
65

8. kapitola  

 Srdečné loučení
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Po dlouhém zimním spánku svléklo 
dlouho oček ávané jaro hor y ze 

sněhového kabátku a Luněnka se vesele 
rozeběhla vstříc náruči lesa. Připadalo 
jí, jako by se po dlouhé době setkala se 
starým dobrým kamarádem. 
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8. Kapitola Srdečné loučení  

    Jaro přišlo! Zase
 můžeme do lesa na

 výpravy. Tolik se
 mi stýská po lesních

 zvířátkách!

                   
Mňau! 

Jaro je tady!

Písk! Písk!
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 S příchodem jara celý les rozkvetl 
a jarní příroda přinesla Luněnce další 
neuvěřitelné zážitky.

      Chi, chi! Jakoby
 mi tahle kytička chtěla

prozradit tajemství
jara!
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8. Kapitola Srdečné loučení  

 Bystřina se rozvodnila a její zurčení 
se proměnilo v hlasitý hukot.
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     Naše putování, při
 kterém pomáháme

 opylovat květy, opět
 začíná!

 Páry motýlů hravě poletovaly vzduchem, 
ptáčci začali pilně stavět hnízda a vysoko 
v korunách stromů prozpěvovali nejkrásnější 
melodie.

    Do-re-mi-fa! Jak
 dlouho už jsme

 nezpívali!
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8. Kapitola Srdečné loučení  

    Luněnko, poslouchej!
 Ptáčci si navzájem

 vyznávají lásku
 líbezným zpěvem!

    Aha!

 Moudrý lovec Luněnce řekl, že to je 
zpěv, kterým si ptáčkové vyznávají vzájemně 
lásku, protože jaro je obdobím nového života. 
V tu chvíli Luněnka porozuměla tomu, proč 
na jaře a v létě tatínka opouštěla touha lovit 
a pomyslela si, že nikdo nerozumí lépe tomu, 
co znamená milovat.
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    Luněnka se
 opravdu umí

 schovat! Jak to, že 
ji nemůžeme najít?

 Luněnka brzy znala každý kout 
v lese. Nepotřebovala už doprovod 
C i b e t k y  a  d o k o n c e  k d y ž  s e  s v ý m i 
k a m a r á d y  h r á l a  n a  s c h o v á v a n o u , 
nedokázali ji Cibetka s Flíčkem často najít!

    Písk! Luněnka 
to tu dobře zná!
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 Luněnka 
se již opravdu 
stala dcerou 
hor.

   Chi, chi!
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 Ke konci  jara si  Luněnka náhle 
všimla, že Cibetka často nepřítomně hledí 
na vrcholky hor v dáli.

    Něco není 
v pořádku! Co je 

s Cibetkou? Nikdy
jsem ji takto

neviděla!
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 Jednoho deštivého dne seděla 
Luněnka na verandě před chaloupkou, 
Flíček ležel stočený vedle ní a bedlivě 
spolu poslouchali, jak jim Moudrý lovec 
vyprávěl příběhy o lese.

     Před dávnými 
a dávnými lety, žil

 hluboko v lese
 medvěd...
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 Potom si za tichého bubnování deště 
dopřáli dlouhý a hluboký polední spánek, 
aniž by si uvědomili, že Cibetka se k nim 
nepřipojila, jak to měla obyčejně ve zvyku.
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8. Kapitola Srdečné loučení  

 Když si její nepřítomnosti 
L u n ě n k a  v š i m l a ,  b y l  u ž 
podvečer.

    Kde je Cibetka?
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  Cibetko!

   Mňau!
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8. Kapitola Srdečné loučení  

 Zapadající slunce zbarvilo horské 
údolí do ruda. Kapičky vody na stéblech 
trávy se leskly jako křišťálové kuličky. 
Průzračná voda v bystřině se třpytila 
zlatavými odstíny a les v dáli na obzoru 
zahalila okouzlující zlatavěrudá záře. Jaká 
krásná podívaná! V tu chvíli Luněnka 
zahlédla Cibetku, jak pomalu kráčí z toho 
pohádkového podvečerního lesa směrem 
k chaloupce.
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 Luněnka tím byla tak trochu překvapená, 
protože od té chvíle, co se Cibetka stala 
součástí jejich rodiny, neutekla nikdy předtím 
sama do lesa. Luněnka si navíc vůbec nevšimla, 
kdy Cibetka zmizela. Celou dobu si myslela, že 
Cibetka je s nimi doma v chaloupce.

  ... ...



81

8. Kapitola Srdečné loučení  

 V následujících dnech se podobná 
situace několikrát opakovala, až nakonec 
Luněnka pověděla tatínkovi o Cibetčině 
podivném chování.

    Hm...

    Tati, s Cibetkou
 není něco v pořádku!

Několikrát sama
utekla do lesa a často
kouká nepřítomně do

 d á l i .  N e n í  n á h o d o u 
nemocná?
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 Ve skutečnosti si 
Moudrý lovec dávno 
všiml změn, které se 
s  C i b e t k o u  z a 
poslední dny udály.
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8. Kapitola Srdečné loučení  

 A tak, když se Luněnka o Cibetčině 
chování zmínila, uvědomil si, že je na čase 
dovolit Cibetce, aby se vrátila do svého 
domova v lese.

   Luněnko, Cibetce
 se stýská po
 domově, víš?

   Ale jak to...?
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 Moudrý lovec 
se posadil a začal 
Luněnce vyprávět 
o životě Cibetky.
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8. Kapitola Srdečné loučení  

     Cibetka původně vyrůstala v lese, a proto 
může být skutečně šťastná jen ve volné přírodě. 
Sama si spočítej, jak dlouho už je Cibetka pryč ze 
svého domova. Určitě se jí moc stýská po rodině 
a kamarádech. Celou tu dobu jsem cítil, že přišla 
proto, aby ti dělala společnost. Díky ní jsi poznala 
k rásy  horsk é ho le sa  a  nav íc  se  sk amarádi la 
s Flíčkem. Všechna zvířátka a rostliny v lese jsou 
teď tvými dobrými kamarády, už se nebudeš více 
cítit osamělá. A tak je na čase, abychom Cibetku 
nechali, aby se vrátila do svého domova v přírodě.
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 Původně se lovec obával,  že se 
Luněnka rozpláče, nebo že se dokonce 
nebude chtít Cibetky vzdát. Nenapadlo 
ho, že Luněnka přijme odchod Cibetky 
s takovým klidem. Pouze v tichosti 
přemýšlela o tatínkových slovech a občas 
zahloubaně pohlédla na Cibetku.
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8. Kapitola Srdečné loučení  

 Také Cibetka na Luněnku upírala své 
něžné černé oči. Moudrý lovec poznal, že 
se spolu takto tiše loučí.
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   Písk!

 N á h l e  L u n ě n k a  p r o m l u v i l a 
a prolomila tak ticho, které obestřelo celou 
jejich chaloupku.
 Moudrý lovec se zadíval na svou 
dcerku. V jejích lesknoucích se očích 
nebylo ani stopy po smutku. Moudrý lovec 
byl na její statečnost a dobrosrdečnost 
nevyslovitelně hrdý! 
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8. Kapitola Srdečné loučení  

 A  když  se  podíval  na  Cibetk u, 
připadalo mu, že na jejím obličeji se 
objevil nejasný úsměv.

Zítra doprovodíme 
Cibetku domů!
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 Flíček jako by také vycítil,  že se 
bude muset se svou dobrou kamarádkou 
rozloučit, smutně mňoukal a vzájemně si 
s Cibetkou olizovali kožíšky. Obě zvířátka 
se za pískotu a mňoukání začala srdečně 
loučit. 

Mňau!

   Písk! Písk! Mějte 
se s Luněnkou rádi!
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8. Kapitola Srdečné loučení  

 Toho večera seděla Luněnka 
s oběma zvířecími kamarády na 
verandě před chaloupkou a společně 
pozorovali bělostný měsíc. Teprve 
za hluboké noci se v pevném obětí 
ponořili do říše snů.
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   Cibetčin domov 
je tam hluboko 

v těch horách v dáli. 
Počkejte, až uvidíte 

tu krásu.

     Jé! Stromy
tady jsou

všechny tak
 vysoké a krásné,  

určitě tu žijí 
víly!

   Písk! Písk!
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8. Kapitola Srdečné loučení  

 Druhý den brzy ráno vyrazili pod 
vedením Moudrého lovce na cestu do lesa 
na místo, kde lovec poprvé Cibetku spatřil. 
Cestou si ti tři jako obvykle neúnavně 
hráli. Flíček s Luněnkou byli poprvé tak 
hluboko v horách. Kdykoli objevili nějakou 
malebnou lesní mýtinu, kde předtím ještě 
nebyli, začali vesele vykřikovat, jako by to 
byla jen delší výprava dále do hlubin lesa.   
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 A jak si cestou hráli, 
an i  se  nenadál i  a  br z y 
překonali několik vrcholků, 
až se nakonec ocitli v lese, 
kde se lovec s Cibetkou 
popr vé setkali .  Jakmile 
C i b e t k a  s p a t ř i l a  s v ů j 
domov, radostně vypískla. 
Také Luněnka pochopila, že 
je na čase se rozloučit.



95

8. Kapitola Srdečné loučení  

     Ano, Luněnko.
 Dorazili jsme k domovu, 

na který Cibetka dnem 
i nocí neustále myslí.

   Mňau!

      Tam vepředu před
 námi, to je Cibetčin domov?
 Musíme se teď už rozloučit?
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 Luněnka poklekla, jemně Cibetku 
objala a pozorně sledovala okolní les. 
Fl íček zatím vedle potichu smutně 
mňoukal.

  Mňau!
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8. Kapitola Srdečné loučení  

   Chci si dobře
 zapamatovat les, ve

 kterém bydlíš...

 Po chvíli jakoby si Luněnka podobu 
lesa otiskla hluboko do srdce, pomalu 
uvolnila ruce, kterými objímala Cibetku, 
a potichu řekla:
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   Nikdy na tebe
 nezapomenu! Jsi moje

 nejlepší kamarádka!

  Písk! Písk!
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8. Kapitola Srdečné loučení  

 P ř i  t ě c h  s l o v e c h  s e 
Luněnce rozkutálely po tvářích 
slzy. Cibetka jí něžně slízala slzy 
z tváře a jako vždy na ni upřela 
svůj něžný pohled. 
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        Luněnko, vždyť si
 můžeme kdykoli přijít 

s Cibetkou hrát! Možná ti
 dokonce představí nějaké

 nové přátele!

        Tak už běž! Vrať se 
domů na svobodu, kam 

patříš!



101

 Teprve když uslyšela tatínkova slova 
útěchy, přestala Luněnka plakat. Usmála 
se, lehce Cibetku rukou postrčila a vstala.

   Písk! Písk!
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      Cibetko!

     Písk!    ... ...

      Cibetko!



103

8. Kapitola Srdečné loučení  

 Cibetka jako by porozuměla 
Luněnčiným slovům, několikrát 
se jí otřela o nohy, otočila se 
a pomalu běžela do lesa. Uběhla 
ale jen pár kroků a znovu se 
ohlédla, neochotna se rozloučit. 
Chvíli na Luněnku hleděla, až 
se nakonec znovu rozeběhla 
směrem k lesu. Za chviličku se 
ale znovu ohlédla.
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      Žádné strachy!
 Přijdu se na tebe

 podívat!

 Cibetka sice odcházela, ale neustále 
se přitom ohlížela zpět, až nakonec začala 
Luněnka mávat rukama a volala na ni: 
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8. Kapitola Srdečné loučení  

 Luněnčino volání se 
rozléhalo horami, až se 
Cibetka konečně přestala 
otáčet a zmizela v hustém 
lese. 
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     Mňau! 
       Mňau!

 Když Flíček 
u v i d ě l ,  ž e  s e 
Cibetka ztratila 
m e z i  s t r o m y , 
vystřelil jako šíp 
a rozeběhl se za 
ní.

 A ž  p o  h o d n ě 
dlouhé době se Flíček 
náhle objevil mezi 
stromy a zkroušeně 
se vracel se svěšenou 
h l a v o u .  D o š e l  a ž 
k Luněnčiným nohám 
a nepřestával přitom 
smutně mňoukat.

      Flíčku, nebuď
smutný! Cibetce by se

nelíbilo, kdybychom se
kvůli ní trápili.

      Mňau! 
         Mňau!
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8. Kapitola Srdečné loučení  

      Cibetka se
 opravdu vrátila 

domů...

 Luněnka sevřela 
F l í č k a  j e m n ě  d o 
n á r u č í ,  p o l ož i l a  s i 
tvář na jeho jemný 
kožíšek a zahleděla se 
nepřítomně k hustému 
lesu.
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 To srdečné loučení dojalo dokonce 
i Moudrého lovce.
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8. Kapitola Srdečné loučení  

     Zvířátka mají také city! Vy tři jste 
mě v tom ještě více utvrdili. Stačí jen 
otevřít své srdce a dosáhneš stejné 
moudrosti jako Cibetka. Podívej se 
třeba na svoji a Flíčkovu proměnu. 
Během přátelství  s  Cibetkou jsi  se 
naučila vážit si všeho živého a také jsi 
měla to štěstí, že jsi poznala radosti 
a krásy přírody. Věřím, že od této chvíle 
se už nikdy více nebudeš cítit osamělá!
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     Nikdy s Flíčkem
 nezapomeneme na dobu,

 kdy jsme žili společně
 s Cibetkou. Ať budeme
 kdekoli, zůstane navždy 

v našich srdcích a bude tak
 stále s námi, že ano?

 Luněnka si pečlivě 
uschovala ty  k rásné 
vzpomínk y hluboko 
v srdci.
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8. Kapitola Srdečné loučení  

     Pojďme se projít! Chtěla
 bych si Cibetčin domov
 pořádně prohlédnout!

    Mňau! Mňau!
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 Po Luněnčině nevinné tváři se 
rozlil radostný úsměv a Luněnka se 
znovu vrhla vstříc obětí horského 
lesa. 
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