Ze života Lístečku
I

Napsal: Yu Hsi
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Předehra
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Podél mořského pobřeží se táhne hřeben strmých zalesněných
hor a uprostřed té bujaré zeleně se odehrává příběh malého lístku
mandlovníku mořského.
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Jednoho dne se na jedné z větví objevilo pětatřicet pupenů, celý
strom jako by se rázem proměnil v rozvitý květ, když tu náhle se
kapka za kapkou na horské údolí snesl déšť.
K dešťovým kapkám se přidal vítr a společně Lístečkem
zacloumaly: „Vstávej! Tak vstávej přeci!“
Jakmile se Lísteček pomaličku vysoukal ven ze své kolíbky,
ucítil tu osvěživou vlhkost deště a vystavil na obdiv svou svěže
zelenou košilku, kterou měl celou zimu pečlivě uloženou. Jak ta
košilka zářila! Jako by byla posypána zlatým práškem. Tak ryzí
a neposkvrněná!
Déšť a rosa rozvlnily do té doby poklidnou hladinu jeho duše,
a jako by náhle procitl, probudil se Lísteček z hlubokého spánku
a počal růst.
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Malebným horským lesem, kde Lísteček žil, po celé dny foukal

jemný vánek, který společně s deštěm a rosou Lísteček chladily.
Horští ptáci a divoké kvítí dělali společnost té bující zvlněné
zeleni. Tu a tam se skrze stromy mezi seschlými trsy trávy na
staré buvolí stezce objevovaly bílé kožíšky kůzlátek. Jindy ty
bílé chomáčky klopýtaly na mořském pobřeží vydlážděném
oblázky. Nezkalené veselí pestrých květů života pozvolna
prostoupilo tento odlehlý kus horské divočiny.
A když se za ranního rozbřesku objevily první paprsky slunce,
skřivan svým zpěvem probudil ten malý zelený Lísteček
vyrůstající opodál.
Temně zelený pás hor se opírá o širé azurové moře a všude,
kam oko dohlédne, všude jen samá zeleň a modř – chvílemi
jakoby spolu letěly bok po boku, jinde se proplétají jako plazi
a rozpínají se až k nezměrným nebesům. Majestátný vzhled
místních hor ale nespočívá v jejich výšce ani v nástrahách,
které ukrývají, nýbrž v krásné oduševnělé atmosféře, jež jimi
prostupuje.
Hluboko v jejich nitru leží malá horská vesnička.

7

1.
Jarní zrození
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Na samém počátku jara pohladila nebesa zemi hustým

deštíkem. Závoje jemného deště prozpěvovaly za doprovodu
ševelivé hry jarního větru vřelou melodii jako rozechvělé
struny harfy a kapku po kapce svlažily celou zem.
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Prásk! Z ničeho nic zaburácel do poklidného rytmu deště mocný
hrom.
A vzápětí druhý a třetí, jako by se snažily rozštípnout nebesa
v půl. Tajemné, strach nahánějící blesky, které prosvítaly skrze
temně šedivé mraky, rozvibrovaly zemi dosud spící zimním
spánkem. Hustý jarní déšť spolu s halasem hromů rozehrály
svižnou, mocnou melodii a vmžiku vše zahalil oblak husté mlhy.
Burácení jarních hromů jakoby promluvilo v tajemné řeči srdce
vesmíru a vše živé, jež se během zimního spánku ukrývalo
v zemi, se potichu probudilo povzbuzeno chladivou vláhou
dešťové vody.
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Jednoho rána nepřetržité deště konečně ustaly a země se pod
pokrývkou rosy zaleskla v paprscích vycházejícího slunce.
Z přírody jakoby nejasně vyzařovala tajuplná duchovní síla
života.
Tu náhle se ozvalo ptačí švitoření. Za rozbřesku přeletěla
hejna ptáčků nad korunami stromů a jejich zpěv prolomil ticho
probouzejícího se horského lesa. Jako by nesli řetízky stříbřitých
zvonků, drozdi a timálie radostně prozpěvovali melodii ranních
paprsků.
Za hlasitého švitoření, které doprovázelo ranní hostinu ptáčků,
se nebesa, do té doby zářivě bílá jako břicho velryby, postupně
pokryla širokou paletou barev – tu modrá, tam fialová, červená či
oranžová, z těch pestrých barev jednomu až přecházel zrak! Za
okamžik se také obláčky lemující předěl mezi mořem a nebesy
převlékly do duhových kabátků. Po vydatné snídani se i další
ptáčci přidali k bujarému ptačímu koncertu – timálie, skřivani,
bělovláskové, květozobové a vousáci černobrví. Z plna hrdla
zpívali a soutěžili jeden s druhým o to, který z nich předvede tu
nejlepší písničku. Vmžiku naplnilo celý les radostné, uchu libé
ptačí švitoření, které se ozývalo v keřích i vysoko v korunách
stromů.
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Vycházející slunce jakoby přitahováno tím vše pronikajícím

halasem najednou povyskočilo zpoza mraků a ukázalo svou
jasnou rozesmátou tvář. Třpytivé paprsky prozářily vše kolem
a zalily slunečním světlem zemi omytou deštěm.
Hlasité ptačí švitoření, které se ozývalo z lesa, dalo ještě více
vyniknout tichu a klidu horské vesničky, jež byla tou dobou stále
ještě ponořená do sladkého spánku.
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Z vrcholků hor se dolů do údolí klikatí svižná horská

bystřina. Toho rána jako by i ona následovala radostný zpěv
ptáčků a hned, jak vstoupila do malebného zeleného lesíka,
zapojila se do ptačího koncertu. Obohacena silou jarního
deště, který rozvěšel na větvích stromů a na okolních keřích
blýskavé korálky, vyplnila bystřina prázdné místo v ptačím
orchestru.
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V tropickém lese na samém okraji Asie je většina porostu po celý

rok zahalena do sytě zeleného kabátu, až z té zeleně přechází
zrak. Není tedy divu, že stromy, které s ročním obdobím svůj šat
mění, obzvlášť přitáhnou pozornost, zejména pak mandlovníky
na břehu bystřiny. Na samém počátku jara, kdy jejich koruny
stále ještě zdobí oslnivě rudé listí z předešlého roku, připadá
každému, kdo do horského lesa zavítá, jako by příroda uprostřed
té zeleně úmyslně rozvěsila jasně červené korálky.
Náhle zafoukal něžný jarní vítr a listoví stromů se rozvlnilo
doprovázeno jemným šuměním. Kulaťoučké kapičky rosy se
rázem proměnily v neposedné jiskřičky života, a zatímco padaly
k zemi, roztančily se pestrobarevným třpytivým tancem.

16

„Ach – jak svěží vzduch! Jak krásně je na světě!“ ozval
se jemný hlas kdesi v koruně mandlovníku.

„Co to? Kdo to byl? Komu
patří ten něžný hlásek?“

Bělovlásek, který si právě ve větvích
mandlovníku pročesával peří, se udiveně
rozhlédl.

„Vždyť ten drozd, který
tak libě zpíval, právě
odletěl kamsi do dálek.
Kdo to tedy nyní opěvuje
krásy jara?“
Zafoukal vítr a kapičky rosy se znovu zatřpytily.
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Bělovlásek, který pozorně sledoval každé zafoukání větru či
pohyb v trávě, konečně uspokojil svou zvědavost. Povšiml si
totiž, že nedaleko od něj na odnoži větvičky vyrašil právě jemně
zelený pupen.
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Ach tak! To na mandlovníku už
vypučel nový lístek!

„Ten větřík je tak příjemný!“

Rozezněl se vesele onen něžný hlas.

19

V kapičkách rosy se odrážela záře vycházejícího slunce a vše
jako by bylo naplněno chutí do života.
Z pupenu na větvičce, jako ze zelené kolíbky, vykukoval
Lísteček a rozrušeně pozoroval okolní svět. Země kolem něj se
leskla bujarou zelení, na azurově modré obloze pluly čistě bílé
mráčky a strom, na kterém vyrostl, zdobily temně rudé listy.
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„Haló! Lístečku, není na
tebe nějak brzo? Vždyť jaro
ještě ani pořádně nezačalo!“

Když Bělovlásek uviděl, jak je Lísteček omámený tou nádherou,
okamžitě se s ním pustil do rozhovoru.
„Kdo to tu na mě mluví?“ Lísteček se rozhlédl kolem dokola,
a když zahlédl Bělovláska sedícího na sousední větvi, radostně
zvolal nevinným hláskem:
„Že jdu moc brzy? Už nějakou dobu jsem
vyčkával připravený ve své kolíbce na
větvičce! Za poslední dny jsem se dosyta
napil jarního deště a rosy a pomyslel jsem
si, že jsem již dostatečně silný, a tak jsem
nedočkavě vystrčil hlavu, abych si prohlédl
okolní svět… Taková krása!“
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„Jaro je opravdu krásné! Ale dej na má slova, tohle
počasí pro tebe ještě není moc vhodné!“

A opravdu. Přesně jak to Bělovlásek předpovídal, nechybělo
málo a Lísteček ty střídavě teplé a vzápětí hned studené jarní
dny nepřežil!
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Ráno ještě svítilo sluníčko a dokonce i kapička rosy na našem

Lístečku neodolala pokušení a v lázni teplých slunečních
paprsků se proměnila v páru a spojila se s mráčky cestujícími
oblohou. Jakmile ale přišla noc, rozfoukal se studený vítr, který
zalézal až do morku kostí. Ten nemilosrdný vítr jako by chtěl
maličké tělíčko Lístečku nadobro zmrazit. Chvíli bylo jasno,
chvíli zataženo, občas sluníčko dokonce dva i tři dlouhé dny
ani na okamžik neukázalo svou usměvavou tvář. Nejednou se
stalo, že se Lísteček zrovna opojně vyhříval v teploučké záři
jarního sluníčka, když v tom se přihnal vítr a mračna a spustil
se pořádný liják, až se Lísteček celý roztřásl. Teplá, sluncem
projasněná krajina se rázem zahalila do ledového závoje mlhy.
Takovéto počasí mladičký Lísteček jen těžko snášel.
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Lísteček musel sice hned po narození čelit proměnlivému
jarnímu počasí, ale starý strom ho vždy dokázal včas ochránit.
Protože tep země je společný všemu živému, vždy když už byla
proměna počasí na spadnutí, starý strom ji pocítil z nepatrných
výkyvů teploty půdy, a potichu snížil množství mízy, jež
proudila tělíčkem mladého Lístečku, aby při tak nízké teplotě
neumrzl.
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Také sám mladičký Lísteček bojoval ze všech sil. Přestože jeho
křehké tělíčko se zdálo slabé na to, aby čelilo větru, nevzdával
se. Jakmile po svém narození poprvé otevřel oči, to co spatřil,
mu učarovalo! Ta krása jarní krajiny, jež se rozprostírala před
jeho zrakem, jej naplnila nezměrným veselím, a toto radostné
dojetí posílilo jeho víru a odvahu do života.
A tak Lísteček postupně úspěšně prošel svou první životní
zkouškou…
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2.
S radostmi přicházejí i starosti
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S každým jarním deštíkem bylo den ode dne tepleji.
A když přišly Svátky čistoty a jasu, byla již proměnlivá povaha
jara ta tam a slunce stále častěji vystavovalo na obdiv svou
něžnou tvář. Tou dobou si také většina ptáčků našla za velkolepé
hudební slavnosti druha či družku a ódu na jaro zaměnili za
sladká slovíčka lásky.
I Lísteček, který předčasně vyrašil na starém mandlovníku, se
již mezitím zcela rozvinul a proměnil se ve smaragdově zelený
klenot. Za nestálého jarního počasí nejenže vyrostl a zesílil, ale
esence z rosy, která jím proudila, jej ještě více naplňovala energií
do života.
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Lísteček právě nastavoval tvář rannímu slunci a kolíbal se v jarním
větru, když tu si vzpomněl na dobu, kdy se narodil, a jeho srdce
rázem zaplavila nevyslovitelná vděčnost.
Od svého narození žil pod ochranou statného mandlovníku, kterému
se přezdívalo Vládce stromů, a tak se cítil nadmíru bezpečně.
Lísteček sice neznal skutečné stáří mandlovníku, podle jeho košaté
koruny a mohutného kmene však nebylo těžké odhadnout, že je mu
více jak sto let. Vždyť celý mandlovníkový háj na okraji horského
lesa tvoří vlastně několik generací jeho početné rodiny.
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Všechny tyhle mandlovníky,
co tady vidíš, to všechno jsou
děti Vládce stromů!

Bělovlásek má pravdu!

Jé!

Také staré červené listy, které mandlovník zdobily, Lístečku
dodávaly odvahu a učily ho, jak za studených dní hospodařit
s teplem potřebným k životu. A nesmíme zapomenout ani na
Bělovláska, který za Lístečkem často zavítal. Pokud zrovna
nepřetržitě nepršelo, rád sedával na vedlejší větvi a rozprávěl
s ním o všem možném.
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Nikdo v lese nemá takový
přehled jako Bělovlásek!
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Bělovlásek říkal, že příslušníci jeho rodu jsou nejstaršími
obyvateli tohoto lesa. Jak zpívají různé druhy ptáčků, chuť
plodů a nektaru každého stromu, dokonce i to, kde vyrostl nový
mech – o tom všem měl Bělovlásek dokonalý přehled. Dokonce
Lístečku vyprávěl i o tom, jak se svahy na opačném vrcholku hor
postupně barví do červena, fialova, žluta, modra – jak překrásná
jsou ta pestrobarevná kvítka! „A co teprve ten přelétavý drozd,
který si pro sebe opět jednou vysloužil výsostné označení Král
zpěvu,“ prozpěvoval Bělovlásek.

Můžeš mi říkat
Všeználek!

Obklopen upřímným zájmem a nespočtem radostí a rozkoší,
kterými oplývaly hory a les, pronikl drahocenný příslib života
nevědomky do srdce Lístečku a doprovázel ho v době, kdy ještě
sbíral síly pro život v divoké přírodě. Mimo jiné v něm podnítil
nezdolnou energii a o něco později mu přinesl dar, o kterém se
Lístečku ani nesnilo.
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Bylo stále tepleji, zpěv ptáčků byl stále výmluvnější a Lísteček
si postupně uvědomil, že jeho tělíčko se výrazně liší od listoví
okolních stromů. Ta nekonečná zelená záplava horského lesa byla
utkána společným úsilím všech stromů, které jako by uposlechly
bezeslovný příkaz země a vystavily na obdiv svou krásu. Některé
druhy stromů okouzlovaly svou ladností a impozantním vzhledem,
jiné působily klidně a důstojně, další vypadaly dostatečně silné
na to, aby neochvějně čelily poryvům větru, a některé z nich
učarovaly svou přirozeností a prostotou. Nejrozmanitější krajinné
scenérie utvářely líbeznou harmonii horského lesa. Díky té opojné
atmosféře připadalo Lístečku, že život je krásný a plný štěstí.
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Tou dobou již zaplavili okolí pestrobarevní motýli, ladně poletující

jako víly. Jejich oslnivě duhové róby připadaly Lístečku jako
tajuplný zázrak přírody. Pokaždé když vysvitlo slunko a zavál
jemný větřík, před jeho očima se rázem rozvířily houfy motýlích
křídel.
Lesy a vrcholky hor se vzájemně přikrývaly zelenými poduškami,
ptáčci švitořili a motýli tančili. Jaká to pastva pro duši i zrak – kolik
asi čarovné inspirace bylo potřeba k jejímu vytvoření!
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Občas se Lísteček svěřoval se svými pocity svým starším
sourozencům rudým lístkům. Chtěl slyšet, co si o tom všem
myslí, ale oni se vždy jen vesele usmívaly:

Ještě se máš hodně
co učit, Lístečku!

„Cesta životem je jako hudební
skladba! Musíš ji ve svém srdci
skládat notu za notou!“
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To jsou ale překrásní
motýli!

„Proměny a výtvory přírody jsou
opravdu čarovné, musíš je pomalu
vstřebávat celým svým srdcem, teprve
poté porozumíš tomu, jaký smysl
skrývají!“
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Přestože Lísteček slovům rudých lístků zcela nerozuměl, jejich

rady si vtiskl hluboko do paměti.
Jak se taneční kroky jara stávaly jistějšími a čím dál více
oslňovaly vše vůkol, naplňoval horský les srdce Lístečku stále
větším pocitem štěstí a zároveň úžasem nad tajuplnou krásou
přírody. Náhlé proměny počasí pro něj již nebyly těžkou
zkouškou, ale staly se mu jistým druhem rozkoše. Bylo to
opravdu omamně oslnivé období jeho života. Vzletný tanec
šňůrek deště působil obzvlášť poeticky a nepřetržitý jarní deštík
se proměňoval v životadárnou slaďoučkou rosu.
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„No né! Ty jsi opravdu přečkal to
nevlídné počasí na samém počátku jara
a navíc jsi stále statnější a zelenější!“
nešetřil Bělovlásek slovy chvály.

Děkuji ti, Bělovlásku! Vidím,
že i ty si přes svůj věk stále
udržuješ mladistvého ducha!

A zrovna když Lísteček nabyl přesvědčení, že jeho dny budou
nadále už jen plny bezstarostného veselí, stalo se něco, co jej
zarmoutilo, avšak zároveň naplnilo pocitem štěstí.
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Už je to tady! Můj
čas nadešel!

Sbohem, kamarádi!

Jednoho dne za rozbřesku, když ho probudily paprsky
vycházejícího slunce a ptačí zpěv, vdechl Lísteček zhluboka
tu ryzí chladivou vůni rosy a nechal se hladit poryvy vlahého
větru. Nemohlo mu být příjemněji. Tu náhle se odkudsi ozvalo
slaboulinké, takové sotva slyšitelné lupnutí.
Vzápětí Lísteček zahlédl, jak se těch několik rudých listů,
potichu odstrčilo od větvičky a zlehounka se nechaly unášet na
křídlech větru, až nakonec pomalu dosedly na zem.
„Co to? Jak je možné, že tak náhle odcházejí?“ ptal se Lísteček
lítostivě Vládce stromů, ale majestátný kmen mandlovníku se
jen tiše usmíval.
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Jen se dobře podívej na větve,
které rudé listy opustily.

Jé! Vždyť jsou úplně obalené
novými pupeny!

Lístečku nezbylo, než se zklamaně obrátit na ostatní listy, ale ty
pouze neurčitě odvětily:
„Jen se dobře podívej na větve, které rudé listy opustily.“
„Jé! Noví kamarádi!“ vykřikl radostně Lísteček.
Když ho rudé lístky, které mu byly bratry i přáteli, postupně
opustily, a na jejich místě se objevily nové pupeny, zalila srdce
Lístečku radost smíšená s žalem. Znovu a ještě intenzivněji
pocítil proměny a úskalí života.
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Jakmile se první rudý lístek oddělil od větve, ostatní jej postupně
následovaly, až zcela pokryly zem pod mandlovníkem. Avšak
na větvích den ode dne přibývalo nových pupenů, jež nesměle
vystrkovaly hlavičky a spolu s Lístečkem vítaly ranní větřík
a vycházející slunko.
Přestože měl nyní nové kamarády, se kterými mohl opěvovat
krásy jara a dělit se s nimi o radosti dospívání, Lísteček často
upíral zrak na rudé listy dole pod sebou. Už se jim nemohl
svěřovat a rozmlouvat s nimi jako dříve a nedokázal si připustit,
že by se měli nadobro rozloučit.
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Jednoho teplého jarního odpoledne si Lísteček všiml,
že se u mandlovníku náhle objevila stařenka a všechny
rudé listy jeden po druhém sebrala do bambusové nůše.
„Co to? Jak to, že stařenka sbírá jen listy mandlovníku
a ostatního opadaného listí si nevšímá? Co s nimi asi dělá?“
podivoval se Lísteček.
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3.
Škůdce
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Lísteček poprvé ucítil dech vzdáleného oceánu. Zlatavý třpyt,
který původně zdobil jeho zelený kabátek, byl již dávno ten tam.
Mocné kolo času se ale ani na chvilku nezastavilo, slunce
vycházelo den ode dne dříve a bylo stále větší horko.
Mandlovník, ze kterého již všechny rudé listy dávno opadaly,
se obalil smaragdově zelenými pupeny připomínajícími malé
nefritové přívěsky. Lísteček byl stále statnější a jeho sytě zelené
třpytivé žilky jen zářily. Jakmile se za rozbřesku objevily první
paprsky slunce, jeho smaragdově zelené tělíčko se zalesklo, až
z toho přecházel zrak!
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Pozdní jaro právě dosáhlo vrcholu, a než přišly deště,
z pupenů, jež pokrývaly větve celého stromu, vyrašily
nové zelené lístky.
„Byla to opravdu bezstarostná doba!“ vzpomínal
později často Lísteček.
Něžný jarní vítr byl konejšivý jako náruč maminky,
vydatný déšť zajišťoval nevyčerpatelné zásoby pramene
života a zlatavá záře vycházejícího slunce dodávala
všemu živému potřebnou energii. Ptačí zpěv a vůně
květů představovaly ty nejkouzelnější noty v symfonii
růstu a rozkvětu. Pokaždé když se za rozbřesku Lísteček
probudil, chladivá noční mlha se mezitím již proměnila
v ranní rosu, se kterou se jen nerad loučil…
Celý strom teď pokrývaly nové lístky a vzájemně se
dělily o radost ze života. Avšak Lísteček, který byl
již dříve svědkem přírodních krás počátku jara, si
zachovával rozvahu a klid. Zkušenosti, které získal
během nestálého jarního počasí, kdy na vlastní oči
viděl, jak rudé listy postupně opadávají, spolu
s bezstarostnými dny, které nyní prožíval s ostatními
kamarády, způsobily, že začal o věcech více přemýšlet.
Brzy přišlo období dešťů a také léto se neodvratně
blížilo. Na noční obloze se den za dnem objevovalo
stále více hvězd.
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Od chvíle, kdy poprvé spatřil hvězdné nebe, zamiloval
si Lísteček tu potemnělou oblohu plnou třpytících se
světélek. Hvězdy jakoby jedna na druhou rozpustile mrkaly
a předávaly si mezi sebou tajemnou šifru vesmíru. A tak si
uprostřed toho radostného času růstu našel Lísteček novou
zábavu – rozjímaní pod hvězdnou oblohou.
Za bílého dne se rytmus vesmíru překotně zrychloval,
přírodu prostoupilo skotačení a jásot všeho živého, jež
neustále sílilo a rostlo. A v noci, kdy vše umlklo a ostatní
lístky se ponořily hluboko do říše snů, zůstával Lísteček sám
vzhůru pod hvězdnou oblohou a oddával se čistotě a jasu
ztichlé přírody… Zejména když hvězdy rozpustile blikaly
a on naslouchal zvukům příboje, které k němu zaznívaly od
úpatí hor, pociťoval Lísteček nesmírný klid a mír, jako by se
znovu navrátil do dnů, kdy se narodil.
Rozjímání pod hvězdnou oblohou jej naplňovalo pokojnou
radostí.
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To vleklé dusno muselo začít v den, kdy kolem proběhla
veverka. Bylo neobvyklé horko, ale listy na stromech stále
nabývaly na síle. Také Lísteček rostl a sílil překotnou rychlostí.
Sluneční záře se v jeho těle díky fotosyntéze rychle přeměňovala
na životadárnou energii. Také spravedlivý přísun živných látek
od Vládce stromů způsobil, že Lísteček ještě více zmohutněl.
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Mladistvé, sytě zelené listoví pokrývající vlnící se horské pásmo
bylo stále hustší a oceán, který omýval jeho úpatí, vypadal
průzračněji než kdykoli předtím… Barvy přírody se staly
sytějšími a vyzrálejšími.
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Horský les se rozezněl pestrou symfonií života.

Avšak tyto radostné dny jakoby ubíhaly nezvykle rychle. Celý
strom vzkvétal a jednotlivé lístky se vesele pohupovaly ve větru,
když v tom náhle se přihnala pohroma.
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Z ničeho nic se na stromě objevila

vajíčka hmyzu, a jak nové lístky sílily,
z vajíček se vylíhl nespočet housenek,
které okamžitě začaly lístky okusovat.
Za teplých jarních dní se totiž dařilo
nejen lístečkům, ale i housenkám!
Posíleny lahodnými křehoučkými
lístečky, housenky nezadržitelně rostly
a rychlost, s jakou pojídaly nové lístky,
Lísteček stále více znepokojovala. Brzy
zbylo na stromě pouze pár šťastlivců.
Žádný z mandlovníků nákaze neunikl.
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Pomoc! Táhne sem armáda housenek!

To je náš konec!

Kde se jich tu tolik vzalo?
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Možná byl Lísteček pro housenky již příliš hrubý a hořký,
nebo to bylo tím, že již dříve během mrazivého větru a deště
dostatečně zesílil, zkrátka měl to štěstí, že nákazu přežil. Byl
teď ještě silnější a zdravější. On sám se ale neradoval. Právě
naopak. Když viděl své kamarády, které nákaza postihla,
zaplavil jeho srdce hluboký žal.

Mně ne, ale podívej
na moje kamarády…

Ještě že se ti
nic nestalo!

Bělovlásku, můžeš nám od
těch housenek nějak pomoct?

Lísteček sklíčeně prosil Bělovláska,
aby jim pomohl housenek se zbavit,
ale ten odpověděl:
„Jen se podívej! Tyhle housenky
jsou celé chlupaté, takové ptáčci
neradi. To už dáme raději přednost
šťávě z černého lilku!“
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Jediná naděje na záchranu – ptáčci, by sice rádi
pomohli, ale nemohli.
Nové lístečky, které během těch krásných jarních
dní bezstarostně vyrůstaly, se náhle a bez jakéhokoli
varování ocitly uprostřed nečekané pohromy. Jenom
pár z nich dokázalo housenkám čelit.
Listoví stromu bylo stále poničenější, z některých
lístků zbyly pouze kostřičky. Lísteček bezmocně
pozoroval utrpení svých kamarádů, ale nezmohl se
na víc, než si jen pod hvězdným nebem bezradně
povzdychnout.
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Konec 1. dílu
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