
Ze života Lístečku 
Ⅱ

Napsal: Yu Hsi

1



2 



3



4 



4. Bouře

5. Nové lístky

6. Zlatavě žluté barvy podzimu

Obsah

Ze života lístečku Ⅱ

5



Bouře
4.

6 



Když se jaro kráčejíc proměnlivými kroky tiše vzdálilo, oslnivě 
zářivé letní slunce srdečně objalo celý svět.
Jasná obloha se azurově třpytila a do všech stran rozsévala 
horkou sluneční záři. Horské pásmo pokryté bujarou zelení, 
jež se vinulo podél oceánu, se oslnivě blyštilo smaragdovými 
odlesky a také jemně zvlněnou hladinu moře pokrýval třpytivý 
lesk.
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Celá zem ožila pod slunečními paprsky, pouze Lísteček 
mandlovníku sužoval zármutek a žal. Dosud se nedokázal 
vzpamatovat z té děsivé pohromy, kdy na jeho kamarády lístky 
zaútočily housenky.
Bylo stále větší horko a zvuky přírody se stávaly ještě bohatší 
a rozmanitější. Vedle ptáčků se také cikády, žáby, sarančata, 
cvrčci a další hmyz nadšeně zapojily do koncertního veselí. Za 
bílého dne prosvětleného září slunce, či za nocí, kdy vzduchem 
tiše poletovaly světlušky, jejich radostný zpěv prozrazující lásku 
ke všemu živému ani na okamžik neutichal.
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Od samého počátku jara až do vrcholného léta příroda neustále 
bujela vyživována nevysychajícím pramenem života a i přes 
všechny změny, které se v lese udály, veselí z nového zrození, 
jako by ani na okamžik neustávalo.
Když se za letních dní na křídlech větru krajinou nesl různorodý 
zpěv ptactva a hmyzu, Lísteček pocítil neobvyklé dojetí:
„To je mi opravdu záhada! Já se tu utápím ve starostech a trápení 
a přitom mě obklopuje jen samé veselí… Jestlipak ta radostná 
píseň života i mě jednoho dne opět povzbudí a dodá mi odvahy?“
A jak tak přemýšlel a přemýšlel, zapomněl občas Lísteček na 
svou svízelnou situaci.

11



Již několik dní byla obloha zcela jasná, na tisíce mil ani obláček. 
Teplota rychle šplhala nahoru. Vzduch byl suchý, jakoby slepený 
do sebe, až se Lístečku občas zdálo, že všechna míza v jeho těle 
se musí dočista odpařit. Před očima měl navíc stále nehostinný 
obraz starého mandlovníku okousaného od housenek, a tak není 
divu, že byl bezradný a jako bez ducha.

„Takové vedro! Ani závan větříčku!“
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A potom začalo solární období Začátek léta. Kromě cvrkotu 
cikád, který nabýval s postupujícím horkem na intenzitě, ostatní 
hlasy přírody za těch parných letních dní zcela utichly. Líbezný 
ptačí zpěv se ozýval pouze brzy ráno či za soumraku a dokonce 
i Bělovlásek, který vždy tak rád s Lístečkem rozprávěl, se 
povětšinou schovával ve stinných korunách stromů, kde pospával. 
Čas se tak ještě více vlekl. Poslední dva dny navíc jako by bylo 
v ovzduší nejasně cítit, že něco není v pořádku. Horko, dusno 
a neklid prostoupily celý les. Lísteček si bezděky vzpomněl na 
dobu, kdy se pravidelně střídal déšť s jasnou oblohou.
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Horka trvala i po následující dva dny. Na modré obloze se začala 
objevovat dlouhá, do dálky se táhnoucí chmýřovitá oblaka, 
která neustále měnila svůj tvar, a když se zapadající slunce 
sklánělo za obzor, zbarvily je červánky do rudých jazyků, jež 
připomínaly ohnivé plameny. Jednoho dne za soumraku se 
Bělovlásek starostlivým hlasem rozhovořil o těch krásných, 
avšak neobvyklých úkazech.

Lísteček se obdivoval, nic 
netušíc, kouzlům přírody.

„Jak bych si mohl nevšimnout! 
Taková krása!“ 

„Jestlipak sis toho také 
všiml? Poslední  dva 
dny za soumraku vždy 
zakryjí obzor červánky 
připomínající ohnivé 
plameny.“

„No – krása to je, ale… 
to co přijde potom, už 
tak krásné nebude!“
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Ve skutečnosti byly ty červánky, jež v podvečer pravidelně 
rozzářily celou oblohu, předzvěstí přicházejícího tajfunu. 
Bělovláskova předpověď Lísteček opravdu polekala. Náhle si 
uvědomil, že ptačí hnízda na okolních přesličnících a kafrech 
se mezitím již vyprázdnila a všichni ptáčci odlétli. Vše jakoby 
dokazovalo pravdivost Bělovláskovy předpovědi.

„Běda  nám!  Ješ tě  j sme se  an i 
nezbavili housenek, jak jen přežijeme 
ty nápory větru a deště?“ neubránil 
se Lísteček starosti o své kamarády, 
poté co se Bělovláska vyptal na sílu 
takového tajfunu.
Následující den se zvedl vítr a spustil 
se déšť. Celou oblohu, kam až oko 
dohlédlo, zahalila zlověstně černá 
mračna. Také hladina oceánu se 
divoce rozbouřila.
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„Jejdanánku! Na moři se objevily 
devateronásobné vlny, to bude 
jistě pořádně silný tajfun!“

To byla poslední věta, kterou zaslechl Lísteček z úst Bělovláska 
předtím, než přišla bouře. A zanedlouho poté již na vlastní kůži 
pocítil její divokou, nespoutanou sílu.

Už musím letět! Dávej 
na sebe pozor, Lístečku!
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Tajfun udeřil naplno a nešetřil nic, co mu stálo v cestě. Ve 
skučícím větru a dešti se skrývala neuvěřitelná zuřivá síla, která 
jako by chtěla zničit celý svět.
Zalesněné vrcholky hor vypadaly, že se každou chvíli vyvrátí, 
celé úseky lesa se mocně zmítaly pod nápory větru. Všude kolem 
zběsile poletovaly větvičky a listí. Hladinu oceánu pokryly 
běsnící vlny, které se zuřivě tříštily o pobřeží, kde se rozbíjely 
v bělostnou mořskou pěnu, jež se vinula po skalistých útesech 
a vytvářela tak honosnou podívanou.

„Prásk!“ V silném větru se náhle ozvala ohlušující rána a jeden 
z kafrů opodál padl k zemi. Lísteček se začal ještě více bát. 
Uprostřed silného větru a prudkého deště se i celý mandlovník 
divoce kymácel ze strany na stranu a jeho zelené lístky byly 
již dávno tím bičováním potrhané či zcela opadaly. Lísteček, 
který rostl osamoceně na nejvyšší větvi, byl vystaven přímým 
náporům větru a deště.
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Byla to opravdu nebezpečná zkouška, ve 
které šlo doslova o život!
Lísteček mnohokrát cítil, že mu již 
dochází síly a že brzy opustí větev 
společně s běsnícím vichrem, avšak v tu 
chvíli si pokaždé vzpomněl na všechno 
krásné, co se mu dříve přihodilo – na 
oslnivý třpyt slunce, sladkou chuť kapek 
rosy, teplý vítr, starostlivost starých 
rudých listů a samozřejmě také na 
přátelské rozmluvy s Bělovláskem… 
Ty překrásné vzpomínky jako by jej 
naplňovaly tajuplnou silou, která ho 
neustále znovu vyzývala, aby si vážil 
života.

A tak Lísteček, aniž by si to uvědomoval, 
sebral všechny své síly a pevně se držel 
větvičky, se kterou byl propojen.
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Bouře zuřila divoce po celý den a noc, až se nakonec vítr a déšť 
postupně utišily…
„Hurá! A máte tu opět krásné ráno!“
Lísteček uspěl v další náročné zkoušce na své cestě životem. 
A když vycházející slunce pohladilo mořskou hladinu svými 
dlouhými zlatými paprsky a rozzářilo tak znovu celý svět, všiml 
si Lísteček, že modrá obloha a oceán byly po očistě bouří ještě 
jasnější a průzračnější než kdykoli předtím.
Také v horském lese provedla bouře významné změny – 
odstranila příliš slabé stromy, větvičky a listí a poskytla tak 
mohutné a zdravé vegetaci větší prostor pro další růst.
Ptačí zpěv, který na dlouhou dobu utichl, se spolu se zpěvem 
cikád a bzukotem dalšího hmyzu znovu rozezněl v paprscích 
vycházejícího slunce. Také bystřina zurčela o poznání veseleji 
a svižněji… 25



Lísteček ucítil, jak celé jeho tělo naplňuje hluboká radost 
znovuzrození. Většina z jeho kamarádů ovšem takové štěstí 
neměla. Mladé zelené lístky přikryly zem pod mandlovníkem 
a ty, které přežily na větvích, měly povětšinou potrhané 
kabátky. Když Lísteček zahlédl ten nehostinný obraz, lítostivě si 
povzdechl.

„No ne! Lístečku, kdo by to byl do tebe 
řekl! I když tě tu teď vidím, jak stále 
poklidně rosteš na své větvičce a vesele 
se pohupuješ ve větru, nikdy bych si 
nepomyslel, že skutečně tak silnou 
bouři přežiješ.“

Bělovlásek dosedl vedle Lístečku, a zatímco 
si bezstarostně pročesával peří, přátelsky 
Lísteček pozdravil.
Jakmile Lísteček uviděl Bělovláska, z duše 
se zaradoval a okamžitě mu začal vyprávět 
o starostech, které ho tížily na srdci… Náhle 
Bělovlásek potěšeně zvolal:

Spousta mých kamarádů je pryč!
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Teprve nyní si Lísteček sám povšiml té změny. 
„Opravdu! Ty housenky, které nás tak nemilosrdně trápily, do 
jedné zmizely!“ zajásal radostně Lísteček.

„Podívej! Jestlipak už sis toho také 
všiml? Všechny housenky do jedné 
odfoukla bouře! To jsem opravdu 
nečekal! Lístečku, tentokrát vám 
pohroma přinesla štěstí!“
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Nové lístky
5.
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Jasné vycházející slunce se vyhouplo zpoza potemnělé hladiny 
moře a ta se vmžiku rozzářila nespočtem zlatavých záblesků, 
které se roztančily po celé její šíři.
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S přibývajícími dny se objevovalo letní slunce nad mořským 
obzorem stále dříve a o to déle otálelo předtím, než navečer 
zapadlo za západní hory. Dny se prodlužovaly a neustále se 
proměňující zalesněná horská krajina čím dál více bujela 
a vzkvétala.
Lísteček soustředěně a celým srdcem vnímal ty neuvěřitelné 
a často sotva znatelné proměny svého okolí.
Po tajfunu z počátku léta příroda již dávno obnovila svůj řád 
– stromy a keře se rychle obalily novými listy a zem pokryly 
mladé výhonky.
Ptáčkové znovu radostně budovali hnízda lásky, ve kterých se 
zanedlouho vylíhla malá ptáčátka.
Všude se rozléhala veselá píseň života.
Jen mandlovník, na kterém po napadení housenkami a zuřivé 
bouři zbylo pouze několik ojedinělých lístečků, osaměle hleděl 
na tu oslnivou sluneční záři a jeho holá koruna nedokázala na 
zemi vytvořit stín. Lísteček se bezděky s lítostí rozpomněl na 
ony veselé dny, kdy byl celý mandlovník zahalen v zeleném 
rouchu. Nic na tom nezměnila ani skutečnost, že díky bouři 
Lísteček ještě více zesílil a vyspěl…
Přestože se v té oslnivé, životem nabyté atmosféře letních dní 
Lístečku žilo vesele a spokojeně, v hloubi svého srdce se stále 
nedokázal zbavit tíživého pocitu sklíčenosti.
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Jednou v noci, kdy celou oblohu pokrývaly hvězdy, odpočítával 
Lísteček jako obvykle rytmus mořského příboje, a zatímco ho 
ovíval chladivý mořský vánek, vyprávěl hvězdné obloze o všem, 
co se mu dosud přihodilo.
Hluboko ve svém nitru byl přesvědčený, že tam v dáli mezi 
oslnivě zářícími hvězdami se neustále přenáší jistá čarovná 
melodie připomínající tep srdce…
Zrovna ve chvíli, kdy se Lísteček zcela ztratil ve svých 
myšlenkách, zatřpytil se náhle proti namodrale se lesknoucí 
noční obloze meteorický déšť.
„Ach, jaká krása!“ povzdechl si Lísteček, zatímco pozoroval ten 
z nebe padající zázrak.
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Uprostřed hluboké noci náhle pocítil, jak se ze země rodí nový 
život.
A když se za chladivého rána objevily hřejivé paprsky slunce, 
vše živé se opět začalo potichu probouzet a vzápětí se již znovu 
lesem rozezněla ta radostná melodie léta. V tu chvíli potichu 
vstoupilo do větviček mandlovníku tajné poselství, které se 
rychle šířilo mezi všemi lístečky.
„Již brzy se zrodí nové lístky!“
Jako by uposlechly Vládce stromů, všechny lístky začaly ze 
všech sil pro nové pupeny vytvářet živné látky.
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Lísteček měl nevýslovnou radost, jeho srdce přetékalo pocitem 
veselého očekávání. Naplno se ponořil do té atmosféry a ochotně 
vstřebával sluneční paprsky, rosu a vzduch a vytvářel zásoby 
živin pro tělo i duši, ze kterých by vyrašily nové pupeny.
Během těchto vyčerpávajících, avšak zároveň naplňujících 
dní Lístečku náhle připadalo, že spalující záře slunce je 
naopak neobyčejně čarovná a chladivá chuť rosy den ode dne 
opojnější. Dokonce i svěží vzduch, který jej obklopoval, jako by 
prostoupila libá vůně.
Za několik dní vypučely na větvičkách celého stromu 
smaragdově zelené pupence listů.
„Jak velkolepé a čarovné je zrození nového 
života!“
Zatímco pozoroval pupeny listí pokryté 
průzračnou rosou, prostoupilo srdce Lístečku 
nevýslovné dojetí. A tak společně s ostatními 
kamarády plnými doušky vstřebával esenci 
přírody, aby i on přispěl svým dílem do 
pramene, ze kterého budou nové pupeny 
čerpat energii potřebou k růstu.
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Bylo to vskutku radostné období. Příroda se po většinu času koupala 
v oslnivé záři slunce, a přestože občas přišla nějaká ta bouřka z horka, 
déšť vzápětí polevil a mračna se rychle rozestoupila. Mlaďoučké 
pupeny pokryly celý mandlovník a v poklidu den za dnem sílily za 
symfonie slunce a bouřek, již rozehrávala letní příroda.
„Tvoji noví kamarádi rostou opravdu do krásy!“ neubránil se 
Bělovlásek obdivnému povzdechu, když se zlatavě zelenkavé pupeny 
oděly do sytě zelené a proměnily se ve smaragdové lístky, které se 
jiskrně třpytily ovívány větrem.
Bělovláskova pochvalná slova přesně vystihla úspěchy, jichž dosáhl 
Lísteček spolu se svými kamarády během těch horečných letních 
dní. Zatímco na křídlech větru pokračovaly na své cestě životem, na 
tvářích malých zelených lístků, které teď opět zdobily celý strom, se 
v posledních závanech letního větru zaleskly ďolíčky rozzářených 
úsměvů!
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Zlatavě žluté barvy podzimu
6.
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Když se klenba letní oblohy ještě více prohloubila, také 
skupinky obláčků, které se pravidelně shlukovaly na obzoru 
nad hladinou moře, jako by se ještě více zaoblily. Za soumraku 
náhle přibyl na nebi nespočet stínů, které se ohromující rychlostí 
míhaly oblohou – tu nahoru, tu dolu, vířily a kroužily, jako by si 
mezi sebou cosi potichu šeptaly.
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„Léto ustoupilo přicházejícímu 
podzimu. Podzim je opravdu 
čarokrásné roční období!“

42 



„Aha! To malí rorýsové se už zase předvádějí, jak umějí létat. Ve 
vzduchu je již cítit vůně podzimu!“
A zatímco Bělovlásek rozprávěl, vstoupilo podzimní ráno 
ráznými a pestrobarevnými kroky do horského lesa.
Jak tak Lísteček pozoroval celý strom obalený v zeleném 
listoví, nyní již zcela schopného samostatného růstu v přírodě, 
jeho srdce prostoupil pocit uspokojení a radosti. Zároveň však 
pociťoval, že energii potřebnou k životu, kterou dokázal sám 
vyprodukovat, již brzy zcela vyčerpá…
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„A máme tu podzim!“ povzdechl si bezděčně jedno jasné 
odpoledne Lísteček, zatímco naslouchal šustění podzimního 
větru. Ze země jako by najednou ucítil vůni zralosti a ponořen 
hluboko do svých myšlenek, pozoroval bohatstvím a hojností 
oplývající krajinu. 
Po průzračně modré obloze pluly zlehýnka bělostné obláčky. 
Podzimní slunce již nevydávalo tak oslnivou záři, která píchala 
do očí, jeho lesknoucí se paprsky jakoby prostoupil něžný klid. 
Také vzduch byl nezvykle průzračný a svěží a příroda se oděla 
do těch nejsytějších barev.
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Smaragdově zelené vrcholky hor vlnící se podél mořského 
pobřeží se oslnivě leskly pod vyzrálými paprsky podzimního 
slunce, a jakmile zafoukal vítr, všechny stromy a květena 
pokrývající horské svahy, jako by roztáhly ústa do širokého 
úsměvu. Temně modrý oceán pokrývaly průzračné lesknoucí se 
vlnky a z dálky se zdálo, jako by i on vyzařoval onu čistou modř 
a klid, která naplňovala také nitro Lístečku.
Jak tak pozoroval den za dnem sílící lístky, srdcem Lístečku se 
rozproudila nepopsatelná, ničím nezkalená radost. Za nocí, kdy 
sledoval ještě vzdálenější a tajemnější oblohu, naopak cítil, že je 
hvězdám a jejich duši stále blíže…
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S příchodem podzimu rozehrála příroda další tajuplnou symfonii 
– bujarý jas teď vystřídal důstojný klid.
A když poprvé padla bělostná rosa a ozvalo se skučení 
podzimního větru, začalo se ze dne na den znatelně ochlazovat. 
A zatímco krajina kolem dozrávala, také listy mandlovníku se 
postupně zbarvily do žluta.

49



Jakmile Lísteček ucítil, že už se vydal z posledních 
zásob jarní energie, vrátil pomalu chlorofyl, ze 
kterého vytvářel živné látky, zpět do mateřského 
lůna stromu.
Tou dobou se původně smaragdově zelené listoví 
mandlovníku v atmosféře podzimu postupně 
zahalilo do zlatavého roucha.
Žloutnoucí listy už sice nebyly schopny dále 
vstřebávat energii z přírody a tvořit živné látky, 
avšak ve svém srdci si uchovávaly vědomosti, které 
získaly na základě svých životních zkušeností. 
Všechny strasti postupně odezněly a z nitra 
Lístečku nyní vyzařovala čistá moudrost. 
Čím více se z něj vytrácel život, tím jasněji 
vnímal Lísteček rytmus životní energie, ze které 
se původně zrodil, a to ho zcela nečekaně naplnilo 
dojetím. Zároveň jakoby prohlédl.
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Vše dozrávalo a malebné barvy přírody byly den ode dne 
sytější…
A pak přišel konec podzimu. Uprostřed mrazivého chladu žluté 
listy postupně odletěly na křídlech větru a staří kamarádi jeden 
za druhým opadávali. Za těchto podzimních dní, které přímo 
nabádaly k poklidnému hloubání, si Lísteček s lítostí uvědomil, 
že jeho starých známých je stále méně a méně.
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Konec 2. dílu
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