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M oudrý lovec s Cibetkou na rameni 
se cestou společně radovali nad 

krásami krajiny, až dorazili k dřevěné 
chaloupce stojící uprostřed horského 
údolí. Když Luněnka uviděla, že tatínek 
se překvapivě brzy vrátil, radostně mu 
vyběhla z chaloupky naproti.

Tati! Tati!



55

4. Kapitola Luněnčina proměna

    Luněnko, tatínek 
se vrátil!
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 Luněnka právě uklízela nepořádek, 
který v pokoji udělal Flíček. Věděla už, jak na 
Flíčka vyzrát, ale ten den se mu opět podařilo 
proniknout do jejího pokoje a po chvíli 
bušení a dunění hrdě zamňoukal a zmizel. 
Zanechal za sebou neuvěřitelný nepořádek. 
A tak jakmile Luněnka uviděla tatínka, 
ublíženě mu o tom v slzách vypravovala.
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    Ach jo! Uličník 
jeden!

    Ten Flíček zase přišel
 do mého pokoje 

a udělal tam
 nepořádek!

 Podívej na tu spoušť.
 To všechno je jeho

 vina!
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      To je Cibetka. No řekni, není 
roztomilá! Narazil jsem na ni v lese, 
když jsem byl lovit. Představ si, že mi 

sama od sebe skočila na rameno 
a vrátila se se mnou domů!
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 N á h l e  s i  Lu n ě n k a  v š i m l a ,  ž e  n a 
tatínkově rameni se objevila roztomilá 
tvářička, ze které na ni hleděla dvě černá 
očička jako lesklé korálky. Luněnka polekaně 
vykřikla.

    Co to je?!



 Ačkoli se na první pohled Luněnce 
Cibetka opravdu líbila a tatínkova slova 
v ní vzbudila zvědavost, stále se ke 
zvířátkům neodvažovala přibližovat.

Roztomilá
 sice je, ale...

Jak roztomilá
malá

 holčička!
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 A k tomu všemu tu před chvílí opět 
řádil Flíček.
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 A tak se Luněnka odmítla s Cibetkou 
skamarádit a chtěla po tatínkovi, aby ji 
zavřel. Bála se, že kromě Flíčka ji bude 
zlobit také Cibetka.

Tati, rychle ji zavři!
 Nechci, abychom

 měli doma další zvíře, 
které tady bude dělat 

nepořádek.
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 Moudr ý lovec opravdu nechtěl 
p ř i p r a v i t  C i b e t k u  o  s v o b o d u ,  a l e 
nedokázal vzdorovat Luněnčinu naléhání, 
a tak nakonec spletl bambusovou klícku 
a vždy když odcházel lovit, Cibetku do ní 
zavíral.

    Cibetko, promiň. 
Pár dní to vydrž a já 

už něco vymyslím.



64

 Jednoho dne, když lovec 
odešel z domu na lov, Flíček opět 
přiběhl k chaloupce, aby Luněnku 
pozlobil.

  Mňau! Je na čase jí znovu
 ukázat, co dovedu!
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 Zatímco Flíček obcházel chaloupku 
a zjišťoval, kdy nejlépe zaútočit, objevil 
náhle Cibetku zavřenou v kleci.

    Ty musíš být ten 
výtržník!

    Co to? Nový host!
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 Když se Flíčkovi nedostalo příležitosti 
pozlobit Luněnku, obrátil svůj vztek 
na zvířátko v kleci. Viděl, že Cibetka je 
zavřená a nemůže se svobodně pohybovat. 
Flíček o to zuřivěji máchal drápky dávaje 
najevo, že on je tady pánem.
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    Grr! 

          Mňau! 

            Mňau!

    Ááá! Copak jsi se 
pomátl?
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 Flíček s Cibetkou se 
prali přes bambusovou 
klec, která je oddělovala. 
Ve chvilce nepozornosti 
ale Flíček otevřel západku 
na dvířkách klece, ty se 
otevřely a Cibetka byla 
jedním skokem venku.

    Podívej  na 
moje drápy! 

Pomoc!

     Rychle
 pryč!
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 Když Flíček uviděl Cibetčino statné 
tělíčko, vystrašeně uskočil stranou.

   Hurá! 
Děkuju ti!
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 Poté co sebral odvahu, aby se ohlédl 
zpátky, zjistil, že Cibetka ho nepronásleduje. 
Jen se slastně protahovala a bezstarostně si 
pročesávala hnědou srst na celém těle. 



71

4. Kapitola Luněnčina proměna

     Písk! Byla jsem v té kleci 
zavřená několik dní, celé 
tělo mě bolí! Teď se konečně 
můžu pořádně protáhnout! 

To je ale slast! 

    To je mi záhada!
 Jak to, že nepřiběhla, 
aby se mi pomstila?
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 Flíčkovi najednou připadalo, že 
Cibetka je neškodná, a tak přiběhl zpátky 
a provokativně se nahrbil a naježil chlupy. 
Cibetka tomu ale nevěnovala pozornost, 
pouze Flíčka klidně pozorovala.

    Mňau! Nemysli si, že jsem 
právě utekl, protože se tě 
bojím! Pche! To se ještě uvidí, 

kdo z koho!
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 Když už to Flíček opravdu přeháněl, 
vytasila své ostré drápky a trochu mu 
pohrozila.

     Nehraj si se mnou! Nemysli 
si, že můžeš každého jen tak 

šikanovat!
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    Ústup! Když
 už to nijak

 nejde, nezbývá 
než ustoupit!

Kša! Kša!

 Jů! Vitězství!
 Cibetka Flíčka

 zahnala!
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 Luněnka viděla, jak spolu Cibetka 
s  Fl íčkem soupeři l i .  Už když Fl íček 
útočil na Cibetku v kleci, upoutal hluk 
jejich zápasu její pozornost. Schovala se 
a vše zpovzdálí pozorovala. Když potom 
uviděla,  jak Cibetka Flíčka zahnala, 
zaradovala se, jako kdyby Flíčka sama 
potrestala. Ani trochu jí nevadilo, že 
Cibetka byla vypuštěna z klece ven.



 V podvečer se Moudrý lovec vrátil 
domů a hned si všiml Cibetky, jak leží 
stočená na prahu chaloupky. Ještě se 
nestačil ani pořádně rozhlédnout a už 
u něj byla Luněnka, která mu mávajíc 
rukama popisovala ten souboj mezi 
Cibetkou a Flíčkem.
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Jak to, že 
je Cibetka 
venku?

Tati! Cibetka je
 úžasná! Vystrašila 
Flíčka a ten utekl se 
staženým ocáskem!



 Od té doby už nezavírali 
Cibetku do bambusové klece. 
Za dva dny se vydal Moudrý 
lovec do hor na lov a Flíček 
opět přiběhl k chaloupce. 
Te n t o k r á t  a l e  n e v ě n o v a l 
p o z o r n o s t  L u n ě n c e ,  a l e 
Cibetce.

Mňau!

Pche! Ta
potvůrka tam
pořád ještě je!

  Nejraději
 mám ovoce!
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 Když Flíček uviděl Cibetku, jak se 
spokojeně vyhřívá na sluníčku na zeleném 
svahu hory, který považoval za svoje 
území, hrozně ho to rozčílilo. Zuřivě jako 
vichr ženoucí spadané listí se vrhl na 
Cibetku.

   Taková drzost! Jak
 se opovažuje

 vniknout do mého 
teritoria. Mňau!
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   Dokud ti trochu
 nepocuchám srst, nevíš, 

co dokážu! Připrav se!

80



 C i b e t k a  a l e 
mrštně vyskočila, 
seběhla ze svahu, 
r ychle  proběhla 
mezi tungovníky 
na břehu bystřiny 
a skočila na velký 
kámen uprostřed 
vody.

   Cha, cha!

   Trochu si 
s ním pohraju!
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 Flíček se dříve již několikrát kvůli 
Luněnce proti své vůli v bystřině pořádně 
vykoupal, a proto se obvykle držel od 
vody v uctivé vzdálenosti. Není tedy 
divu, že když Cibetka skočila na velký 
kámen uprostřed bystřiny, Flíček zůstal 
stát na břehu a rozlobeně ji pozoroval. 
Cibetk a mezit ím seděla na k ameni 
a potichu na nezkrotného Flíčka upírala 
své mírumilovné oči.
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      Aj aj! Posledně jsem
 kvůli té malé holce skončil 
ve vodě, tentokrát se ale už 

nenechám napálit!



 Poté co na sebe takhle chvíli hleděli, 
omrzelo Flíčka cenit zuby a tasit drápy 
a postupně ho přešla i útočná nálada. 
Rozmrzele se vrátil na louku na svahu 
hory a lenošivě se natáhl na sluníčku.
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    Pche!

 Mňau!



 V  t u  c h v í l i  C i b e t k a  p o t i c h u 
seskočila z kamene zpátky na břeh 
a našla si kus zelené travičky, kde se 
natáhla a pokračovala ve vyhřívání se na 
sluníčku.
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    Tak krásná
 louka, neznám
 lepší místo na

 lenošení!



 Jakmile Flíček spatřil, že Cibetka se 
vrátila do jeho teritoria,

    No to se na to
podívejme, ta

 provokatérka se odvážila 
vrátit se na břeh!
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   Neutečeš!
 Tentokrát tě

 dostanu!

    To je ale zlá 
kočka!

znovu se na ni rozzuřeně 
vrhl a Cibetka opět hbitě 
skočila na kámen uprostřed 
bystřiny.

4. Kapitola Luněnčina proměna



     Naštvala jsi mě, 
a  proto  tě  musím 

řádně potrestat!

    To je ale
 neurvalec!

    Okamžitě
 stůj! Neutíkej!

      Písk! Cha! Jak
 to, že mě nemůžeš

 dohonit?
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 Pokaždé když Moudrý lovec odešel 
na lov, pozorovala Luněnka souboj 
Flíčka s  Cibetkou. Cibetka vždy oplácela 
Flíčkovi jeho nesmyslnou zuřivost 
klidem a přátelskou vstřícností. Nejenže 
se dokázala vyhnout všem Flíčkovým 
útokům, dokonce se mu ani nesnažila 
pomstít. I když se na zelené louce takto 
střetli nejméně stokrát, Flíček nikdy 
proti Cibetce nic nezmohl.

     To je ale podívaná!
 Flíček je na Cibetku

 krátký! 
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Postupně 
s e  a l e 
Fl íčkova 
zuř ivost 
z c e l a 
vytratila.

 Po několika dnech 
d o k á z a l i  u ž  F l í č e k 
s Cibetkou společně 
ležet na trávě a vyhřívat 
s e  n a  s l u n í č k u,  a l e 
z Flíčka bylo stále cítit 
nepřátelství.

 Uf! Už se
nemůžu ani

hnout!

 Prozatím tě
 ušetřím! Ale

 nemysly si, že jsi 
vyhrála...

     Co má asi v plánu...
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     Co má asi v plánu...      Mňau! Sama 
skočí do pasti!

 Za další dva dny 
s e  z a č a l a  C i b e t k a 
k  F l í č k o v i  p o m a l u 
přibližovat.

J a k m i l e  F l í č e k 
uviděl, že k němu 
C i b e t k a  p ř i š l a , 
otočil se a skočil 
na ni.
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 Ale Cibetka se mu obratně vyhnula. 
Neúnavně s Flíčkem hrála tuto novou hru, 
až nakonec dosáhla toho, že se k Flíčkovi 
přiblížila, aniž by na ni zaútočil.

   Grr...Už
 zase utíkáš!

 Neprovokuj mě!

   Podívej, jak krásný 
je dnešní den! 

   Jéje! Jak to,
 že jsi pořád

 ještě tak
 dopálený?
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 Tou dobou již začalo mezi 
oběma zvířátky nepozorovaně 
vznikat přátelství.

     Jejda! Zdá se, že 
z Flíčka a Cibetky se 

stali kamarádi. 
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   Tati,  dneska ležela Cibetka 
vedle Flíčka. Vyhřívali se spolu 
na sluníčku bez toho, aniž by se 

hádali a prali. No není to skvělé!

 Luněnka Flíčka a Cibetku často 
pozorovala a když se Moudrý lovec vrátil 
domů z lesa, nadšeně mu o jejich hrátkách 
vyprávěla.
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 Vždy se jí přitom ve tváři objevilo 
rozrušení a zvědavost. Aniž by si to 
uvědomila, zvířátka ji začala přitahovat.



 Moudrý lovec se nad Luněnčinou 
proměnou upřímně zaradoval.
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   Moje Luněnka
 se nějak změnila!
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