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I.
Chlapec

ŠKRIATOK

V nedeľu 20. marca.

Bol raz jeden chlapec. Mal asi štrnásť rokov, bol veľký a chudý a mal plavé vlasy. Nebolo
z neho veľa úžitku: najradšej spal a jedol a ešte ho tešilo, keď vyviedol nejakú neplechu.

Stalo sa to raz v nedeľu ráno, keď sa chlapcovi rodičia sa chystali do kostola. Chlapec sedel
na kraji stola bez kabáta a rozmýšľal o tom, ako je dobre, že otec a matka odídu a on si bude
môcť niekoľko hodín robiť, čo sa mu zachce. ,Teraz môžem zvesiť otcovu pušku, môžem si
vystreliť a nikto mi to nezakáže,’ hovoril si.

Vyzeralo to však pomaly tak, akoby otec uhádol chlapcove myšlienky, lebo keď už stál na
prahu a chystal sa odísť, zastal a obrátil sa k nemu:

– Keď nechceš ísť s nami do kostola, – povedal, – aspoň si doma prečítaš kázeň. Sľúbiš mi to?
– Áno, – odpovedal chalan, – to môžem. – Ale, pravdaže, si pritom myslel, že bude čítať len

to, čo sa mu zapáči.
Chlapcovi sa zdalo, akoby sa matka ešte nikdy tak rýchlo nezvŕtala. O chvíľočku bola pri

nástennej poličke, vzala Lutherovu Postilu, vyhľadala kázeň na ten deň a položila knihu na stôl
pri okne. Otvorila aj Evanjelium a položila ho vedľa Postily. Napokon ešte pritiahla k stolu veľké
kreslo, ktoré vlani kúpili na dražbe na farme vo Vämmenhögu a v ktorom inokedy nesmel sedávať
nik, iba otec.

Chlapec sedel a premýšľal, že sa matka tými prípravami zbytočne unúva, lebo nemal v úmysle
prečítať viac než jednu alebo dve stránky. No i po druhý raz sa zazdalo, akoby mu otec dovidel
až do srdca. Pristúpil k nemu a prísne povedal: – Dávaj si pozor, aby si čítal poriadne! Keď sa
vrátime, vyskúšam ťa z každej stránky, a beda ti, ak niektorú preskočíš.

– Kázeň má štrnásť a pol strany, – hovorila matka, akoby to chcela dovŕšiť. – Ak to chceš
stihnúť, musíš sa do toho ihneď pustiť.

S tým napokon odišli a chlapec stál vo dverách a díval sa za nimi. Zdalo sa mu, akoby sa
chytil do pasce. ,Teraz sa určite tešia, ako dobre to zariadili, že musím sedieť pri kázni, kým budú
preč,‘ myslel si.

Otec a matka sa však z toho netešili, ale boli celí utrápení. Boli to chudobní domkári a ich gaz-
dovstvo nebolo väčšie ako záhradka. Keď sem prišli, mohli chovať len prasa a niekoľko sliepok.
No patrili k veľmi usilovným a poriadnym ľuďom a teraz mali i kravy a husi. Neobyčajne sa
vzmohli a toho prekrásneho rána by išli do kostola celkom veselo a spokojne, keby nemuseli
myslieť na chlapca. Otec sa žaloval, aký je lenivec a darebák, ako sa mu v škole nechce učiť a je
taký nešikovný, že sa ledva hodí za pastiera husí. Matka voči tomu nemohla nič namietať, no
najťažšie niesla, že bol taký divoký a zlý a navyše krutý k zvieratám a zlomyseľný k ľuďom.
– Ach, keby Boh z neho vyhnal tú zlomyseľnosť a dal mu iné srdce, – vzdychla matka. – Lebo
ešte seba i nás privedie do nešťastia.
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Chlapec dlho postával a rozmýšľal, či má kázeň čítať, alebo nie. Ale napokon sa rozhodol, že
tentoraz bude najlepšie poslúchnuť. Sadol si teda do farského kresla a pustil sa do čítania. No keď
si tak chvíľu polohlasne mrmlal slová, zdalo sa mu, akoby ho to mrmlanie uspávalo, a cítil, že
drieme.

Vonku vládlo najkrajšie jarné počasie. Bolo síce iba dvadsiateho marca, ale chalan býval dolu
v južnom Skaane1 v osade v Západnom Vemmenhögu2, a tam bola už jar v plnom prúde. Stromy
sa síce ešte nezelenali, ale všade sa nalievali svieže puky. Vo všetkých priekopách tieklo plno
vody a na ich okrajoch rozkvital devätorník. Krovie, rastúce na kamennom múriku, sa ligotalo
a zhnedlo. Bukový les v diaľke sa akoby nafukoval a viditeľne hustol. Obloha bola vysoká a čisto
belasá. Dvere chalupy ostali odchýlené, takže do izby doliehalo trilkovanie škovránkov. Sliepky
a husi sa prechádzali po dvore a kravy, ktoré cítili jarný vzduch až do stajne, sa ozývali mučaním.

Chlapec čítal, driemal a zápasil s driemotou. ,Nie, nebudem spať,’ myslel si, ,lebo by som
s tým nebol hotový ani za celé popoludnie.’

Nech to už bolo akokoľvek, i tak zaspal. Nevedel, či spal krátko, či dlho, ale prebudil sa na
slabý šramot, ktorý začul za svojím chrbtom. 

Na parapete stálo zrkadielko a v ňom sa odrážala takmer celá izba. Vo chvíli, keď chlapec
zdvihol hlavu, utkvel jeho zrak na zrkadle, a tu videl, že vrchnák matkinej truhlice bol otvorený. 

Matka mala veľkú, ťažkú dubovú truhlicu, okovanú železom, ktorú nesmel otvoriť nik, iba
ona. Tam schovávala všetko, čo zdedila po svojej matke a čo jej bolo veľmi drahé. Mala tam
uložených niekoľko starých sedliackych krojov z červeného súkna s krátkymi driečikmi,
skladanými kabátmi a so šnurovačkami, vyšitými perlami. Medzi nimi sa nachádzali aj biele,
škrobené šatky na hlavu a ťažké strieborné spony a reťaze. Ľudia už teraz také veci nechceli nosiť
a matka už niekoľkokrát zamýšľala, že ich predá, ale nikdy sa k tomu nedokázala odhodlať.

Teraz chlapec v zrkadle celkom jasne videl, že bol vrchnák truhlice otvorený. Nemohol
pochopiť, ako sa to stalo, lebo matka pred odchodom vrchnák zavrela. Matke by sa nikdy nestalo,
že by nechala truhlicu otvorenú, keď ostal doma sám.

Zachvátilo ho skutočné zúfalstvo. Bál sa, že sa sem mohol vkradnúť zlodej. Neopovážil sa
pohnúť, sedel celkom tíško a uprene sa díval do zrkadla.

A ako tak sedel a čakal na zlodeja, opýtal sa zrazu sám seba, aký je to čierny tieň, čo padal na
kraj truhlice. Díva sa, díva a nechcel ani veriť vlastným očiam. Lebo to, čo sa spočiatku podobalo
na čierny tieň, bolo stále zreteľnejšie a o chvíľu spozoroval, že to bolo niečo skutočné. A nebolo
to naozaj nič iné ako škriatok sediaci rozkročmo na kraji truhlice. 

Chalan už síce počul rozprávať o škriatkoch, ale nikdy si ich nepredstavoval takých malých.
Ten, čo sedel na kraji truhlice, mal sotva dvadsať centimetrov. Mal starú vráskavú tvár bez fúzov
a na sebe čierny kabát s dlhými krídlami, krátke nohavice a čierny širák. Keďže mal okolo krku
a rukávov biele čipky, na topánkach spony a podväzky zaviazané bielou mašličkou, vyzeral veľmi
pekne a nežne. Vyňal z truhlice vyšívanú náprsenku a tak vážne si prezeral starú prácu, že si
vôbec nevšimol, že sa chlapec prebudil.

Keď chlapec zočil škriatka, strašne sa zarazil, ale strach z neho vlastne necítil. Nedalo sa báť
niekoho, kto bol taký maličký. A pretože bol škriatok taký zabraný do práce, že ani nevidel, ani
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1. Čítaj Skóne, je to najjužnejší švédsky kraj. Švédsko sa od dávnych čias delí na tri hlavné časti: Götaland (krajina Gótov = južné Švéd-
sko), Svealand (krajina Sveov = stredné Švédsko) a Norrland (severná krajina). Okrem toho je ešte historické rozdelenie Švédska na 24
provincií čiže krajov (asi naše župy); o všetkých sa hovorí v zázračnej ceste. Sú to: Skaane (Skóne), Bleking, Öland, Gotland, Smaaland
(Smóland), Östergötland); (všetky tieto provincie sú v Götalande), Södermanland, skrátene Sörmland, Närke, Västmanland, Dalarna,
Uppland (všetky tieto provincie sú vo Svealande), Gästrigland (Jéstrigland), Hälsingland, Medelpad, Aangermanland (Óngermanland),
Västerbotten a Lappland (Laponsko), Jämtland a Härjedalen (všetky tieto provincie sú v Norrlande), Värmland je v Svealande a Dals-
land, Bohuslän, Västergötland (Veterjötlnd) a Halland sú v Götalande. - Okrem toho, čo sa týka správy, sa Švédsko delí na 24 läny. 
2. Po švédsky Västra Vemmenhög. Vemmenhög je okres v provincii Skaane. 



nepočul, chalan si pomyslel, že by bolo vtipné, keby mu vyviedol dáky žartík: tak napríklad,
keby ho zhodil do truhlice a pribuchol vrchnák, alebo niečo podobné.

Neodvážil sa však dotknúť škriatka rukami, preto sa obzeral po niečom, čím by ho mohol
udrieť. Blúdil zrakom od pohovky na skladací stôl a od skladacieho stola ku kozubu. Prezeral
hrnce a kávovú kanvicu stojacu na doske pri kozube, džbán na vodu pri dverách, lyžice, nože,
vidličky, misy a taniere, ktoré bolo vidno cez odchýlené dvere kredenca. Hľadel na otcovu pušku,
visiacu na stene vedľa dánskej kráľovskej dupľovky, a na pelargónie a fuksie, kvitnúce na obloku.
Až celkom na záver mu padol zrak na starú sieťku na muchy, čo visela na okennom ráme. 

Len čo zbadal sieťku, ihneď si ju pritiahol a zahnal sa ňou ku kraju truhlice. A ostal celý pre -
kvapený, aké mal šťastie. Pomaly ani sám nevedel, ako sa to stalo, ale škriatka naozaj chytil. Ten
úbožiačik ležal v dlhej sieťke dolu hlavou a nevedel sa už odtiaľ dostať.

V prvej chvíli chlapec vôbec nevedel, čo si počať s korisťou. Iba hojdal sieťkou sem a tam,
aby škriatok nestihol vyliezť. 

Škriatok začal hovoriť a úpenlivo prosil chlapca, aby ho pustil. Hovoril, že dlhé roky preuka-
zoval rodine veľa dobrého a že si zaslúži lepšie zaobchádzanie. Ak ho chlapec pustí, dá mu vraj
starý, tvrdý toliar striebornú reťaz a zlatý peniaz, ktorý je taký veľký ako vrchnáčik strieborných
hodiniek jeho otca.

Chlapcovi sa to výkupné nezdalo príliš veľké, ale od chvíle, čo sa škriatka zmocnil, sa ho
akosi bál. Cítil, že sa pustil do niečoho, čo mu bolo cudzie a trápne a čo nepatrilo na tento svet,
preto bol veľmi rád, že sa ho zbaví.

Ponuku teda hneď prijal a sieťku držal pokojne, aby mohol škriatok vyliezť. Ale keď bol škria-
 tok zo sieťky von, chlapec si pomyslel, že by mohol vyjednať niečo väčšieho, a vôbec všetky možné
dobré veci. Mal si aspoň vybaviť, aby mu škriatok včaroval do hlavy kázeň. ,Aký som hlúpy, že
som ho pustil na slobodu,’ povedal si a začal sieťkou znova hojdať, aby do nej škriatok znova
spadol. 

No keď to urobil, ihneď dostal hroznú facku, až sa mu zdalo, že sa mu hlava rozletela na tisíc
kusov. Letel najprv na jednu stranu, potom na druhú a napokon padol na zem a ostal ležať
v bezvedomí.

Keď znova precitol, bol v dome sám. Po škriatkovi nebolo ani stopy. Vrchnák truhlice bol zavretý
a sieťka na muchy visela na svojom obvyklom mieste na okne. Keby chalana od facky tak nebolelo
pravé líce, bol by všetko považoval za sen. ,Nech sa už stalo čokoľvek, rodičia budú tvrdiť, že to bol
sen,’ pomyslel si. ,Kvôli škriatkovi mi určite neodpustia ani kúsok kázne. Najlepšie bude dať sa hneď
teraz do čítania.’

Ale ako išiel k stolu, spozoroval niečo veľmi podivné. Veď dom sa nemohol zväčšiť. No prečo
teraz musel urobiť o toľko viac krokov než inokedy, aby došiel k stolu? A čo sa stalo s kreslom?
Nezdalo sa síce, že by sa zväčšilo, ale chlapec musel najprv vystúpiť na priečky medzi jeho no-
hami a potom sa dokonca musel na sedadlo vyšplhať. Nemohol dovidieť na dosku stola, ale musel
vystúpiť na operadlo kresla.

– Čo je to, dofrasa? – hneval sa chlapec. – Myslím, že škriatok začaroval kreslo, stôl a celú
izbu.

Postila ležala na stole a na pohľad sa nezmenila, ale i tu bolo niečo v neporiadku, lebo nemohol
prečítať ani slovo a musel sa vyškriabať až celkom na knihu.

Prečítal niekoľko riadkov, ale potom náhodou zdvihol hlavu. Pohľad mu padol do zrkadla,
a nahlas zvolal: – Pozrime sa, tam je ešte jeden!

V zrkadle celkom jasne videl maličkého škriatka v špicatej čiapočke a v kožených nohaviciach. 
– Ten je oblečený úplne ako ja! – zahlásil chlapec a od prekvapenia spľasol rukami. Ale vtom

zbadal, že maličký v zrkadle urobil to isté. 

7

Zázračná cesta Nilsa Holgerssona s divými husami po Švédsku



Tak sa začal ťahať za vlasy, poštípal si ruku a krútil sa dookola, a maličký v zrkadle hneď
robil to isté.

Niekoľkokrát sa rozbehol okolo zrkadla, či náhodou nie je ten maličký skrytý za zrkadlom, ale
nenašiel tam nikoho. Tu sa odrazu zachvel od hrôzy na celom tele. Pretože teraz pochopil, že ho
škriatok zaklial a že ten malý trpaslík, ktorého obraz vidí v zrkadle, je on sám.

Chlapec nechcel ani za nič uveriť, že ho premenili na škriatka. ,Iste je to iba sen a akýsi omyl,’
pomyslel si. ,Ak chvíľu počkám, iste sa zasa stanem človekom.’

Postavil sa pred zrkadlo a zažmúril oči. Otvoril ich až o niekoľko minút a očakával, že teraz
všetko zmizne. Ale nebolo to tak: bol presne taký malý, ako predtým. No inak vyzeral úplne rov-
nako, akým bývaval. Mal rovnaké svetloplavé vlasy, pehy na nose, záplaty na nohaviciach aj
dieru na pančuchách, ako mával predtým, lenže zmenšené.

Nie, nebolo pomoci, aj keby tam stál a čakal hoci dvakrát tak dlho. Musí vyskúšať niečo iné.
Najlepšie, čo by mohol urobiť, je nájsť škriatka a udobriť sa s ním.

Zoskočil na dlážku a začal ho hľadať. Nakukoval za stoličky a za skrine, pod pohovku a za
kachle. Ba vliezol aj do niekoľkých myšacích dier, ale škriatka nedokázal nájsť.

Ako tak hľadel, plakal, prosil a sľuboval hory-doly. Nikdy, nikdy už vraj nezruší slovo, nikdy,
nikdy už vraj nebude zlý a nikdy už nezaspí nad kázňou. Ak zas dostane svoju ľudskú postavu,
celkom iste vraj z neho bude skvelý, dobrý a poslušný chlapec. Ale nech sľuboval čokoľvek, nič
to nepomohlo. 

Odrazu mu prišlo na um, že škriatkovia sa radi zdržiavajú v stajni, a hneď sa rozhodol
pohľadať škriatka tam. Našťastie, dvere boli otvorené, lebo by nedočiahol na kľučku, ale takto
mohol bez prekážky vykĺznuť. 

Keď vyšiel na chodbu, začal sa obzerať za svojimi drevákmi, lebo v izbe chodil v pančuchách.
Rozmýšľal, čo si počne s obrovskými ťažkými drevákmi, ale v tej chvíľke zbadal na prahu pár
maličkých dreváčikov. Keď si uvedomil, že škriatok bol taký starostlivý a premenil mu i dreváky,
premkla ho ešte väčšia úzkosť. Napadlo mu, že toto trápenie bude iste trvať dlho.

Na starej dubovej doske, ležiacej pred domovými dverami, poskakoval sem a tam vrabec. Len
čo zbadal chlapca, hneď sa dal do kriku: – Čimčim! Čimčim! Pozrite na husiara Nilsa! Pozrite
na Hraška! Pozrite len na Hraška Nilsa!

Tu sa hneď smerom k chlapcovi obrátili husi a sliepky a nastal hrozný krik. –  Kikirikí,
–  volal kohút, – ako dobre, že sa to s ním stalo! Kikirikí, on ma ťahal za hrebeň. – Ko, ko, ko,
kó, dobre sa to s ním stalo! – volali sliepky a stále to opakovali. Husi sa zhŕkli do kŕdľa, dali
hlavy dokopy a pýtali sa: – Kto to asi urobil? Kto to asi urobil?

No najpozoruhodnejšie pritom bolo, že chlapec rozumel, čo vtáky hovorili. Taký bol z toho
prekvapený, že zastal na prahu a počúval. ,To iste preto, že som premenený na škriatka,’ povedal
si. ,Preto rozumiem reči vtákov.’

Zdalo sa mu, že to nevydrží, ak sliepky neprestanú so svojím ustavičným: – Dobre sa to s ním
stalo. – Hodil do nich kameň a zvolal: – Zavrite zobáky, potvory!

Ale zabudol na to, že už teraz nebol taký veľký, aby sa ho sliepky báli. Celý kŕdeľ sa pustil
za ním, obstal ho zo všetkých strán a so zdvihnutými hlavami kričal: – Ko, ko, ko, kó, dobre, že
sa ti to stalo!

Chalan sa im pokúsil utiecť, no sliepky skočili za ním a kričali tak nahlas, až mu zaliehalo
v ušiach. Ťažko by im unikol, keby neprišla domáca mačka. Len čo sliepky zbadali mačku, hneď
zmĺkli a tvárili sa, akoby nemysleli na nič iné, len ako vyhrabať zo zeme červíky.

Chlapec utiekol k mačke. – Micinka milá, – prihováral sa jej, – ty iste poznáš všetky kúty
a diery na dvore. Buď taká dobrá a povedz mi, kde by som našiel škriatka.

Mačka mu priamo neodpovedala. Sadla si, okrútila si pekne chvost okolo predných labiek
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a dívala sa na chlapca. Bola to veľká čierna mačka s bielym fľakom na prsiach. Kožuch mala
hladký a jagal sa jej v žiari slnka. Vtiahla pazúriky a jej sivé očká mali v strede iba malú, úzku
štrbinu. Vyzerala celkom dobrácky.

– Viem síce, kde škriatok býva, – vravela prívetivo, – ale tým som nepovedala, že ti to
prezradím.

– Micinka milá, musíš mi pomôcť, – prosíkal chlapec. – Čo nevidíš, ako ma zaklial?
Mačka trošku pootvorila oči, takže v nich zasvietila zelená zlomyseľnosť. Priadla a vrčala od

radosti, kým odvetila: – Mám ti vari teraz pomáhať, keď si ma toľkokrát ťahal za chvost?
– povedala napokon.

Tu sa chlapec nazlostil a celkom zabudol, že je teraz taký maličký a bezmocný. – Veď ťa
môžem aj teraz vyťahať za chvost, veru môžem, – skríkol a skočil na mačku.

No v tej chvíli sa mačka tak zmenila, že chlapec nemohol uveriť, že je to to isté zviera. Na-
ježila každý chlp na tele, zhrbila sa, natiahla nohy, zaškrabla pazúrmi do zeme, chvost sa jej
skrátil a zhrubol, uši jej ovisli dozadu, papuľa zafučala, oči sa jej doširoka otvorili a blčali
červeným ohňom. 

Chlapec sa nechcel dať mačkou zastrašiť a postúpil ešte o krok. Tu však mačka vyskočila,
hodila sa rovno na neho, prevalila ho, postavila mu predné labky na prsia a hrdo otvorila papuľku.

Chlapec cítil, ako mu pazúry vnikali cez vestu a košeľu do kože a ako ho na krku šteklili
rezáky. Začal volať o pomoc, ako len vládal.

Ale neprišiel nikto a chlapec si už myslel, že nastáva jeho posledná hodinka. Odrazu pocítil,
že mačka pazúriky vtiahla a pustila mu krk.

– Tak, – povedala, – nateraz je toho dosť. Tentoraz z toho vyviazneš len so strachom, lebo pani
gazdiná je dobrá. Chcela som len, aby si vedel, kto z nás je mocnejší.

S tým mačka odišla svojou cestou a vyzerala rovnako nevinne a nežne ako predtým, keď
prišla. Chlapec sa tak hanbil, že zo seba nevedel vydať ani slovo, a preto bežal čo najrýchlejšie
do stajne vyhľadať škriatka. 

V stajni boli len tri kravy. Ale keď tam chalan vkročil, všetky sa pustili do takého bučania
a predvádzali také divadlo, akoby ich tam bolo tridsať.

– Mú, mú, mú, – bučala Ružena. – Predsa je len na svete spravodlivosť.
– Mú, mú, mú, – volali všetky tri naraz. Chlapec nerozumel, čo hovorili, tak kričali opreteky.
Chcel sa opýtať na škriatka, ale nemohol sa dostať k slovu, lebo kravy boli celé pobúrené.

Správali sa presne tak, ako keď k nim prišiel cudzí pes, kopali zadnými nohami, rinčali reťazami,
čo mali okolo krku, obracali hlavy dozadu a klali rohami.

– Len poď sem, – povedala Ružena, – tak ťa kopnem, že na to nikdy nezabudneš.
– Len poď sem, – vyhrážala sa Kvetuľa, – naberiem ťa na rohy.
– Len poď sem, len poď, dozvieš sa, ako sa mi páčilo, keď si mi hádzal drevák do chrbta, čím

si sa zabával celé minulé leto, – pridala sa Hviezda.
– Len poď sem, zaplatím ti za osy, ktoré si mi pchal do ucha, – kričala Kvetuľa.
Ružena bola najstaršia a najbystrejšia zo všetkých troch a aj sa najviac zlostila. – Len poď,

– ručala, – zaplatím ti za to, že si toľkokrát podtrhol mame stolček, a aj zato, že si jej zakaždým
podkladal nohu, keď išla s hrotkom, a za všetky tie slzy, ktoré nad tebou vyplakala.

Chlapec im chcel povedať, ako svoju zlomyseľnosť voči nim ľutuje a že bude odteraz dobrý, len
nech mu povedia, kde nájde škriatka. No kravy ho vôbec nepočúvali a bučali tak nahlas, až dostal
strach, aby sa niektorá neodtrhla. Preto uznal, že bude najvhodnejšie vykradnúť sa zo stajne.

Keď sa dostal zase von, bol celý skleslý. Videl, že mu nikto na dvore nechce pomôcť pohľadať
škriatka. A zrejme by mu ani príliš nepomohlo, keby ho aj našiel.

Vyštveral sa na široký kamenný múrik, ktorý obkolesoval celé malé gazdovstvo a bol zaras-

9

Zázračná cesta Nilsa Holgerssona s divými husami po Švédsku



tený tŕním a černičím. Tam si sadol, aby uvažoval, ako to bude, ak už svoju ľudskú podobu ne-
nadobudne. Keď sa otec a matka vrátia z kostola, ostanú v šoku. Áno, začudujú sa tomu v celej
krajine. Začnú sem prichádzať ľudia z Východného Vemmenhögu, z Torpu a zo Skurupu3. Áno,
budú sa sem schádzať z celého Vemmenhögského okresu, aby ho okukovali. Ktovie, možnože ho
rodičia dokonca vezmú na trhy do Kiviku4, aby ho tam ukazovali.

Nie, už len pomyslenie na to bolo strašné! Prial sa, aby ho žiadne ľudské oko neuvidelo!
Hrozné, aký bol nešťastný. Na celučkom šírom svete niet druhého takého nešťastného človeka.

Nebol už človek, ale netvor.
Pomaly začal chápať, čo to znamená nebyť človekom. Od všetkého ostal odlúčený – nemohol sa

zabávať s inými chlapcami, nikdy by nedokázal prevziať hospodárstvo po rodičoch a vylúčené, že
by sa nejaké dievča rozhodlo sa zaňho vydať.

Sedel a obzeral si svoj domov. Bola to malá obielená drevenička, akoby vtlačená do zeme
svojou vysokou a strmou strechou. Hospodárske stavby boli tiež malé a políčka také úzke, že by
ich poľahky aj žaba preskočila. No hoci bolo všetko také malé a chudobné, aj tak to bolo teraz
pridobré pre neho. Teraz si nezaslúžil iné bývanie, len nejakú dieru v maštali pod dlážkou.

Vládla tu krásna pohoda. Okolo to žblnkalo, pučalo a cvrlikalo. Ale jemu bolo ťažko na srdci.
Už nikdy sa nebude môcť z ničoho tešiť.

Nikdy sa mu nezdala obloha taká tmavomodrá ako v ten deň. Prileteli sem sťahovavé vtáky.
Prišli z cudziny, priplávali po Baltskom mori práve k Smygehuku5 a teraz  smerovali na sever. Boli
to vtáky rozličných druhov, no on z nich poznal iba divé husi, ktoré leteli v dvoch dlhých kli-
novitých radoch.

Preletelo už tak veľa kŕdľov divých husí. Vznášali sa vysoko, ale chlapec predsa len počul, ako
volali. – Pôjdeme teraz do hôr! Pôjdeme teraz do hôr!

Len čo divé husi zočili domáce husi, ako pobehujú po dvore, spustili sa dolu a volali: – Poďte
s nami! Poďte s nami! Pôjdeme teraz do hôr!

Domáce husi mimovoľne naťahovali krky a počúvali. Ale potom celkom múdro odvetili:
– Nám je dobre, že sa takto máme! Nám je dobre, že sa takto máme!

Ako sme povedali, bol prekrásny deň a vzduch taký ľahučký a svieži. Radosť v ňom lietať.
A každý nový kŕdeľ, ktorý tade letel, domáce husi stále viac rozrušoval. Niekoľkokrát zatrepotali
krídlami, akoby tiež túžili odletieť. Ale stará hus vždy povedala: – Nebuďte hlúpe! Veď tie idú
v ústrety hladu a zime.

Bol tam však mladý gunár, v ktorom to volanie husí vzbudilo skutočnú túžbu cestovať. – Ak
príde ešte jeden kŕdeľ, odletím s ním, – povedal.

Vtom letel nový kŕdeľ a volal ako ostatné. Tu mladý gunár vykríkol: – Počkajte! Počkajte! Pôj-
dem s vami! Rozpäl krídla a vzniesol sa, ale nebol na lietanie navyknutý, preto znova spadol na zem. 

Divé husi iste počuli jeho volanie. Obrátili sa a leteli pomaly naspäť, pozrieť sa, či pôjde s nimi.
– Počkajte! Počkajte! – zvolal a urobil nový pokus.
Chlapec, ktorý ležal na múriku, toto všetko počul. ,Bola by veľká škoda,’ pomyslel si, ,keby

veľký gunár odletel. Keby sa stratil, otca i matku by to veľmi zarmútilo, keď prídu z kostola.’
Ako tak na to myslel, opäť zabudol, že je malý a bezmocný. Zoskočil z múrika rovno do-

prostred kŕdľa husí a objal gunárov krk. – Nesmieš odletieť! – zvolal.
No práve v tej chvíli gunár vyskúmal, ako si treba počínať, aby sa odlepil od zeme. Vo svojej

horlivosti nemal ani čas chlapca striasť, a tak chlapec vzlietol s ním. 
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3. Vemmenhög, Skurup a Torp - osady v Skaane. 
4. Rybárska dedina v Skaane. 
5 Smygehuk (čítaj Smyjehuk, huk=roh) je južný koniec Švédska. 



Smerom nahor to išlo tak rýchlo, že sa chalanovi zakrútila hlava. Skôr, než si stihol uvedomiť, že
sa má gunárovho krku pustiť, bol už vysoko vo vzduchu, takže keby spadol na zem, zabil by sa.

Jediné, čo mohol spraviť, aby zlepšil svoju situáciu, bol pokus vyštverať sa gunárovi na chrbát.
A naozaj sa tam vyštveral, hoci s veľkou námahou. Vôbec však nebolo jednoduché udržať sa na
hladkom chrbte medzi mávajúcimi krídlami. Musel sa zaryť hlboko do peria a páperia, aby sa
neskĺzol nazad. 

OBDĹŽNIKMI POSIATA ŠATKA

Chlapec mal v hlave taký zmätok, že bol dlho celý bez seba. Vzduch mu hvízdal a šumel do
tváre, krídla pri ňom mávali a v perí to hučalo ako búrka. Trinásť husí letelo okolo neho. Všetky
trepotali krídlami a gágali. V očiach sa mu všetko krútilo a v ušiach mu hučalo. Nevedel, či letí
vysoko, či nízko, ani kam ho husi niesli.

Napokon sa predsa len spamätal natoľko, že si dokázal uvedomiť, že sa musí dozvedieť aj to, kam
s ním husi letia. No nebolo to ľahké, lebo nevedel, kde naberie odvahu pozrieť sa dolu. Bol pevne
presvedčený, že sa mu zakrúti hlava, ak sa o to pokúsi.

Divé husi neleteli príliš vysoko, lebo ich nový druh nemohol v príliš riedkom vzduchu dýchať.
Kvôli nemu leteli aj trocha pomalšie než obyčajne.

Napokon sa chlapec odvážil pozrieť na zem. A tu sa mu zdalo, že vidí pod sebou rozprestretú veľkú
šatku, rozdelenú na nespočetné množstvo malých a veľkých obdĺžnikov.

– Kam som sa to dofrasa dostal? – opýtal sa.
Nevidel nič, iba obdĺžniky a zase obdĺžniky. Niektoré ležali naprieč, iné po dĺžke, ale všade

boli uhly a rovné hrany. Nič nebolo krivé ani okrúhle.
– Čo je to za veľkú šatku so samými obdĺžnikmi, čo tam dole vidím? – nechápal chlapec, no

nečakal odpoveď.
No divé husi, ktoré leteli okolo neho, hneď zvolali: – Polia a lúky! Polia a lúky!
Tu pochopil, že tá veľká obdĺžnikmi posiata šatka, ponad ktorú letel, bola skaanska rovina. A pomaly

porozumel, prečo je taká farebná a samý obdĺžnik. Najprv rozpoznal svetlozelené obdĺžniky: boli to ozi -
miny, zasiate minulú jeseň, ktoré sa pod snehom uchovali zelená. Žltosivé obdĺžniky boli strniská, kde
predošlého roku rástlo obilie, hnedé boli ďateliniská, čierne prázdne pasienky alebo nezorané úhory.
Hnedé štvorhrany so žltým rámom boli určite bukové lesy, lebo v nich z veľkých stromov, čo sú up-
rostred lesa, lístie pred zimou opadáva, kým mladé bučky na okraji lesa si svoje zoschnuté a zožltnuté
lístie udržia na konároch až do jari. Videl i tmavé obdĺžniky s niečím sivým uprostred: to boli veľké,
do kruhu stavané gazdovstvá so sčernalými slamenými strechami a dláždenými dvormi. A potom nasle-
dovali zase obdĺžniky v prostriedku zelené a na okraji hnedé. To boli záhrady, v ktorých sa už zelenali
trávniky, kým kroviská a stromy, ktoré ich obkolesovali, zaodievala ešte len holá hnedá kôra.

Keď chlapec videl, ako bolo všetko zobdĺžikované, nemohol sa zdržať smiechu. 
Ale keď divé husi počuli, že sa smeje, káravo na neho zavolali: – Úrodná a dobrá zem! Úrodná

a dobrá zem!
Chlapec zas zvážnel. ,Že sa môžeš tak smiať. Ty, ktorému sa prihodilo najhroznejšie, čo

človeka môže postihnúť!’ pomyslel si. 
Keď si zvykol na tento spôsob jazdy a cestovania tak, že nemusel stále myslieť už len na to,

aby sa udržal na gunárovom chrbte, všimol si, koľko vtáčích kŕdľov letelo vo vzduchu a všetky
mierili na sever. A od kŕdľa ku kŕdľu sa rozliehal krik a volanie. – Tak vy ste dnes prileteli,
– kričali jedny. – Áno, dnes! – odpovedali husi. – Čo si myslíte o jari? – Ešte nie je na stromoch
ani lístka a v jazerách je studená voda! – znela odpoveď.
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Keď husi leteli ponad nejaké miesto, kde behala domáca hydina, volali: – Ako sa volá tento dvor?
– Tu natiahol kohút hlavu a odpovedal: – Dvor sa volá Malé pole, dnes ako vlani, dnes ako vlani. 

Väčšina domov sa síce volala podľa svojich majiteľov, ako bolo v Skaane zvykom, ale namiesto
toho, aby im kohúty povedali: – Toto je dvor Petra Maatssona a tamten Oleho Bossona, – udávali
meno, ktoré sa im zdalo najpriliehavejšie. Ak bývali na chudobnom gazdovstve alebo v želiarskom
domčeku, volali: – Tento dvor sa volá Zrnaniet. – A tí, čo boli z najchudobnejších, kričali: – Tento dvor
sa volá Málojedz! Málojedz! Málojedz!

Veľké bohaté sedliacke dvory dostávali od kohútov krásne mená, ako: – Šťastné pole, Vajcová
hora alebo Dom pokladov.

Ale kohúty na panských dvoroch boli príliš hrdé, aby si vymýšľali niečo žartovného. Jeden
kikiríkal a kričal tak hlasno, akoby chcel, aby ho bolo počuť až na slnko: – Toto je panský dvor
Dybeckov! Teraz ako vlani! Teraz ako vlani!

A trochu ďalej stál kohút, ktorý volal: – Toto je Svaneholm. O tom predsa majú všade vedieť!
Chlapec si všimol, že husi už neletia rovno. Vznášali sa nad celou Južnou rovinou6, akoby

mali radosť, že sú zase v Skaane a akoby chceli pozdraviť každý dvor.
Tak prišli aj k miestu, kde stáli veľké, masívne stavby s vysokými komínmi a okolo nich

množstvo malých domčekov. – To je jordberský cukrovar! – volali kohúty. – To je jordberský
cukrovar!

Chlapec, sediaci na gunárovom chrbte, celý ustrnul. Toto miesto by mal poznať. Nebolo
ďaleko od jeho domova a vlani tam pracoval ako husiar. Ale keď sa na to díval zhora, všetko
vyzeralo inak. 

Pozrime sa! Čo asi robí pastierka Aasa a Matúško, s ktorými sa vlani kamarátil? Rád by vedel,
či sú tam aj tohto roku. A čo by povedali, keby vedeli, že letel tadiaľto, vysoko nad ich hlavami?

Tak stratili z dohľadu Jordbergu a leteli na Svedaly7 a do Skabersjö8 a naspäť cez Börringek-
loster9 a cez Häckebergu10. Chlapec toho videl v ten deň zo Skaane viac, než za všetky predošlé
dni svojho života.

Keď divé husi naďabili na domáce husi, vtedy bývali najveselšie. Leteli celkom pomaly
a volali dolu: – Ideme teraz do hôr. Poďte s nami! Poďte s nami!

Ale skrotené husi odpovedali: – Ešte je v zemi zima. Ste priskoré. Vráťte sa! Vráťte sa!
Divé husi sa zniesli nižšie, takže sa takmer dotýkali zeme, a potom sa zdvihli ako blesk do

výšky, akoby sa niečoho hrozne naľakali. – Och, och, och! – volali. – To vôbec nie sú husi. To
sú iba také ovce!

Husi na zemi sa príšerne nazlostili a kričali: – Keby vás len postrieľali všetky do jednej! Všetky
do jednej!

Keď chalan počul túto zvadu, pustil sa do smiechu. No potom si spomenul, do akého nešťastia
sám seba priviedol, a dal sa do plaču. Lenže o chvíľu sa už zase smial.

Ešte nikdy neuháňal tak rýchlo a rýchla a divá jazda mu odjakživa robila radosť. Pravdaže,
nikdy si nepomyslel, že tu hore vo vzduchu môže byť tak čerstvo a že sem preniká taká príjemná
vôňa zeme a horskej živice. A nikdy nepomyslel na to, aké je lietať tak vysoko nad zemou. Veď
akoby ulietal svojmu žiaľu, svojim starostiam a všetkým krivdám, aké si len možno predstaviť.
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6. Južná rovina (šv. Söderlätt) je najúrodnejší kraj Švédska. 
7.  Osada v Skaane. 
8.  Skabersjö (čítaj Skabersö), zámok, povestný hojnosťou zveriny vo svojich horách. Švédsky kráľ tam každý rok chodí

na poľovačku.
9. Börringekloster (kloster=kláštor), bývalý kláštor, teraz zámok. 
10. Häckeberga (Hekeberga) zámok, povestný svojimi jeleňmi, ktoré sú ináč vo Švédsku vzácne. 



II.
Akka z Kebnekajse11

VEČER

Veľký domáci gunár, čo odišiel s divými husami, žiaril hrdosťou, že môže v spoločnosti di-
vých husí lietať sem-tam ponad Južnú rovinu a robiť si žarty z domáceho vtáctva. No ani tá zá-
plava šťastia nemohla zabrániť tomu, aby popoludní nepociťoval únavu. Pokúšal sa dýchať hlbšie
a krídlami mávať rýchlejšie, avšak i tak zaostal o mnoho husích dĺžok.

Keď divé husi, ktoré leteli na konci, spozorovali, že domáca hus už nevládze, volali na tú, čo
letela a viedla klinovitý kŕdeľ: – Akka z Kebnekajse! – Čo chcete? – spýtala sa vodkyňa. – Biely
zaostáva! Biely zaostáva! – Povedzte mu, že rýchly let je ľahší než pomalý! – volala vodkyňa
a znova natiahla krk vpred.

Gunár síce chcel radu počúvnuť a zrýchliť let, avšak tým sa tak unavil, že klesol až po
obrúbané vŕby, čo lemovali lúky a polia.

– Akka, Akka, Akka z Kebnekajse! – kričali husi z konca kŕdľa, keď videli, ako ťažko to šlo
gunárovi. – Čo zas chcete? – pýtala sa vodkyňa a bola veľmi nevrlá. – Biely padá! Biely padá!
– Povedzte mu, že je ľahšie letieť vyššie ako nízko! – zvolala vodkyňa a nespomalila let ani
trocha a natiahla sa znova vpred.

Gunár chcel aj túto radu počúvnuť, ale keď sa pokúsil vzniesť, začal tak lapať po dychu, že
mu išlo roztrhnúť pľúca.

– Biely už spadne! Biely už spadne! – Povedzte mu, že ak niekto nemôže letieť s kŕdľom,
môže sa vrátiť domov! – odbila ich vodkyňa. Vôbec jej neprišlo na um spomaliť, ale sa znovu na-
tiahla dopredu.

,Ták! Tak to teda vyzerá,’ zisťoval gunár. Odrazu pochopil, že divé husi ho vôbec nechceli
zobrať so sebou do Laponska. Vylákali ho z domova len pre zábavu.

Hnevalo ho iba to, že práve teraz strácal sily, takže nemohol tým tulákom ukázať, že i domáca
hus niečo dokáže. A za najmrzutejšie považoval takéto stretnutie z Akkou z Kebnekajse. Hoci bol
domácou husou, i tak počul rozprávať o vodkyni, zvanej Akka, ktorá mala vyše sto rokov. Poží-
vala takú úctu, že sa k nej vždy pridávali len najlepšie divé husi. No nik tak nepohŕdal domácimi
husami ako Akka a jej kŕdeľ, a preto by gunár teraz veľmi rád predviedol, že sa im vyrovná.

Letel zvoľna za ostatnými a uvažoval o tom, či sa obrátiť alebo pokračovať v lete. Vtom tr-
paslík, ktorého niesol na chrbte, povedal: – Milý gunár Martin, uznáš, že ten, kto nikdy nelietal,
sa predsa nemôže pustiť s divými husami až hore do Laponska. Nebolo by pre teba lepšie vrátiť
sa skôr, ako sa zničíš?

No domkárov chalan bol gunárovi zo všetkých najodpornejší, a len čo pochopil, že ten úbožiak
neverí, že by dokázal letieť ďalej, okamžite sa rozhodol na ceste zotrvať. – Ak o tom povieš ešte
slovo, hneď ťa zhodím do prvého rašeliniska, nad ktorým poletíme, – odvrkol a od hnevu mu tak
pribudlo síl, že letel takmer rovnako dobre ako ostatné.

Pravdaže, dlho tak letieť nemohol, a nebolo ani treba, keďže slnko teraz rýchlo zapadalo,
a rovno so západom slnka sa husi spustili priamo dolu. A skôr, než sa gunár a chlapec spamätali,
stáli na brehu Vombského jazera12 .
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11. Kebnekajse – najvšší švédsky vrch v laponskom kraji. Laponsko je najsevernejší kraj Švédska. Obývajú ho Laponci,
ktorí hovoria svojím vlastným jazykom a živia sa chovom sobov a losov. 

12. Vombské jazero (Vombsjö, čítaj Vombšö) je malé jazero v provincii Skaane.



,Tu asi prenocujeme,’ pomyslel si chlapec a zoskočil z gunárovho chrbta. Stál na úzkom
piesočnom brehu a pred ním sa rozprestieralo dosť veľké jazero. Na pohľad vyzeralo škaredé, tak-
mer celé pokryté čiernym a hrboľatým ľadom, plným dier a puklín, ako to už na jar býva. No ľad
sa už nemal dlho udržať. Už sa odtrhol od zeme a dookola mal pás čiernej, lesknúcej sa vody. No
i tak tu ľad ešte bol a šíril po kraji chlad a zimnú nepohodu.

Na druhej strane jazera sa črtala rozľahlá, bledá obrobená zem, ale tam, kde sa zniesli husi, sa
rozkladal veľký jedľový les. A zdalo sa, akoby ten ihličnatý les mal moc pripútať zimu k sebe.
Všade inde bola hlinitá zem, len pod drobnou chvojinou ostával sneh, ktorý sa roztopil a zmrzol
a znova sa roztopil a zmrzol, takže bol teraz tvrdý ako ľad.

Chlapcovi sa zdalo, akoby prišiel do zimnej pustatiny, a bolo mu tak úzko, že by sa najradšej
rozfňukal.

Bol hladný. Celý deň nič nejedol. Ale kde a čo vziať na jedenie? V marci ani na poliach, ani na
stromoch nerastie nič pod zub. 

Veru, kde nájde niečo na jedenie, kto mu poskytne prístrešie, kto mu pripraví lôžko, kto mu do-
volí zohriať sa pri ohni a kto ho ochráni pred divou zverou?

Teraz zapadlo slnko, od jazera vial chlad a z oblohy sa znášala tma, za súmrakom sa vkrádala hrôza
a v hore začalo vŕzgať a praskať. 

Zmizla veselá myseľ, ktorú mal chlapec, keď bol vysoko vo vzduchu, a vo svojej úzkosti sa ob-
zeral na ostatných druhov z cesty. Veď nemal nikoho iného, koho by sa mohol držať.

A tu zbadal, že gunár bol na tom ešte horšie, než on. Ležal stále na tom istom mieste, kam klesol,
a zdalo sa, že nemá ďaleko od smrti. Krk mu meravo ležal na zemi, oči mal zavreté a dych bol už
len slabým sipotom.

– Milý gunár Martin, – povedal chlapec, – pokús sa vypiť dúšok vody. K jazeru to nie sú ani dva
kroky.

Gunár sa však ani nepohol.
Chlapec síce predtým býval veľmi krutý ku všetkým zvieratám, i ku gunárovi, ale teraz sa mu

zdalo, že má v gunárovi jedinú oporu, ktorá mu ostala, a dostal veľký strach, že ho stratí.
Začal ním teda mykať a potískať ho, aby sa dostal k vode. Gunár bol veľký, takže to bola pre

chlapca tvrdá robota, ale nakoniec sa mu to podarilo.
Gunár dostal do vody najprv hlavu. Chvíľočku ležal tichučko v bahne, ale čoskoro vytiahol zobák,

otrepal si z očí vodu a prskal. Potom hrdo plával medzi šašinou a puškvorcom.
Divé husi sedeli pred ním na jazere. Gunára a jeho jazdca si vôbec nevšímali, ale vrhali sa priamo

do vody. Kúpali sa a prali a teraz tu sedeli a súkali do seba polozhnité žaburiny a vodnú šošovicu.
Bielemu gunárovi sa pošťastilo nájsť malého okúňa. Chytro ho uchytil, plával s ním k brehu

a položil ho pred chlapca. – Toto ti dávam s poďakovaním za to, že si mi pomohol dostať sa do vody,
– povedal.

Prvý raz za celý deň počul chlapec prívetivé slovo. Tak sa tomu potešil, že by najradšej objal
gunára okolo krku, ale to sa predsa len neodvážil. Aj daru sa potešil. Najprv si síce myslel, že vôbec
nebude môcť jesť surové ryby, ale potom predsa len dostal chuť skúsiť to.

Prehmatával sa, či nemá so sebou nôž, a naozaj, visel mu vzadu v pošve na gombičke nohavíc.
Tak sa však zmenšil, že nebol dlhší ako zápalka. No postačoval nato, aby ním mohol z ryby
zoškrabať šupiny a očistiť si ju. Netrvalo veľmi dlho a okúň bol v brušku.

Keď sa chlapec nasýtil, akosi sa hanbil, že dokázal zjesť niečo surové. ,Jasné, už vôbec nie som
človek, ale skutočný škriatok,’ zišlo mu na um.

Po celý čas, čo chlapec jedol, stál gunár mlčky pri ňom, ale keď prehltol posledný kúsok, ticho
mu povedal: – Dostali sme sa do veľmi hrdého husacieho rodu, ktorý opovrhuje všetkými
domácimi vtákmi.
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– Áno, všimol som si to, – potvrdil chlapec.
– Bola by pre mňa veľká česť, keby som tak s nimi mohol letieť až do Laponska a mohol im

ukázať, že aj domáca hus niečo dokáže. 
– Héééj, – natiahol chlapec odpoveď, lebo pochyboval, že by tam gunár dokázal s nimi

doletieť. Nechcel mu však odporovať.
– No neverím, že by som sa mohol vybrať na takú cestu sám, – priznal gunár, – preto by som

sa ťa rád opýtal, či by si nemohol ísť so mnou a pomôcť mi.
Chalan, pravdaže, na nič iné nepomýšľal, len akoby sa čo najrýchlejšie dostal domov, ale

žiadosť ho tak prekvapila, že nevedel, čo odpovedať.
– Ak si dobre pamätám, boli sme nepriatelia, – skonštatoval. Ale gunár akoby na to celkom

zabudol. Spomínal si už len na to, že mu chlapec práve pred chvíľou zachránil život.
– Ja by som sa vlastne najradšej vrátil domov, – povedal chlapec.
– Áno, zanesiem ťa naspäť, ale až na jeseň, – oznámil mu gunár. – Neopustím ťa, pokým ťa

zas neposadím doma na prah pred dvere.
Chlapec uvažoval, že by bolo vlastne dobre, keby sa nejaký čas rodičom neukazoval na oči.

Nebol preto proti návrhu a práve chcel povedať, že s gunárom pôjde, keď začul nad sebou silné
zahrmenie. Boli to divé husi, ktoré všetky naraz vyskočili z jazera, zastali a otrepávali zo seba
vodu. Potom sa usporiadali do dlhého radu a na čele s vodkyňou išli k nim.

Keď teraz gunár pozoroval divé husi, nemal veľa odvahy. Očakával, že sa budú viac podobať
na domáce husi a pocíti s nimi väčšiu príbuznosť. No videl, že sú od neho oveľa menšie a ani
jedna z nich nebola biela. Všetky boli ílovosivé s odtienkom dohneda. Ich očí sa dosť bál. Boli
žlté a svietili, akoby za nimi blčal oheň. Gunára odjakživa učili, že je najvhodnejšie chodiť po-
maly a kolembať sa, ale tieto akoby vôbec nevedeli kráčať a napoly skákali. No najviac sa naľakal,
keď uvidel ich nohy. Boli veľké a chodidlá mali roztrhané a rozšliapané. Vidno, že vôbec ned-
bali na to, kade stúpali a nikdy nič neobchádzali. Inak pôsobili veľmi ušľachtilo a čisto, len na
nohách sa dalo poznať, že ide o chudobnú a divú čeliadku.

Gunár ledva stihol chlapcovi pošepnúť: – Rozprávaj len smelo od pľúc, ale nehovor im, kto
si, – a už tam boli husi.

Zastali pred nimi a mnoho ráz zakývali krkom. Gunár robil to isté, len ešte častejšie. Len čo sa
dosť napozdravovali, vodkyňa povedala: – Teraz by sme radi vedeli, kto ste.

– O mne toho nie je veľa čo hovoriť, – začal gunár. – Narodil som sa vlani v Skanöre13. Na
jeseň ma predali Holgerovi Nilssonovi v Západnom Vemmenhögu a tam som žil až doteraz.

– Iste nepochádzaš zo žiadneho rodu, na ktorý by si mohol byť pyšný, – usúdila vodkyňa.
– Ako teda, že si taký namyslený a chceš byť v spoločnosti divých husí?

– To je asi preto, aby som vám, divým husiam, ukázal, že i my, domáce husi niečo dokážeme,
– odpovedal gunár.

– Áno, bolo by to pekné, keby si nám to vedel ukázať, – posmievala sa hus – vodkyňa. – Už
teraz sme videli, ako vieš lietať. No možno, že si v inom schopnejší. Možno, že si vytrvalý
v dlhom plávaní.

– Nie, tým sa nemôžem chváliť, – priznal gunár. Zdalo sa mu, akoby spozoroval, že sa ho hus
– vodkyňa rozhodla poslať domov, a preto mu bolo úplne jedno, čo odpovedal. – Neplával som
nikdy ďalej, než cez slatinu, – pokračoval. 

– Tak si teda myslím, že budeš majster v skoku, – skúšala ho zasa hus.
– Ešte nikdy som nevidel domácu hus skákať, a sám som to tiež nikdy neskúsil, – oznámil

gunár a tým si zhoršil situáciu ešte viac, než už bola.
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13. Skanöre je najmenšie mesto v Švédsku. 



Veľký biely gunár bol teraz presvedčený, že ho hus – vodkyňa už v žiadnom prípade nevezme
so sebou. A veľmi ho prekvapilo, keď povedala: – Odpovedal si smelo na otázky, a ten, kto je
smelý, môže byť na ceste dobrým druhom, i keď je spočiatku neskúsený. Čo by si povedal, keby
si u nás zopár dní ostal, aby sme sa dozvedeli, čo vieš?

– To je veľmi milé, – odvetil gunár celý nadšený.
Potom hus ukázala zobákom a riekla: – Ale kto je to s tebou? Takého som ešte nevidela.
– To je môj kamarát, – povedal gunár. – Po celý svoj život bol husiarom. Môže nám byť ces-

tou užitočný.
– Hej, pre domácu hus môže byť dobrý, – uznala divá hus. – Ako sa volá?
– Má rozličné mená, – vykrúcal sa gunár a nevedel, aké meno by narýchlo vymyslel, lebo

nechcel prezradiť, že chlapec má ľudské meno. – Volajú ho Hraško, – odpovedal nakoniec.
– Je z rodu škriatkov? – zaujímala sa opäť vodkyňa.
– Kedy chodievate vy, divé husi, spávať? – opýtal sa rýchlo gunár a tak sa chcel vyhnúť

odpovedi na poslednú otázku. – O takomto čase sa mi zatvárajú viečka samé od seba.
Ľahko sa dalo uhádnuť, že hus, zhovárajúca sa s gunárom, bola veľmi stará. Pernaté rúcho

mala sivé ako ľad a chýbali jej tmavé pásy. Hlavu mala väčšiu, nohy hrubšie a chodidlá rozo-
dratejšie než ostatné. Perie jej stuhlo, plecia skostnateli a krk vychudol. Všetko to bolo dielom
staroby. Len oči staroba nezbavila sily. Svietili jasnejšie a zdali sa mladšie než oči všetkých os-
tatných.

Teraz sa veľmi vznešene obrátila ku gunárovi: – Vedz teda, gunár, že som Akka z Kebne-
kajse. Tá, ktorá letí za mnou najlepšie po pravej strane je Yksi z Vassijaure14 a tá po ľavej je Kaksi
z Nuolje15. Vedz i to, že druhá po pravej strane je Kolme zo Sarjektjaakko16 a druhá po ľavej strane
je Neljä zo Svappavaary17 a že za nimi letí Viisi z Oviksfjällu18 a Kuusi zo Sjanfgeli19. A vedz, že šesť
husičiek, ktoré letia celkom na konci, tri vpravo, tri vľavo, sú všetky divé husi z veľhôr a pochádzajú
z najlepších rodín. Nesmieš nás pokladať za tuláčky, ktoré sa kamarátia s každým, koho stretnú,
a nesmieš si myslieť, že sa delíme o nocľah s niekým, o kom nevieme, z akého je rodu.

Kým Akka takto hovorila, chlapec rýchlo vystúpil. Mrzelo ho, že gunár, čo rozprával za seba
tak smelo, dával také vyhýbavé odpovede, keď išlo o neho.

– Nechcem tajiť, kto som, – vyhŕklo z neho. – Volám sa Nils Holgersson, som synom domkára
a až do dneška som bol človekom, ale dnes ráno...
Ďalej sa chlapec nedostal. Len čo povedal, že je človek, odskočila vodkyňa o tri kroky

a ostatné ešte ďalej. A všetky natiahli krky a zlostne na neho sipeli.
– Hneď si mi bol podozrivý, len čo som ťa zazrela na pobreží, – hnevala sa Akka. – A teraz

musíš ihneď odísť. Ľudí medzi sebou neznesieme. 
– To nie je možné, – začal gunár zmierlivo, – aby ste sa vy, divé husi, báli takéhoto trpaslíčka.

Zajtra určite pôjde domov, ale cez noc ho predsa musíte nechať medzi sebou. Nikto z nás by si
iste nevzal na svedomie, aby takéhoto neboráčika nechal samého brániť sa v noci proti líškam
a lasiciam kolčavám.  

Divá hus teraz pristúpila bližšie, ale bolo jasne vidno, ako ťažko premáha strach. – Učili ma
báť sa všetkého, čo sa volá človekom, nech by bol veľký, či malý, – povedala. – Ale, gunár, ak
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14. Vassijaure je jazero v Laponsku. 
15. Nuolja - vrch v najsevernejšej časti Laponska. 
16. Sarjektjaakko (Sarjetjoko), vrch v Laponsku, najvyšší po Knebnekajse. 
17. Bane na železnú rudu v Laponsku. 
18. Oviksfjäll (fjäll = skala, skalný vrch) je vrch v provincii Jämtlande. 
19. Sjanfgeli (Šangeli) sú bane na meď v Laponsku. 



ručíš za to, že nám neublíži, nuž môže u nás cez noc ostať. Neverím však, že by bol náš nocľah
vhodný pre vás dvoch, lebo my sa postavíme na plávajúci ľad a tam prespíme.

Asi sa nazdávala, že gunár príde do pomykova, keď to začuje. No on nedal na sebe nič znať.
– Ste veľmi bystré a viete si vybrať bezpečný nocľah, – pochválil ich.
– Ale mi ručíš za to, že sa zajtra vráti domov.
– Potom sa budem musieť vrátiť i ja, – odpovedal gunár. – Sľúbil som, že ho neopustím.
– Smieš ísť, kam sa ti páči, – povedala hus – vodkyňa.
Potom rozprestrela krídla a letela na ľad, kam ju nasledovala jedna hus za druhou. Chlapca zarmu-

covalo, že z jeho cesty do Laponska nič nebude, no okrem toho sa bál studeného nocľahu. – Gunár,
to bude stále len horšie a horšie, – povzdychol si. – A hneď na začiatku tam vonku na ľade zmrzneme.

No gunár mal dobrú náladu. – Nehrozí nijaké nebezpečenstvo, – vravel. – Teraz, prosím ťa, čo naj -
rýchlejšie zober toľko slamy a trávy, koľko uvládzeš!

Keď mal chlapec plné náručie suchej trávy, chytil ho gunár za golier košele, zdvihol ho a letel
s ním na ľad, kde už stáli divé husi a spali so zobákmi pod krídlami.

– Rozosteľ teraz slamu po ľade, aby som sa mal na čo postaviť, nech neprimrznem. Pomôž mi,
aj ja ti potom pomôžem, – sľúbil gunár.

Chlapec to urobil, a keď bol hotový, vzal ho gunár ešte raz za golier a strčil si ho pod krídlo.
– Myslím, že tu budeš ležať pohodlne a v teple, – povedal a krídlo pritisol k sebe.

Nils bol taký zababušený v páperí, že nemohol odpovedať, ale ležal pekne v teple, a keďže bol
unavený, hneď zaspal.

NOC

Je pravda, že ľad je vždy klamlivý a nemožno sa naň spoľahnúť. Ľadová prikrývka na Vombskom
jazere, ktorá bola večer od zeme oddelená, v noci zmenila svoju polohu tak, že sa na jednom mieste
dotýkala brehu. Tu sa stalo, že to na svojom nočnom love zbadal lišiak Smirre, ktorý vtedy býval na
východnej strane jazera v övedsklsterskom parku. Smirre síce videl divé husi už večer, ale nedúfal,
že by sa mohol k niektorej z nich priblížiť. Teraz sa za nimi vybral priamo na ľad.

Keď už bol Smirre blízučko pri husiach, odrazu sa pošmykol a jeho pazúry na ľade zaškria-
bali. Husi precitli a zamávali krídlami, ako sa chceli vzniesť do vzduchu. No Smirre bol na ne
príliš rýchly. Vyskočil, akoby ho niekto hodil, uchytil jednu hus za krídlo a upaľoval zas na breh.

Lenže v tú noc neboli husi na ľade samé, ale mali so sebou človeka, i keď takého maličkého.
Chlapec precitol hneď, ako gunár zamával krídlami. Spadol na ľad a rozospatý tam ostal sedieť.
Najprv si nevedel vysvetliť všetok ten rozruch a až potom zbadal, ako malý, krátkonohý pes
uteká po ľade s husou v pysku.

Rýchlo za ním vyskočil, aby mu hus vzal. Ešte počul za sebou volať gunára: – Daj si pozor,
Hraško! Daj si pozor! – No chlapec si myslel, že takého malého psa sa báť nemusí, a hnal sa za ním.

Divá hus, ktorú lišiak Smirre vliekol za sebou, počula chlapca klopkať dreváčikmi po ľade
a nemohla uveriť svojmu sluchu. ,Azda sa ten trpaslíček nazdáva, že ma líške vezme?’ divila sa.
A hoci bola na tom tak biedne, i tak začala z hĺbky hrdla gágať, presne tak, akoby sa smiala. 

,Prvé, čo sa stane, bude, že spadne do škáry v ľade,’ myslela si. 
No i keď bola taká tmavá noc, chlapec jasne videl všetky škáry a diery v ľade a odvážne ich

preskakoval. Teraz mal totiž dobré nočné oči škriatkov a videl i potme. Videl jazero a breh rov-
nako jasne, ako vo dne.

Lišiak Smirre zišiel z ľadu tam, kde sa dotýkal zeme, a keď sa štveral hore brehovým sva-
hom, zvolal na neho chlapec: – Polož hus, ty mamľas! – Smirre nevedel, kto to zvolal, a nemal
sa ani kedy obzrieť, len čo najrýchlejšie utekal.
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Lišiak sa teraz vnoril do prekrásnej bukovej hory a chalan bežal rýchlo za ním, ani si
nepomysliac, že sa tam môže dosť do nejakého nebezpečenstva. Veď po celý čas myslel na to,
ako s ním husi včera večer pohŕdavo zaobchádzali, a preto by im teraz veľmi rád predviedol, že
človek dokáže predsa len viac než ostatné tvory.

Každú chvíľu vykrikoval na psa, aby mu priniesol korisť a pustil ju. – Aký si to pes, že sa
nehanbíš ukradnúť celú hus? – kričal. – Hneď ju polož, lebo uvidíš, ako ťa zmlátim. Polož ju,
lebo poviem tvojmu pánovi, ako sa správaš!

Keď lišiak Smirre zistil, že ho pokladajú za psa, prišlo mu to také smiešne, že hus takmer
pustil. Smirre bol chýrny zlodej, ktorý sa neuspokojil s lovom potkanov a poľných myší, ale
odvážil sa chodiť i do dvorov a kradol tam sliepky a husi. Vedel, ako sa ho v celom kraji obá-
vali. Niečo takéto hlúpe nepočul od svojej mladosti.

No chlapec bežal tak rýchlo ďalej, že sa mu zdalo, akoby sa hrubé buky okolo neho mihali,
a Smirreho stále viac dobiehal. Napokon bol pri ňom tak blízko, že ho už chytal za chvost. – Teraz
ti už hus vytrhnem, – zvolal a schmatol Smirreho tak pevne za chvost, ako len vládal. Ale nemal
toľko síl, aby ho zadržal. Lišiak ho strhol so sebou, až sa zvírilo suché bukové lístie. 

Tu sa zdalo, akoby si Smirre ihneď uvedomil, že je jeho prenasledovateľ neškodný. Zastal, položil
hus na zem, postavil sa na ňu prednými labami, aby mu nemohla uletieť. Práve jej chcel prehryznúť
krk, ale nevydržal, aby predtým trocha nerozčúlil trpaslíka: – Len rýchlo bež a nažaluj na mňa gaz-
dovi, lebo hneď teraz do husi zahryznem! – povedal.

Chlapec sa začudoval, keď videl aký končitý nos a počul aký sipľavý, zlomyseľný hlas má tvor,
ktorého prenasledoval. Tak sa nahneval, že si z neho robí lišiak žarty, že na strach vôbec nepomyslel.
Zdrapil chvost ešte pevnejšie, zaprel sa o bukový kmeň, a práve vtedy, keď mal lišiak pysk na krku
husi, ho z celej sily potiahol. Smirreho to tak prekvapilo, že sa nechal ťahať niekoľko krokov dozadu
a hus bola vyslobodená. Ťažko zamávala krídlami a vyletela. Jedno krídlo mala poranené, takže ho
ledva dokázala používať, okrem toho nič v lesnej tme nevidela a bola bezmocná ako slepec. Preto
nemohla chlapcovi nijak pomôcť, len sa predrala cez dieru v zelenej streche a doletela k jazeru.

Smirre sa vrhol na chlapca. – Keď už nemám jedného, chcem mať aspoň druhého, – povedal a
v jeho hlase bolo počuť, ako sa jedoval. 

– Nie, nemysli si, že sa ti to podarí, – nedal sa chalan celý natešený, že zachránil hus. Pevne sa
držal chvosta, a keď ho chcel lišiak chytiť, hojdal sa na ňom sem a tam. 

Pri tom tanci v hore sa rozvírilo suché lístie. Smirre sa krútil dookola, ale chvost sa krútil tiež
a chlapec sa ho držal tak pevne, že ho líška nemohla ani za nič chytiť. 

Bol taký rozjarený svojím úspechom, že sa najprv iba smial a robil si z lišiaka žarty. No Smirre
bol vytrvalý, ako už starí lovci bývajú, a chlapec sa začínal báť, že by ho nakoniec predsa len mohol
chytiť. 

Vtom zazrel mladý buk, ktorý švihal do výšky tenký ako palica, aby sa čo najskôr dostal na svieži
vzduch cez zelený príkrov, čo nad ním rozložili staré buky. Bleskovo pustil lišiakov chvost a vy-
driapal sa na buk. Lišiak Smirre však tak zúril, že ešte poriadne dlho tancoval za svojím chvostom.
– Už nemusíš tancovať! – zvolal chlapec.

Lišiak sa div neprepadol od hanby, že nemohol chytiť takého skrčka, tak si sadol pod strom na
stráž.

Chlapcovi sa rozkročmo na slabej vetve nesedelo príliš pohodlne. Mladý buk sa nedotýkal ze-
lených korún stromov a tak sa z neho chlapec nemohol dostať na iný strom. Na zem sa tiež neodvážil. 

Tak skrehol, že si myslel, že zmrzne a pustí sa svojej vetvy. Zdolávala ho aj hrozná ospanlivosť,
ale nedovolil, aby ho spánok premohol, lebo sa bál, že by mohol spadnúť. 
Ťažko uveriť, aké strašné bolo sedieť v noci vonku v lese. Doteraz vôbec nevedel, čo je to noc.

Všetko sa zdalo ako zakliate a neschopné už ožiť. 
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Potom sa začalo rozvidnievať a chalan bol rád, že les zas nadobúdal svoju pôvodnú podobu,
hoci zima útočila ešte dotieravejšie, než predtým v noci. 

Konečne vyšlo slnko. Nebolo žlté, ale červené. Vyzeralo, že sa hnevá, a chlapec sa divil, prečo
je také nazlostené. Hádam preto, že noc rozniesla po zemi takú zimu a chmáry, kým bolo preč.

Slnečné lúče sa rozleteli vo veľkých zväzkoch pozrieť, čo vykonala zem, a slnko celé
očervenelo ako od hanby. Oblaky na nebi, hodvábne hladké pne bukov, drobné, pospletané
konáriky lesného krovu a inovať, čo na zemi pokrývala suché bukové lístie, všetko horelo
a červenalo. 

Zväzky lúčov sa však stále viac a viac rozlietali po oblohe a onedlho rozohnali všetku nočnú
tmu. Zmizla strnulosť a namiesto nej sa objavilo plno života. Čierny ďateľ s červeným krkom
začal klopkať zobákom do kmeňa. Veverička vyhopkala zo svojho brlôžka s lieskovcom, sadla
si na konár a oriešok lúskala. Škorec priletel s vláknom koreňa a pinka spievala vo vrcholci
stromu.

Tu chlapec porozumel, že slnko povedalo všetkým tým drobným bytostiam: – Prebuďte sa
a vylezte zo svojich obydlí! Teraz sa nemusíte ničoho báť.

Od jazera sa ozývalo volanie divých husí, ktoré sa usporadúvali na let. Čoskoro po tom letelo
všetkých štrnásť husí ponad les. Chlapec sa pokúšal na ne zavolať, no leteli tak vysoko, že k nim jeho
hlas nemohol dôjsť. Asi sa nazdávali, že ho líška zožrala. Ani na um im neprišlo, aby ho pohľadali.

Chlapcovi už od strachu veľa do plaču nechýbalo, ešte že slnko teraz stálo na nebi zlatožlté
a veselé a všade rozosievalo odvahu. – Nepatrí sa, Nils Holgersson, aby si cítil pred niečím strach
alebo sa niečoho bál, kým som tu ja, – povedalo slnko.

HRA HUSÍ

Pondelok 21. marca.

Asi tak dlho, ako potrebuje hus na svoje raňajky, sa v hore nič nezmenilo, ale práve v tú chvíľu,
keď ráno začalo prechádzať do predpoludnia, vletela jedna divá hus pod hustý vetvový krov.
Namáhavo hľadala cestu medzi pňami a konármi a letela veľmi pomaly. Len čo ju lišiak Smirre zbadal,
opustil svoje miesto pod bučkom a zakrádal sa k nej. Divá hus sa mu nevyhla, ale letela celkom tesne
ponad neho. Smirre za ňou vysoko vyskočil, no minul ju a hus sa vzdialila k jazeru.

Netrvalo dlho a prišla iná hus. Vybrala si tú istú cestu ako prvá a letela ešte nižšie a ešte pomalšie.
Aj ona letela tesne ponad lišiaka Smirreho a lišiak za ňou vyskočil tak vysoko, že sa mu uši dotkli jej
nôh, ale aj táto unikla bez pohromy a ako tôňa letela lesom ďalej k jazeru.

Uplynula chvíľočka a opäť sa objavila divá hus. Letela ešte nižšie a ešte pomalšie, a zdalo sa že sa
ešte namáhavejšie prediera pomedzi bukové kmene. Smirre prudko vyskočil a len vlások chýbal, a už
by ju mal, ale i táto sa zachránila.

Sotva však zmizla, prišla štvrtá divá hus. Hoci letela veľmi pomaly a nešikovne a Smirremu sa
zdalo, že by ju mohol chytiť bez najmenších ťažkostí, bál sa teraz nového nezdaru a rozhodol sa nechať
ju pokojne preletieť. No húska si vybrala tú istú cestu ako ostatné a práve, keď letela nad Smirrem,
spustila sa tak nízko, že sa nechal zlákať a skočil za ňou. Vyskočil tak vysoko, že sa jej dotkol labkou,
ale húska sa rýchlo hodila nabok a tak si zachránila život.

Skôr, než si Smirre odfúkol, objavili sa tri husi v jednom rade. Leteli úplne rovnako ako predošlé
a Smirre za nimi vyskočil do výšky, ale ani jednu sa mu nepodarilo chytiť.

Potom prišlo päť husí, ale leteli lepšie, než tie predošlé, a hoci sa zdalo, že aj ony chcú Smirreho
vylákať na skok, lišiak predsa len pokušeniu odolal. 

19

Zázračná cesta Nilsa Holgerssona s divými husami po Švédsku


