
Prázdniny v neznámém městě 

 

Prázdniny má rádo každé dítě. A tábory jsou ještě lepší. Letos jsem měla jet na 

tábor, ale vyskytlo se něco, co všechny moje plány mohlo překazit. 

Dnes jsem vstala později než obvykle a musela jsem přidat do tempa, abych 

stihla autobus odjíždějící na tábor. Ulevilo se mi, když jsem nastoupila do autobusu a on 

se až teprve teď rozjel. Cesta byla dlouhá, ale nikdo se nenudil. Po chvíli autobus 

zastavil a všichni si mysleli, že jsme na konečné. Řidič nám oznámil, že došlo palivo. 

Proto se všichni rozprchli a hledali čerpací stanici. Já jsem vystoupila z autobusu jako 

poslední. Rozhodla jsem se najít informační centrum a zjistit, kde je nejbližší benzina.  

Z celého města mě zamrazilo až na zádech. Bylo celé fialové a nahánělo mi 

hrůzu. Bála jsem se sama někam vyrazit, protože na každé budově byl nakreslený 

mračící se obličej. Ve městě zvadly všechny květiny, v oknech nesvítila světla a ani se 

v nich nepohybovaly žádné postavy. Asi se něco muselo stát, protože u domů nestála 

ani auta. Ale i tak jsem šla dál a náhle jsem před sebou viděla dvě řady stromů a mezi 

nimi fialový koberec. Malí fialoví motýlci mi naznačili, abych šla po koberci. Šla jsem, 

ale za každým rohem jsem měla chuť se otočit a běžet zpět. Na konci cesty ležela kniha. 

Posbírala jsem listy poházené okolo knihy a vložila je do ní. Kniha se rozzářila a objevil 

se kluk ve fialovém vílím oblečku. Málem jsem bouchla smíchy, ale on mi řekl, že se 

kdysi chtěl stát maskotem týmu roztleskávaček. Místo dostal a myslel si, že dostane 

kostým třeba nějakého psa. Ale dostal ten obleček, který měl na sobě a potom už se 

s nikým nemohl vyměnit. Všichni se mu vysmáli a on jim od té chvíle plánoval pomstu. 

Pomstil se tak, že obarvil celé město na fialovo a vyhnal všechny lidi z města. Řekla 

jsem mu, že to nikdo nemyslel zle, a když všechny lidi, kteří se mu smáli,  požádá, 

určitě se mu omluví. 

Slyšela jsem startující autobus. Rozloučili jsme se a já jsem odběhla k autobusu. 

Ještě než jsme odjeli, viděla jsem z okna, jak všechna fialová barva z celého města mizí. 

Pohodlně jsem se usadila na sedadle a náš tábor mohl začít.    

           

Terezie Blinková, 7. ročník 

      


