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 Za celý den nezažila Adélka žádnou vzrušující akci. Sice ráno objevila kravské lejno, 
nejv�tší sousto, které doposud vid�la. Leželo tam, kousek p�ed kravínem, ve vysokém jeteli. 
Bylo tak obrovské, že n�kolikanásobn� p�evyšovalo zelený porost. Bohužel se již na n�m 
živila masa�ka obecná. Druh mouchy, p�ed kterým má každý menší hmyz respekt. Adélku to 
však neodradilo. Naopak, adrenalinový pocit m�la ráda a nenechala si ujít žádnou p�íležitost 
prožívat další a další. Zám�rn� za�ala poletovat kolem. 

V moment�, kdy se jí roz�ílená moucha rozhodla postrašit rychlým výpadem, 
poodlétla do bezpe�né vzdálenosti a zase provokativn� poletovala. Masa�ka jí n�kolikrát  
postrašila výpady. Ale když jí trp�livost s otravnou muškou p�etekla, rozhodla se vzít 
neš�astnici útokem a nešet�it ji. 

Na to Adélka �ekala. 
Už n�kolikrát se jí takto povedlo odlákat v�tšího rivala a i tentokrát po�ítala 

s úsp�chem. Ve spletité síti trám� v kravín� se snažila, tak jako mnohokrát p�edtím, p�edstírat 
zbab�lý út�k. Místo toho se velkou mouchu snažila vlákat do pavou�í sít�, ze které nebylo 
úniku. Vylet�la t�sn� pod vrchol st�echy, kde byl zúžený prostor, hodn� trám� a hlavn� tém�� 
tma. Pro neznalého smrtelná kombinace. Tentokrát si své pronásledování oko�enila slalomem 
mezi trámy. Masa�ka jí mohla ve tm� vid�t jen na krati�ký okamžik, když prolétala pod 
pr�zory, jimiž do tmy proudilo sv�tlo. Proto musela let�t naplno, aby dot�rný hmyz neztratila 
a nep�išla tak o toužebnou pomstu. Z ní si p�ece nebude d�lat nikdo legraci. 

Malá muška cílen� dovedla mnohonásobn� v�tšího pronásledovatele až na konec 
p�dy, kde teprve v�era pavouk kozák postavil své veledílo, jenž za ranního rozb�esku, kdy 
paprsky vcházeli dovnit� v�tracími otvory ve štítu st�echy, p�ekrásn� sv�télkoval. Úchvatnou 
podívanou umocnil ješt� ranní vítr, který zá�ící sí� rozkmital do tance vodní hladiny. 

Povedlo se. Moucha se lapila do sít�. Te� se m�že muška nerušen� oddat své ko�isti. 
Ale bez výborné znalosti prost�edí v kravín� by její plán nikdy nevyšel, nebo by byl 

p�íliš riskantní, nebo� se po�et pavu�in každý den zvyšoval o n�kolik desítek. Navíc pavouci 
stav�li své pasti s precizností sob� vlastní – snadno p�ehlédnutelné a �asto na místech, kde je 
nikdo nep�edvídal. Plné pavu�iny, zmítajícího se hmyzu, jenž marn� bojoval o sv�j život,  
toho byly holým d�kazem. 

Adélka si této skute�nosti byla pln� v�doma. Dob�e v�d�la, že p�i út�ku nebyl nikdy 
�as na pr�b�žné plánování trasy. Tu už musela znát dop�edu. Proto si p�edem zmapovala �ást 
kravína. Prozkoumat celý nebylo v jejích silách a díky bohu to ani nebylo pot�eba. Sta�ilo 
v�tšinou oblet�t dva až t�i trámy a zmatený pronásledovatel mnohdy až nev��ícn� vlétl p�ímo 
doprost�ed pavu�iny. Tak jako dnes ráno. 

 
 

------ 
 
 
Postupem �asu to pro ní p�estávala být ta správná adrenalinová zábava a za�ala 

vyhledávat své predátory i z �ad pták�, ryb a pavouk�. Našla si kamarádku Lojzinku, která 
sdílela stejný zájem – adrenalinový sport. 

Lojzinka p�ivedla Adélku do své zahrady, plné pestrobarevných kv�t�. 
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Ob�ma muškám se zde velice líbilo. Bylo tu velké množství úkryt� a pavu�in a 
Adélka s Lojzinkou zde prožívaly nes�etn� dobrodružstvích. 

Jednoho rána majitel vyvezl z boudy jakýsi stroj. T�lo tvo�ila vani�ka, ze které se do 
výšin ty�il komín. Ze spodní �ásti vani�ky pak šahaly jakési dlouhé hubené nohy až k zemi, 
zakon�ené kole�ky. Mušky to se zájmem pozorovaly z povzdálí. Majitel záhadný stroj umístil 
na betonovou rovinu, kde již byl rozestav�n zahradní nábytek a zapálil v n�m ohe�. V ten 
moment se ob� mušky na sebe podívaly. 

„Napadá t� to samé?“ zeptala se jako první Lojzinka a úsm�v se jí rozlil po tvá�i. 
„Myslím že jo.“ 
Ob� mušky se podívaly zp�t na ohe�. 
Ranní rosa jim smá�ela k�idélka a pot�ebovali si je n�kde osušit. Každé ráno musely 

po�kat na slune�ní paprsky, ale dnes to mohly urychlit. Ob� jakoby na domluvený povel 
vzlétly sm�rem ke stroji na kole�kách. Když se k n�mu p�iblížily, provedly kontrolní oblet. 
To aby svýma velkýma složenýma o�ima nalezly nejteplejší st�nu. 

Povedlo se. P�ední zešikmená strana komína byla rozpálená od stoupajícího kou�e. 
Ob� mušky se p�itiskly a �erpaly životodárné teplo do svých k�idélek. 

„Cítíš Adélko, jak k�idélka rychle osychají?“ 
„Je to nádhera. A když s nimi zaplácáš, oschnout ješt� rychleji,“ radila Adélka. 
„Už se t�ším na dnešní létání. Mohly by jsme se podívat do ovocného sadu.“ 

Nadhodila Lojzinka. 
„To je dobrej nápad…“ 
V ten moment se po komínu p�ehnal stín. Ob� mušky se instinktivn� p�itiskly ke st�n� 

a p�ekvapené vy�kávaly, co se bud� dít. Po chvilce se p�ehnal další stín. To, co ho zp�sobilo, 
se znateln� p�iblížilo, nebo� byl cítit pr�van. Lojzinka to nevydržela a vzlétla. V ten moment 
se ozvala tupá rána. 

„Ehhg!“ Ozval se pochroumaný hlásek, jenž se ztratil v dálce. 
Adélka nemeškala a let�la po hlase. Lojzince se jist� muselo n�co stát. Mezitím se 

zase p�ehnal ten prapodivný stín nad její hlavou. Snížila výšku, aby se vyhnula p�edm�tu, jenž 
stín a následný pr�van zp�sobil. Pak rozkmitala svá pr�hledná k�idélka, co mohla a zalétla do 
tmavého stínu nedaleké ke�íkové r�že, kam si s kamarádkou v posledních dnech létaly hrát. 
Sedla si na v�tev plnou ostn�. V�d�la, že to odradí p�ípadné velké vet�elce. Nyní m�la �as si 
po�ádn� prohlédnou terén a zjistit, co se vlastn� stalo. Až te� vid�la, jak majitel máchá kolem 
sebe rukama. P�ístroj na kole�kách je padlý p�ed ním a on vydává n�jaké jí neznámé zvuky. 

Ale po Lojzince ani stopa. 
„Lojzinko? Kdepak jsi?“ zkusila jí zavolat. 
„Nevidím t�!“ 
Ale její kamarádka se neozývala. 
„Lojzinko, sedím v ke�íkové r�ži,… Na našem oblíbeném míst�…“ 
Náhle se ztišila, nebo� zaslechla známý bzukot své kamarádky. Každá moucha ho 

vydává párem zakrn�lých k�idélek, o které p�i letu t�e párem velkých k�idélek. Zvuk je 
specifický podle druhu mouchy a Adélka by svoji kamarádku poznala na sto hon�. 

Na nic ne�ekala a sp�chala jí na pomoc. 
„Adélko? Táááádýýý!“ K�i�ela zoufale Lojzinka, když zahlédla svoji kamarádku na 

blízku. 
„Ten �lov�k mi sem zrazil. P�ímo na sí�. A než jsem se vzpamatovala, pavouk si m� 

hbit� svázal. Jsem v pasti…“ 
Pokra�ovala Lojzinka a pohybem k�idélek se snažila vyprostit ze zajetí pavu�iny, která 

byla vypletena mezi lískou a d�evníkem, kam léta nikdo nechodil. Sí� byla velice bytelná. 
Majitel odvedl poctivou práci. 

. 



Opravdová kamarádka                �2008/srpen ��aniel Nosek 
 

 - 3 - 

Adélka si teprve až te� všimla mocných chlupatých nohou pavouka zabijáka. Už jen 
pohled na n�j nahán�l hr�zu. Natož být v jeho síti ob�tí, stejn� jako její kamarádka. 

„Lojzinko, neboj se!“ Snažila se jí ut�šit a poletovala kolem pavouka, aby získala �as. 
Ten, v�dom si tu�ného a hlavn� jistého sousta, si Adélky v�bec nevšímal. A tak musela 
p�ilet�t blíž. Toho predátor využil a pokusil se jí lapit skokem. Malá muška m�la co se d�lat, 
aby zmizela zp�t do bezpe�né vzdálenosti. 

„Takhle to nep�jde má drahá. Pavouka neoklamu. Musím p�ijít na n�co jiného.“ 
Muška poodlétla na nedalekou v�tvi�ku. Predátor se mezitím op�t p�iblížil k Lojzince 

a ješt� si jí více omotal svým pevným vláknem. 
„Pomoz mi, prosím! Neodlétej!“ 
„Pavouk t� nesní, jen sváže a nechá si t� na pozd�jc. Do té doby n�co vymyslím.“ 

Uklid�ovala Lojzinku. 
Ta ješt� zoufale volala o pomoc: „Adélko! Adélkooo…! Nenechávej m� tu…“ 
Ta však nereagovala a rychle sp�chala pro pomoc. 
 
 

------ 
 
 
Cizí o�i jí up�en� pozorovaly. Smaragdov� zbarvené, vzrušením roztáhlé s touhou 

zabít. Strach a beznad�j navýšily hladinu adrenalinu v jejím t�lí�ku natolik, že p�estala 
rozlišovat mezi realitou a sn�ním. M�la pocit, že za�íná vid�t to, po �em již dávno toužila. 
Pavou�í o�i byly náhle tak blizou�ko. Pár velkých, dopln�ný �adou mali�kých. Mrkaly  ve 
stejném okamžiku, jakoby se vždy domluvily. Kdyby jí v pohybu nebránila pevná vlákna 
pavu�iny, ráda by si na n� sáhla. Tak byl pavouk blízko. Lojzinka nemohla od predátora 
odtrhnout zrak. M�la pocit, že jí podv�dom� vnímá, a proto setrvává ve strnulém stavu, aby si 
ho mohla nerušen� prohlédnout. 

Pak jako by jí vyslyšel a popostoupil ješt� o kousek blíž. Te� už se Lojzinka dívala 
pavoukovi p�ímo do o�í. 

Náhle si všimla jeho chlupatých kusadel, která se roztahovala. V tu chvíli si 
uv�domila, že se jí predátor chystá sníst. Za�ala sebou zmítat. To pavouka trochu rozhodilo, 
nebo� to ne�ekal. Ale jeho pavu�ina byla pevná jak skála. Dob�e v�d�l, na kterých místech se 
má svými osmi nohami držet, aby ho zmítání ob�ti neodpružilo od sít�. P�edními nohama 
objal svoji ob�� a p�itáhl si jí blíže ke kusadl�m. 

„Pane bože!“ Vyk�ikla zd�šen� Lojzinka, když to vid�la. 
„Je se mnou amen.“  
Bylo jí líto, že jí v této situaci opustila její nejlepší kamarádka Adélka, ale p�esto se 

s ní cht�la rozlou�it: „Sbohem Adél…“  
Ale v�tu už nedokon�ila. Cosi p�ilétlo jako smrš� a malou mušku to odhodilo kamsi do dálky. 
 
 

------ 
 
 

Lojzinka se probudila na zemi, neznámo kde. Nad ní poletovala Adélka. 
„Vstávej má milá. Život je p�ece tak krásnej a ty ho celej proležíš!“ 
Muška byla ješt� zmatená situací. 
„Co, co se stalo? Jak to, že jsem to p�ežila?“ Zeptala se, když si vzpomn�la na 

pavouka a jeho velká kusadla. 
„To je dlouhý p�íb�h. P�kn� se posa� a já ti jej �eknu. Te� máme spoustu �asu.“ 
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Ob� mušky vylétly na strom do bezpe�né výšky. Tam se posadily na v�tvi�ku, ze které 
m�ly výhled na celou zahradu. 

„Když jsi byla v zajetí pavouka,“ za�ala vypráv�t Adélka: „a já jsem zjistila, že t� 
sama neosvobodím, napadlo m� využít �lov�ka od stroje na kole�kách a nalákat ho do 
pavu�iny. Stejn� jako to d�láme s velkými masa�kami. A tak jsem létala kolem n�j tak 
dlouho, dokud m� neza�al pronásledovat…“ 

Lojzinka si pohodln� sedla vedle své kamarádky a hltala každé její slovo až dlouho do 
noci, než se teplota ochladila a jejich t�lí�ka ztuhla. 

Biorytmus t�l se snížil na minimum. 
Ob� spinkaly. 


