
Melodie domova 

 

Poslední paprsky slunce ustupující večeru se odrážely od lesklé srsti vznešených zvířat. Sametová 

tráva zalitá hřejivým světlem se vlnila pod údery jejich kopyt. Stádo působilo impozantním 

dojmem. 

Různorodá skupina klisen rychle přebíhala pastvinu, prchajíce před potencionálním nebezpečím 

čehokoliv, co by mohlo číhat v obrovském houští naproti. Jejich strach byl ještě zesílený 

mlaďoučkými hříbátky, která se ustrašeně tiskla uprostřed stáda. 

Dny rychle plynuly, den střídala noc. Z ustrašených drobečků brzy vyrostla neohrožená dráčata. 

Hříbátka vesele poskakovala okolo hrdých klisen, které v tu chvíli na svou hrdost dočista 

zapomněly. Na rozverné pošťuchování ze stran hřebečků odpovídaly naoko rozzuřeným pohozením 

hlavou, a když si některé z hříbat dovolilo moc, klisna se po něm ohnala a něžně ho štípla do ouška. 

Čtyřnohý rošťák potom sice chvíli uraženě postával opodál, ale brzy se přidal k radostnému 

skotačení s ještě větší vervou. 

Klisničky se na druhou stranu rády zdržovaly v blízkosti maminek. Snažily se napodobovat chování 

matek, zvedaly do výše střapaté ocásky a snažily se pohazovat chmýříčkem, které u nich zatím 

nahrazovalo hřívu. Občas některá z nich upadla při snaze napodobit vznešený cval, ale rychle se 

zase oklepala. Klisničky se také rády zdržovaly okolo Zrzečky, jediné dospělé kobylky, která ještě 

nosila hříbě pod srdcem. 

Rezavá dáma a milující matka znovu čumáčkem pečlivě přejela po svém zakulaceném bříšku. Již na 

svět přivedla dva potomky. Starší z nich se stal úspěšným sportovním koněm, mladší nádhernou 

dámou.  Zrzečka se v duchu usmála a oči se jí zaleskly při pomyšlení na svoje drobečky. Vždy když 

otočila oči ke hvězdám, pokaždé když pohlédla do zrcadlící se hladiny rybníka, ba i kaluže, stále je 

viděla. Jejich zrzavou načepýřenou srst, dlouhé nožky a růžový čumáček, který nemělo žádné jiné 

hříbě než její. 

S povzdechem a hlavou sklopenou popošla o pár kroků. Z jejího hrdla se vydralo podivné bručení, 

její ukolébavka. Nikdo kromě ní nedokázal tomu rytmu rozumět, ale ona věděla. Věděla, že i její 

hříbata porozumí zvuku svobody, laskavosti a dobré vůle. Zvuk se zhmotňoval do zvuků lesa, kopyt 

dunících o vyprahlou zem, větru prohánějícího se po obloze, ale i aplausu, který zazněl při každé 

výhře. Ten rytmus byl její dědictví, její dar, který darovala svým potomkům. Její radost však byla 

přerušena náhlým překvapením. Něco bylo špatně. Cítila, jak se její hříbě přestalo hýbat. Umíralo? 

 

Nádech. Výdech. 

 

Její nohy se podlomily, svalnaté tělo se svezlo na zem. Jejím tělem se začala šířit strašlivá bolest. 

Netušila, jak dlouho trvala, než začala polevovat. Panikařila, snažila se najít cestu, jak svého 

potomka zachránit. Pak se něco zlomilo. Řešení se objevilo přímo před ní a ona na něj neváhala 

přistoupit. Znovu se trhaně nadechla. Z jejího těla unikalo poslední teplo a vpíjelo se do srdce 

hříběte, které se snažilo dostat na svět. Obrátila svou hlavu ke hvězdám. 

Z nebeských výšin ji pozorovali její předci. Volali ji mezi sebe, utěšovali ji. Všechna bolest se 

ztratila, její oči se pomalu zavíraly. Poslední chvíli svého života věnovala svým dětem. Z hrdla se jí 

vydral tón její ukolébavky ... 

A pak se všechno zpilo s náručí tmy, která ji objímala. 

 

Celá příroda utichla. První ranní paprsky slunce osvítily dvě nehybná těla ležící těsně vedle sebe. 

Matka a syn, jehož hlava spočívala na její mrtvé hrudi. 

Najednou se rezavý hřebeček trhaně nadechl. Jedno ouško sebou cuklo, jak drobeček otevřel očička. 

Růžové nozdry se zachvěly, nasály neznámé zvuky. 

Hříbátko se odhodlaně začalo drápat na nohy. Zafoukal vítr, rozvlnil trávu kolem něj. Stébla jako by 

mu pomáhala vstát, pobízela ho k dalšímu úsilí. Vzduchem se k němu donesly první tóny melodie. 

Přibývaly další a další. Rytmus ho obklopoval, donášel mu vůni lesa, svobody, touhy i vítězství. Vlil 

se mu do žil a dodal mu potřebnou sílu. Pak se začal zhmotňovat a nabírat formu. Směrem k němu 



klusala trávou ta nejkrásnější klisna s růžovým čumáčkem, kterou kdy kdo viděl. Její kopyta se 

nedotýkala země. Nepatřila do tohoto světa, přesto její láska překonala pomyslnou hranici. 

Zastavila se těsně před svým synem a sklonila hlavu. 

Hřebeček pohlédl do očí matky, kterou ztratil. Do očí matky, která věnovala svůj život, aby mohl 

žít, ale ani přes to ho nikdy neopustila. 

 

Uplynula spousta let. Z rezavého hříbátka vyrostl mohutný hřebec, sbírající úspěchy na 

nejprestižnějších závodištích. Přesto ale pokaždé, když běžel, když závodil a vyhrával, v jeho srdci 

zněla jediná melodie. 

Melodie domova. 
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