.“
„To je štěstí, že jsi uklouzla a spadla do moře,“ rozumoval Roko, „jinak bych se vám asi nenarodil.“
„Ano, byla to náhoda, ale život je plný náhod. Jen některé se promění ve štěstí, nám s tatínkem se to podařilo,“ uzavřela vyprávění maminka a pohladila Roka po vlasech.
To už došli ke škole. Roko se přezul, dal mamince pusu a odešel
s ostatními dětmi do své třídy. O přestávce se vydal do knihovny.
Čtvrťáci si mohli půjčovat knihy sami, museli však dávat pozor, aby
je nepoškodili, a vracet je včas, aby si je mohly půjčit další děti. Našel si regál s velkými obrázkovými knihami a četl si jejich názvy. Jedna měla
na hřbetu napsáno Nejkrásnější hrady
a zámky Evropy, to bude asi ona, pomyslil si Roko.
Ale kniha stála vysoko na poličce,
a proto šel za paní učitelkou a požádal ji,
aby mu ji sundala: „Mohl bych si vzít tu
velkou knihu o hradech?“
Paní učitelka dělala, že neslyší. „Paní
učitelko, já bych chtěl tu knížku nahoře
na poličce,“ zvýšil hlas Roko.
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Ale paní učitelka pořád nic. Vtom se Roko zastyděl, aha, kouzelné
slovíčko, to se přece učili už ve školce: „Prosím, mohl bych si půjčit tu
knihu?“
Paní učitelka se usmála a odvětila: „Správně, Roko, už jsem se bála,
že jsi zapomněl ta dvě důležitá slovíčka, tady ji máš. A co ještě?“
„Děkuji,“ řekl nahlas Roko a vzal si knihu. Sedl si na židli u okna a začal si ji prohlížet. Listoval knihou a před ním se objevovaly barevné paláce, výstavné zámky, nedobytné hrady, překrásné zahrady plné květin
a fontán, ale Roko hledal dál, až otevřel knihu na stránce, kde poznal zámek, ve kterém strávil dnešní noc. Versailles. Prohlížel si komnaty, poznával hodovní sál, zrcadlový sál, zahradu, to všechno mu připadalo tak
známé, jako by tam prožil celý život, ne jen jedinou noc. Otáčel stránky
a najednou mu zrak padl na velký hrad na vysokém kopci nad krásným
městem s mnoha věžemi, kostely, paláci a širokými ulicemi. Praha a Pražský hrad, přečetl si Roko – to je v Česku, uprostřed Evropy. Odtamtud je maminka. Obracel stránky
a prohlížel si krásné sály na Pražském hradě,
Španělský sál, Vladislavský sál… tam bych
se chtěl taky podívat, pomyslel si.
Po vyučování doprovázela paní učitelka děti do jídelny na oběd. Když se
celá třída sesedla k jednomu stolu, všem
popřála „dobrou chuť“.
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„Děti, kdo už umí správně prostřít stůl, když máte doma nějakou rodinnou oslavu?“ zeptala se. Některé děti váhaly, ale Roko se statečně
přihlásil.
„Tak, Roko, řekni nám, jak vypadá prostřený stůl?“ vyzvala paní učitelka chlapce.
Roko si vybavoval obraz hostiny z dnešní noci: „Uprostřed leží zlatý talíř,“ začal.
Děti se rozesmály: „Zlatý talíř? Vy máte doma zlaté talíře?“

„No, nemusí být zlatý,“ zrozpačitěl Roko. Nesmí prozradit, kde se to
všechno dozvěděl, asi by se mu děti smály ještě víc a hlavně by mu vůbec nevěřily. „Vlevo je talířek na pečivo a vpravo sklenice. Vpravo nejblíž talíři leží nůž a pak lžíce na polévku a vlevo vidlička. Pak potřebujeme ještě ubrousek, abychom si mohli otírat ústa. Nožem krájíme maso,
ten se do úst nedává, a napichujeme ho vidličkou, tu vkládáme do úst.“
Paní učitelka uznale zatleskala: „Výborně, Roko, vypadá to, jako bys stoloval na královské hostině,“ dodala vesele a všechny děti propukly v smích.
Roko se zařekl, že nikomu nic ze svého snu neprozradí, to je tajemství jeho a zlaté rybičky.
Odpoledne běžel Roko opět do přístavu a čekal na návrat rybářských
bárek z moře. Když se slunce sklonilo nad západní obzor, začaly se objevovat první lodě mířící k přístavu. Tatínkova loď připlula mezi posledními, Roko ji poznal už z dálky. Možná podle tatínka, který stál u kormidla a obratně manévroval loď k přístavnímu molu. Roko běžel podél
přístavní hráze až k lodi a nadšeně se s tatínkem vítal. Pak mu pomohl vzít pár ryb domů, aby jim je maminka připravila k večeři, a společně
došli k vile, kde bydleli. Tatínek dal mamince na přivítanou pusu a odešel do koupelny, aby ze sebe smyl slanou vodu a vůni moře. Maminka si
vzala do práce ryby a začala je čistit, než je vloží do trouby. Roko se nabídl, že zatím připraví stůl.
„A ty víš, jak se prostírá stůl?“ udiveně se ptala maminka, ale byla
ráda, že má nového pomocníka.

„Samozřejmě, dneska jsme si o tom ve škole vyprávěli,“ hrdě hlásil
Roko. Na stůl prostřel ubrus, na něj položil tři talíře, vedle nich příbory, nůž a lžíci vpravo a vidličku vlevo, doprava položil sklenici na vodu
a pro tatínka a maminku i vyšší sklenici na vysoké stopce na víno, vlevo
ještě talířek na pečivo. Každému umístil na talíř hezky složený papírový
ubrousek, poodstoupil a hrdě si prohlížel svoje dílo. Jako ve Versailles to
není, ale vypadá to krásně, zhodnotil v duchu svoji práci.
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