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Na samom konci Rozprávkovej krajiny tam, kde sa končí tajomný Čierny 
les, je miesto, ktorému sa zďaleka vyhýbajú všetky rozprávkové bytosti. 
A nielen ony. Aj Rozprávkový Duch ho navštívi len keď musí a on si veru 
vždy, keď si na toto miesto spomenie, povie, že ešte nemusí...  Povráva sa, 
že tam, kde je Čierny les najtmavší, a kde málokedy preniknú cez husté 
koruny stromov slnečné lúče, stojí na potoku mlyn. Vraj je to Čertov mlyn. 
Možno je to miesto začarované, lebo mlyn nikto nevidel, len podaktorí 
odvážlivci občas začuli pravidelný klepot mlynského kolesa. Niektorí sa aj 
snažili k tajomnému mlynu priblížiť, ale zvuky, prichádzajúce z mlyna ich 
od návštevy odradili a radšej vzali nohy na plecia a utekali kade ľahšie... 

Bolo to veľmi dávno, možno sto rokov a možno i viac, keď v pekle žili 
tým správnym čertovským životom dvaja čerti – Kleofáš a Malvína. Pra-
covali v oddelení podkurovania pod kotlami, dodržiavali príkazy a na-
riadenia vládcu pekla Lucifera a ľúbili sa tak, ako sa len čerti vedia ľúbiť. 
A pretože aj čerti žijú spoločenským životom, často a radi navštevovali 

Čer
t a vodník
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svojich čertovských priateľov. Zdalo sa, že Kleofáš a Malvína majú všetko 
a k spokojnosti im nič nechýba. Ale predsa – úplne všetko nemali! Jedno im 
predsa veľmi chýbalo – malý veselý čertík, ktorý by stváral rôzne čertoviny 
v ich čertovskom príbytku. Keď už prestali dúfať, že sa niekedy dočkajú 
vlastného čertovského potomka, pošepla Malvína svojmu Kleofášovi:

„Kleofáš, muž môj, dnes pôjdeme oslavovať“. No Kleofáš, ktorý mal 
veľmi zlý deň, lebo ho bolelo pravé kopyto tak, že ledva pokrivkával, len 
odvrkol:

„A máme vôbec dôvod niečo oslavovať?“
„Veru máme, veru máme,“ radostne skákala Malvína, lebo ju kopyto 

vôbec nebolelo a pokračovala:
„Mám dobrú novinu – onedlho aj v našom príbytku bude veselšie. 

Čoskoro v ňom pribudne malý čertík – náš syn. A to, veru, musíme po-
riadne osláviť s Luciferom a so všetkými čertami! Dnes bude v pekle veľmi 
veselo!“ tešila sa Malvína. 

A veru bolo tak veselo, ako už dávno nie. Čerti skákali, výskali, dup-
kali, až sa z toho zem otriasala a podaktorí ľudia na zemi si mysleli, že je 
zemetrasenie. Tak veľmi sa vedia čerti tešiť a oslavovať. Keď bola zábava v 
plnom prúde, prišiel aj najdôležitejší z dôležitých – Lucifer.

„Kleofáš, teba povyšujem na vrchného kotolníka. Je to veľmi zodpo-
vedná funkcia, váž si moju dôveru! A ty, Malvína – ty budeš hlavnou ku-
chárkou v našej pekelnej škôlke. Aspoň budeš na čertíka dohliadať, ale 
– radím vám – vychovávajte ho prísne, aby z neho vyrástol poriadny čert, 
na ktorého budeme všetci pyšní,“ skončil svoju dlhú reč inokedy nezho-
vorčivý Lucifer.

Malému čertíkovi dali šťastní rodičia meno Marbuel, ale všetci v celom 
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pekle mu hovorili maznavo Marbulínko. Dokonca aj Lucifer si ho s rados-
ťou obzeral a často sa mu láskavo prihováral. Marbulínko bol milý malý 
čertík s dvomi akurátnymi rožkami na strapatej hlave, rovnými nôžkami 
s jedným kopýtkom a so šantivým chvostíkom, ktorým neustále pohybo-
val z jednej strany na druhú. Rodičia boli pri pohľade na svojho syna veľmi 
pyšní. Až natoľko, že si nevšimli, ako z roztomilého čertíka vyrastá malý 
divoch, ktorý prestal počúvať ich dobré rady, nechcel chodiť do školy, ani 
priúčať sa čertovským zručnostiam. Práve naopak, využil každú príležitosť 
na útek a stretnutia so svojimi kamarátmi tam, kde sa kula nejaká čerto-
vina. Čerti sa mu prestali prihovárať a z milého Marbulínka sa stal lenivý 
a nevychovaný čert Marbuel. Márne mu rodičia dohovárali, Marbuel bol 
každým dňom neposlušnejší, až jeho správanie nahnevalo aj samotného 
Lucifera.

„Marbuel, mal som ťa rád, všeličo som ti aj prepáčil, aj odpustil. Ďalej 
sa však už nemôžem pozerať na tvojich nešťastných a smutných rodičov. 
Keď si s tebou nevieme poradiť tu v pekle, poradí si s tebou život. Sám 
musíš skúsiť, aké je to – žiť bez rodiny, bez pomoci...,“ trikrát zatlieskal a... 
Marbuel sa ani nenazdal a ocitol sa v tmavom Čiernom lese. Len akoby 
z veľkej diaľky počul posledné Luciferove slová:

„Zo smutnej samoty ťa vyslobodí pochvala toho, komu pomôžeš...“
„No a čo? Myslíš si, že ma takto vytrestáš? Mňa predsa 

musí pochváliť každý, kto ma uvidí!“ zlostne len tak pre 
seba si povedal Marbuel, poobzeral sa okolo seba a vy-
kročil do Čierneho lesa. Chodil, chodil, ale nestretol 
žiadneho živého tvora, ba ani nad hlavou mu nepre-
letel čo len malý vtáčik.
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„Ale je toto zvláštna krajina! Kde ste kto? Ozvite sa mi niekto!“ začal 
volať, ale ozvala sa mu len ozvena jeho vlastného hlasu.

„Musím sa popozerať po okolí, nájsť si nejaký príbytok...,“ začal roz-
mýšľať a na chvíľku ho premohol zvláštny smútok. Vzdor však bol silnejší 
a Marbuel odvážne vošiel do húštiny, odkiaľ počul zurčať potok. 

„Aspoň sa napijem vody, akosi som vysmädol,“ pomyslel si, keď prišiel 
k potoku. Aké však bolo jeho prekvapenie, keď na potoku zbadal mlyn 
s veľkým kolesom, na ktorom sa uchytili nejaké rastliny. Okná boli otvo-
rené, okenicami plieskal vietor a medzi oknami zbadal veľké pavučiny.

„Tu veru žiadny mlynár už dávno nemlel múku, ten mlyn asi čaká 
len na mňa!“ odvážne otvoril dvere a vošiel dnu. Privítalo ho vlhko, tma 
a chlad.

„Teplučko, ako u nás,“ spomenul si na peklo, „tu nie je, ale ja si poradím. 
V lese je dosť raždia, konárov, rýchlo založím oheň a pripravím si nejakú 
večeru...“

Tak sa čert Marbuel ubytoval v starom mlyne, opravil mlynské koleso, 
zasial zrno, pokosil prvú úrodu a pomlel prvú múku. Prešiel prvý rok 
a on čakal na niekoho, kto by ho z jeho samoty vyslobodil. Čakal dva roky, 
tri,... čakal desať rokov, prešlo i sto rokov. Nik sa tu nezjavil, len mlynské 
koleso svojím jednotvárnym klopkaním odmeriavalo nekonečný čas.

Tak v smutnom opustenom mlyne zostal žiť osamelý starý čert Mar-
buel, ktorý už dávno prestal dúfať, že niekedy uvidí svoje peklo, ktoré tak 
ľahkovážne opustil...
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V Rozprávkovej krajine je miesto známe svojimi jazerami a rybníkmi. 
Za pekných a teplých mesačných nocí na brehu jazierka tancujú víly svoje 
tance radosti a lásky, a ich jemné nôžky sa pri nich sotva zeme dotýkajú. 
Ich nočné radovánky často pozoroval vodník Ferko, ktorý mal neďaleko 
jazierka svoj malý, ale na ryby bohatý rybníček. Ukrytý sedával na konári 
hustej vŕby, hompáľal nohami v červených čižmičkách a zaľúbene sa po-
zeral najmä na tú najmenšiu a najkrehšiu vílu, akú kedy videl. Čelenka 
posiata drahými kameňmi krášlila jej striebristé vlasy vyčesané do pôso-
bivého uzla.

„Ej, či je len ľúbezná táto malá víla! A aké má neobyčajné meno! Ru-
salka sa volá. Rusalka a Ferko – to znie spolu tak krásne,“ spriadal svoje 
plány zaľúbený vodník. 

„Pri najbližšom splne mesiaca ju požiadam o ruku. Veru tak! Ponúk-
nem jej tie najchutnejšie rybky a okrášlim ju tými najväčšími 
perlami z môjho rybníčka. Moju ponuku určite 
neodmietne,“ zastrájal sa a už sa videl, ako si 
vedie vyvolenú krásavicu do svojho podvod-
ného kráľovstva.

 
O Ferkových plánoch sa veľmi rýchlo do-

zvedel vodník z najväčšieho rybníka. Pevnou 
rukou vládol všetkým vodníkom v Rozprávkovej 
krajine a beda tomu, kto neposlúchol jeho rozkazy.

„Ferko, čo som sa to dozvedel?! Počul si, že sa niekedy 
nejaký vodník oženil s vílou?“ prísnym pohľadom po-
zrel na mladého vodníka. 



10



11

„Si ešte neskúsený a tvojou povinnosťou je zveľaďovať rybník. Máš 
sa starať o to, aby si v ňom mal veľa rôznych rybiek a nie sedieť na vŕbe 
a obdivovať víly! Časom sa iste nájde aj nejaká súca vodníčka... Ale víla? 
Veď tá by ti v ničom nevedela pomôcť. Víly len tancujú a chichocú sa, síce 
pekne – zvončekovo, ale poriadnej vodníckej robote sa nerozumejú. Nech 
ťa viac na tej vŕbe neuvidím, lebo... sú aj iné rybníky, a sú veľmi ďaleko,“ 
pohrozil mu prstom a žblnk – už ho nebolo. 

Smutný vodník vedel, že tomuto rozkazu sa priečiť nemôže a nesmie. 
Posledný raz sa pozrel pohľadom plným lásky na krásnu Rusalku a rozho-
dol sa navždy opustiť svoj malý rybníček...

Nešťastný vodník putoval deň, dva... Na tretí deň cítil, že mu sily ubú-
dajú. Urobil ešte jeden malý krôčik a unavený si sadol na pník.

„Trošku si oddýchnem a len na chvíľočku si zdriemnem,“ pomyslel 
si. Skôr, ako zatvoril oči pozrel sa na svoj zelený fráčik. To, čo zbadal, ho 
riadne vydesilo: pravý šos bol úplne suchý a z ľavého len slabučko kvapkala 
voda.

„Rýchlo do vody, lebo zomriem!“ Vyľakaný Ferko vyskočil z pníka 
a rozbehol sa tam, kde počul zurčať potôčik. Aké bolo jeho prekvapenie, 
keď na potoku zbadal starý mlyn s otáčajúcim sa mlynským kolesom. 

„Ten preskúmam pozdejšie.“ Vodník skočil do studenej vody, fráčik si 
namočil tak, že mu z oboch šosov poriadne kvapkala voda a takto posil-
nený si povedal:

„Kde klepoce mlynské koleso, tam určite bude aj mlynár, ktorý potre-
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buje pomocníka.“ Odvážne zaklopal na dvere. Keď nikto neotváral, opa-
trne vošiel.

„Je tu niekto? Prišiel schopný pomocník!“ Nikto sa však neozýval, 
nikto neodpovedal.

„To je ale zvláštny mlyn – koleso sa otáča a zdá sa, že sa aj niečo melie, 
ale po mlynárovi ani stopy?!“

Vtom sa odkiaľsi z kúta ozval mrzutý zachrípnutý hlas:
„Kto si, že sa opovažuješ vyrušovať ma v mojom mlyne?“ Ferko ani 

nestačil odpovedať, keď zbadal starého chlapa, ktorému zo strapatej hlavy 
trčali dva zakrútené rohy a na jednej nohe mal kopyto.

„Ba, kieho – vari som do pekla zablúdil, či čo?“ spytoval sa seba i toho 
rohatého. 

„A videl si ty niekedy v pekle mlyn?“ odpovedal mu ten otázkou.
„Ja som vodník, mojím domovom je rybník plný rýb. A v pekle som 

veru nebol,“ dodal zmierlivo Ferko. „Keď som už tu, nepotrebuješ pomoc-
níka?“ zopakoval otázku. 

„Pomocníka ani nie, síl mám dosť,“ vypol sa čert, „ale spoločník – ten 
mi chýba,“ dopovedal smutným hlasom. 

„Už ani neviem, ako dlho tu mlynárčim... Vari sto rokov, možno i viac 
tu čakám na niekoho, kto bude potrebovať moju pomoc... Ale komu by 

sa chcelo navštíviť Čertov Mlyn? Aj Rozprávkový 
Duch sa tomuto miestu vyhýba. Bol tu len raz, aj to 
som práve nebol doma. Vidíš, ja už toto miesto nazý-
vam svojím domovom... Dávno som už zabudol, ako 
je v pekle príjemne, teplučko... Tu som od tej studenej 
vody ešte aj reumu dostal,“ žaloval sa starý čert. 



13

„Tak poď ďalej a odpočiň si, zelený chlapík! Ozaj, ako ťa volajú? Ja som, 
Marbuel... Kedysi ma aj Marbulínkom volali..., ale to je už veľmi dávno.“

„Ja som Ferko. Sám som odišiel z domova, keď som sa nesmel oženiť 
s tou najkrajšou vílou,“ smutným hlasom sa zdôveroval vodník. „Ako vi-
dím, vody je tu dosť, budem sa starať o mlyn a ty si poriadne zohrej svoje 
uzimené kosti,“ rozdelil vodník prácu bez toho, aby si od Marbuela pýtal 
dovolenie.

„No, vidím, že už si sa aj sám najal do práce... Nuž dobre, zostaň! Ty sa 
budeš starať o mlyn, ja o teplo, aby sme sa mohli aj zohriať, i keď...,“ pozrel 
sa na vodníkov fráčik, z ktorého kvapkala voda, „ty toho tepla asi veľa ne-
potrebuješ.“

Tak začali v Čertovom Mlyne spolu bývať a pracovať dve rozdielne by-
tosti: čert a vodník. Postupne si na seba zvykli tak, že ich vzájomný vzťah 
by sme my, ľudia, mohli nazvať priateľstvom...

Potešil sa i Rozprávkový Duch, ktorý si až teraz všimol, ako sa v Čerto-
vom Mlyne rezko zvŕtajú mladý vodník a starý čert. 

„Zabudol som na nich, musím to veľmi rýchlo napraviť – ach, tá moja 
stará hlava!“ zabedákal a pokračoval vo svojej pochôdzke Rozprávkovou 
krajinou. 

V Krajine ľudí žil mladý zručný obuvník Marcel. Šil krásne topánky na 
mieru, ktoré si k nemu chodili kupovať dievčiny aj zďaleka. V remesle sa 
mu darilo a postupne si kúpil široké pole a postavil aj nový dom. 

„Pole i dom už mám, ale gazdiná v tom dome chýba!“ povedal a pretože 
sa veľmi rýchlo rozhodoval, zakrátko bol pripravený vydať sa na cestu.
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„Načo čakať, pôjdem ja do sveta – ženu si pohľadať. Musí to byť krása-
vica, akej páru niet, ktorú mi budú všetci závidieť.“ 

Zobral si Marcel do tanistry chlieb, do čutory studenú vodu, do ruky 
veľkú bakuľu na podopieranie a hor sa do sveta! Putoval dlho, prešiel 
mnohé krajiny, videl veľa pekných dievčin, ale takú krásavicu, akú si vy-
sníval, takú veru nestretol. 

„Bez ženy sa domov nevrátim, to veru nie! Prejdem ešte cez tento hustý 
les a tam už celkom iste stretnem dievčinu, ktorá bude krásna ako víla 
a môjmu srdcu bude milá,“ povedal Marcel a vošiel do tmavého lesa. Ani sa 
nenazdal a z Krajiny ľudí sa ocitol v Čiernom lese v Rozprávkovej krajine. 

Keď od únavy už sotva stál na nohách, začul od neďalekého potoka 
klepot mlynského kolesa. 

„Tam, kde je mlynské kolo, tam musí byť aj mlyn a v mlyne dobrí ľudia, 
ktorí ma aspoň na túto noc prichýlia,“ pomyslel si Marcel a vykročil za 
zvukom. V ceste mu však stál mohutný balvan, o ktorý tak veľmi zakopol, 
až spadol. Spadol tak nešťastne, že si nohu poranil a z rany mu tiekla krv. 
Pomaly vstal a opierajúc sa o bakuľu krivkal ďalej. Onedlho stál pred sta-
rým rozložitým mlynom, v ktorého oknách blikalo svetlo.

„To je dobré znamenie, mlyn nie je opustený, i keď stojí na takom zvlášt-
nom opustenom mieste...“ Mladý obuvník zaklopal a nazrel cez okienko 
dnu. Aké bolo však jeho prekvapenie, keď za stolom zbadal sedieť čerta 
a vodníka, ktorí spolu hrali karty.

„Že karty sú čertove obrázky, to viem, ale hrať karty s vod-
níkom? Noha ma veľmi bolí, ujsť už nemôžem a vlastne 

– ani nemám kam,“ pomyslel si, keď sa dvere otvorili.
„Koho to sem čerti...“ zmĺkol vodník. 
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„Veď len dopovedz – koho to sem čerti nesú?“ dobroprajne sa zasmial 
starý čert a zvedavo pozeral na príchodzieho. Hneď si všimol jeho pora-
nenú nohu a zbadal aj krvavú stopu, ktorú za sebou zanechával. 

„Ferko, pomôž – máme tu poraneného a tuším aj zablúdeného mlá-
denca,“ zavolal na vodníka ale aj sám sa snažil dostať mladíka dnu. 

„Ďakujem za pomoc, ďalej by som už asi nezašiel,“ ubolený Marcel 
s vďačnosťou pozrel na starého čerta. Než sa Marbuel stačil obzrieť, stál 
pred ním v celej svojej čertovskej kráse samotný vládca pekla Lucifer. 

„Marbuel, tvoj trest práve vypršal. Pomohol si zranenému pocestnému, 
ktorý ti za pomoc poďakoval, navyše si zveľadil starý mlyn a poskytol si 
prístrešie nešťastnému vodníkovi – to všetko sú skutky, za ktoré si zaslúžiš 
moju pochvalu. A nielen to. Môžeš sa vrátiť medzi nás, pekelníkov. Vitaj 
znova v pekle, Marbuel!“

Starému čertovi sa zaleskli oči, chvíľu si predstavoval peklo, ktoré tak 
dávno nevidel, potom sa pozrel na vodníka a Marcela a pomaly k Lucife-
rovi prehovoril:

„Veľký vládca Lucifer – môj trest už dávno prestal byť trestom. Za tie 
roky som si tu zvykol. Chýbal by mi starý mlyn, ba aj Ferko by mi chýbal. 
Veď vieš, že vodník do pekla nemôže – zahynul by tam od tej horúčavy! 
Môj domov je tu v Čertovom Mlyne. Naša múka sa stala známou a pečú 
z nej vynikajúce koláče nielen v Rozprávkovej krajine, ale dostáva sa taj-
nými cestami aj do Krajiny ľudí. Čo by si tu počali bezo mňa?“

Tieto slová sa zapáčili aj Rozprávkovému Duchovi, ktorý sa znenazda-
nia zjavil v starom mlyne a prvýkrát sa stretol zoči-voči s Luciferom.  

„Ponechaj Marbuela v našej krajine,“ prihovoril sa vládcovi pekla. „Ak 
vám v pekle doteraz nechýbal, nebude vám chýbať ani ďalej. A my v našich 
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rozprávkach radi privítame dobrého starého čerta. Ale ty sa príď kedy-
koľvek pozrieť, ako v dobrej zhode a priateľstve spolu mlynárčia vodník 
s čertom.“ 

A čo sa stalo s Marcelom? Marbuel mu na boľavú nohu prikladal liečivé 
bylinky, ktoré mu dali samotné víly. Jedna z nich bola mimoriadne zvedavá 
na mládenca z Krajiny ľudí a naveľa prehovorila Marbuela, aby ju priviedol 
do mlyna. Tak prišiel jedného dňa Marbuel so zvláštnou návštevou. Vedľa 
starého čerta sa vznášala krásna mladá víla s čelenkou posiatou drahými 
kameňmi... Vodníkovi Ferkovi na chvíľu posmutneli vodnícke oči, ale keď 
si všimol iskru, ktorá preskočila medzi Marcelom a Rusalkou, žiaľ ho pre-
šiel a ochotne začal servírovať bylinný čaj a čertovské koláčiky... Marcelovi 
sa teraz noha hojila oveľa rýchlejšie – veď mu ju ošetrovala tá najkrajšia 
z víl, ktorá bola jeho srdcu najmilšia a najdrahšia. 

„Predsa som si vo svete našiel dievčinu najkrajšiu a môjmu srdcu naj-
milšiu – samotnú vílu,“ povedal Marcel svojej krásnej žene, keď ju prenášal 
cez prah svojho domu.

A koleso starého Čertovho Mlyna naďalej vyklopkávalo svoju roz-
právku o čertovi Marbuelovi, vodníkovi Ferkovi, o krásnej Rusalke 
a jej láske k smelému mládencovi z Krajiny ľudí.

V tejto rozprávke nemusel Rozprávkový Duch robiť 
žiadne úpravy!
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Za Čiernym lesom, na samom konci Rozprávkovej krajiny sa rozpre-
stiera Ríša zlého čarodejníka Zlotvora. V jeho krajine sú len vysoké holé 
skaly, všade je pusto, smutno, namiesto teplých slnečných lúčov je tu stále 
šero a fúka studený vietor. Zlotvor však nebol vždy zlým čarodejníkom. 
Pred mnohými rokmi to bol múdry mladý čarodej Láskavec, ktorý mal 
len jednu chybu. Nebol pekný, mal krivý nos a jednu nohu mal kratšiu. 
Spočiatku sa s touto chybou krásy ľahko vyrovnal, ale len dovtedy, kým 
sa nezaľúbil do princeznej Hrdopýšky. Láskavec často krásnu princeznú 
navštevoval, prinášal jej rôzne darčeky od výmyslu sveta a tešil sa, že prin-
cezná jeho návštevy neodmieta, naopak, aj ona sa z nich teší. Jedného dňa 
zobral všetku odvahu, priniesol princeznej najkrajší prsteň, aký mal vo 
svojej ríši, kľakol si na koleno a nesmelo predniesol reč, ktorú si doma 
pripravoval niekoľko dní:

„Princezná, mám ťa rád, všetko čo mám, ti dám, všetko bude tvoje. Staň 
sa mojou ženou,“ a položil jej prsteň na dlaň. 

Víla Apolienka
a trojhlavý drak
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Kde len vtedy bol veľký Rozprávkový Duch, ktorý dohliada na to, aby 
všetky rozprávky mali dobrý a šťastný koniec?! Možno ešte spal a sníval 
o svojej Rozprávkovej krajine, možno sa zastavil v nejakej peknej roz-
právke a na chvíľu prestal dohliadať, aby sa aj rozprávka o Láskavcovi 
a princeznej Hrdopýške skončila svadbou a slovami: „... a tak šťastne žili 
a kraľovali, pokiaľ nezomreli.“

Teraz však odpoveďou Láskavcovi bol len krutý výsmech:
„Teba s tvojím nosom a krivou nohou by som si ja – najkrajšia prin-

cezná v celom okolí – ale čo v celom okolí – v celom svete – mala vziať?! 
Vieš, koľko krásnych princov tu už bolo? Všetkých som odmietla. 
Mňa musí prísť požiadať o ruku ten, bez ktorého by nebol na svete život 
– sám kráľ Slnko!“ Hrdopýška ešte raz pozrela na nešťastného čarodeja 
a so smiechom odbehla. Smutný čarodej Láskavec prvý a posledný raz 
v živote zaplakal, a zvolal:

„Nech sa všetko dobré a pekné na zlé a škaredé zmení! Nech tvoj hrad 
aj s tebou zmizne a len veľká sivá skala bude pripomínať, že tu kedysi žila 
pyšná princezná Hrdopýška!“

Vtedy sa nad krajinou zatmelo, blesky sa križovali po tmavej oblohe 
a hrom sa miešal s čarodejovým plačom. Po chvíľke všetko stíchlo, po 
zámku s princeznou nezostalo ani stopy, len v pustej krajine stál osamo-
tený čarodej.

„Odteraz budem Zlotvor! Zničím všetko, čo mi príde do cesty,“ zariekal 
sa a krívajúc so zvesenými plecami odchádzal. Kúzlo a čary boli také silné, 
že ani sám Rozprávkový Duch ich nevedel zlomiť. Smutne sa pozrel na 
spustošenú krajinu, na odchádzajúceho Zlotvora a povedal:

„Zlo nemôže navždy zvíťaziť. Raz musí prísť čas, keď aj Zlotvor spo-



19

zná lásku a Zlotvorova 
ríša sa znova zmení 
na kvitnúcu krajinu 
čarodeja Láskavca. 
Vtedy sa naše ríše 
spoja do jednej krás-
nej a veľkej Rozprávkovej krajiny, 
v ktorej budú mať všetky rozprávky dobrý 
koniec. Nad Rozprávkovou krajinou 
znova bude cez deň prechádzať kráľ 
Slnko a v noci bude strieborným svi-
tom svietiť princ Mesiac so svojimi 
hviezdičkami.“ 

Zlotvor zatiaľ na svojom hrade rozmýšľal, ako zničí celú Rozprávkovú 
krajinu a všetky rozprávky v nej. 

„Nebude už žiadna pekná rozprávka s dobrým koncom, všetky roz-
právky vyženiem z ich domov a domy zbúram,“ zastrájal sa. 

Rozprávky v Rozprávkovej krajine zatiaľ netušili, čo všetko na nich 
Zlotvor chystá. Spokojne žili svoj rozprávkový život, navštevovali sa vo 
svojich domoch, premýšľali, ako by boli ešte krajšie a rozprávkovejšie. 
Len Rozprávkový Duch cítil, že na jeho krajinu prichádza z Ríše čarodeja 
Zlotvora plazivé zlo. Veľmi sa obával o svoju krajinu, ale vedel, že pomôcť 
jej bude môcť len láska dvoch odlišných rozprávkových bytostí z dvoch 
rôznych rozprávok.


