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Keď sa Tomáš prebudil, neveril vlastným očiam. Nie je to sen? Mäkký 

matrac, teplá, svetlá izba, stôl plný dobrôt. Bolo na ňom mäso, chlieb, surová 

a varená zelenina, no boli tam aj veci, ktoré u zbojníkov nevidel. Keď tatko 

niečo priniesol, hodil kus deťom. Vyvolal tak bitku a krik - najsilnejšie si 

uchmatli najviac. Tomáš sa naučil rôzne finty, ako si iným spôsobom čosi 

zaobstarať.

Teraz mal obrovský hlad. 

Rozhliadol sa, či sa niekto nedíva. 

Zrazu zbadal skupinku rozjarených 

detí. Posadali si k stolu a kývali 

Tomášovi, aby sa najedol s nimi. 

Rýchlo zaliezol za stoličku. Veď boli 

v prevahe! Asi ho chceli zmastiť. 

Nikomu sa nedá veriť. Jeden väčší 

chlapec vstal a chcel ho priviesť 

k stolu ako hosťa, no Tomáš sa metal 

ako divoké zviera.   

Keď sa deti pustili do jedla, Tomáš 

na nich pokukoval zo svojej skrýše - čudoval sa. Nikto nikomu nič nebral, 

dokonca si jedlo podávali. U zbojníkov sa deti napchávali rukami- každý 

toľko, čo uchmatol, plnili si i vrecká a potom to pohltali niekde v kúte, 

aby im to ostatní nemohli vziať. Vládol tu akýsi pokoj, deti sa zhovárali 
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a smiali. Nikto nikomu nehádzal odpadky na hlavu, nikto si neutieral ruky 

do nohavíc, nikto na nikoho nekričal. Bolo to iné ako u zbojníkov. 

Od údivu skoro zabudol na hlad. No keď deti odišli, vrhol sa hladný ako 

tiger na zvyšky jedla. Nepotreboval čistý tanier – rýchlo pochytil všetko, 

čo aspoň  trochu poznal, a zhltol to za svojou stoličkou. To ale chutilo! Tu 

by rád zostal.

Kde to vlastne bol? Ako sa tu ocitol? Veď len včera prežil toľko hrôzy 

a úžasu. Zbojníci ho za nejakú maličkosť zbili krutejšie  ako inokedy. Keď sa 

im vyhrážal, že utečie, zviazali ho a hodili do tmavej jaskyne. Tam kričal, ako 

len mohol, aby zo seba vyreval všetok hnev a zúfalstvo. Potom sa mu hlas 

zlomil. Potichu plakal. Vtedy začul neznámy mužský hlas, ktorý vyjednával 

s lúpežníkmi. Zbojníci boli nehanebnejší než kedykoľvek predtým a žiadali 

za neho príšerne vysokú cenu. Nepočul, ako sa to skončilo. Čoskoro sa 

však väzenie otvorilo a svetlá postava mu prerezala povrazy a posadila ho 

k sebe na koňa. Potom zaspal, zrejme od vyčerpania.

Bol to zvláštny Muž. Celkom iný ako zbojníci. Ako to, že nevzbudzoval 

strach? Zrazu sa otvorili dvere a tu stál opäť. Jeho pohľad vôbec nepôsobil 

nahnevane, keď zbadal Tomáša jesť. Naopak, usmial sa na neho. Videl 

už Tomáš niekedy kúpeľňu? Muž išiel vopred. Tomáš, zbojnícky chlapec, 

zaváhal. Mohla to byť pasca! Čo tam na neho asi číha? Ale zbabelý nechcel 

byť. A bol aj zvedavý. Mohol sa tam aspoň pozrieť. Bola to menšia zelená 

miestnosť, v ktorej sa trblietali zvláštne veci. Uprostred bolo čosi ako malý 

rybníček. Tomáš do neho ponoril ruku a užasol: teplá voda! Svetlý Muž 

mu povedal, že ak sa chce vykúpať, musí si vyzliecť šaty. Vyzliecť sa? To 

nie. Sú to predsa jeho šaty! Nenechá si ich vziať. Zostal vzdorovito stáť. 

Muž čakal. Zjavne mal nekonečne veľa času. Prečo vôbec čakal? Je predsa 

silnejší, mohol by mu ich predsa ľahučko strhnúť z tela, tak ako zbojníci. 

Voda ho vábila. Chlapec by sa do nej rád ponoril, ale vzdať sa svojich šiat? 

Zvykol si na ne. Hoci nohavice mu boli dávno tesné a krátke a košeľa mala 

takmer viac dier, než látky. Veľa na nej fakt nebolo. A ten smrad tiež nebol 

príjemný. Ale Tomáš bol naučený, že sa nesmie ničoho vzdať.

Až keď ho blchy vytrvalo hrýzli a škrabanie nepomáhalo, usúdil, že 

čo i len jeden skok do vody by pomohol. Bleskurýchlo odhodil šaty. Keď 

videl svoje špinavé háby ležať na podlahe, uznal, že sa sem nehodia. Preto 

nenamietal, keď ich Muž vzal a hodil do ohňa. 

Aká skvelá bola tá voda! Muž jemne prechádzal mäkkou špongiou po 

jeho vyziabnutom tele. Bol otrasený tým, čo sa objavilo pod nánosom 

špiny: škrabance a podliatiny, modriny a opuchliny, jazvy a zapálené rany. 

So slzami v očiach ho zabalil do príjemného, mäkkého uteráku, poranené 

miesta opatrne potrel niečím bielym a potom si Tomáš mohol obliecť 

biele šaty, ktoré mu podal.

Keď to všetko bolo hotové, Muž sa začal usmievať. Bol šťastný. Priviedol 

Tomáša ku stene, kde sa mohol vidieť ako v jazierku. Ale – to predsa nebol 

on, to nemohol byť on! Tak žiarivo čistý a krásny. Chlapec sa poriadne 

uštipol do boku – bolelo to. Predsa je to on! S nemým údivom  pozrel na 

Muža. Ten ho zaviedol do susednej komnaty. Uvelebil sa v mohutnom 

kresle a Tomáša si posadil na kolená. Tomáš sa vzdal posledných zvyškov 

odporu. Bolo mu tak dobre... oveľa lepšie než predtým v kúpeli. Vedel, že 

tomuto Mužovi smie dôverovať. Schúlil sa mu v náručí a bol taký šťastný, 

že tu chcel zostať navždy.

Niečo také ešte nezažil. Silné ramená ho držali pevne, a predsa 

nespôsobovali bolesť. Mohol sedieť Mužovi na kolenách a nemusel byť stále 

v strehu. Oddychoval si ako na najmäkšom machu a cítil sa bezpečnejšie 
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než v najhlbšej jaskyni. Aj s privretými viečkami  vnímal až do hĺbky duše 

pohľad tohto žiarivého Muža, ktorý mu robil dobre.

Tomáš mal pocit, akoby našiel miesto, ktoré celý život hľadal. Svoje 

miesto, miesto, kam patrí. Chcel sa v tom vyžívať. Po chvíli však prišli 

ostatné deti. Na hlavách mali zlaté korunky. Jednu priniesli Mužovi a on ju 

nasadil na Tomášovu hlavu. „Aj Tomáš je od tejto chvíle mojím dieťaťom,“ 

riekol.

Tomáš sa na neho pozrel a zrazu vedel s istotou, že tento Muž  je Kráľ! 

Zvláštne bolo, že sa ho vôbec nebál! Sedel mu na kolenách! A stal sa jeho 

dieťaťom!

druhé dobrodružstvo
Bol jeho dieťaťom... kráľovským dieťaťom! On, ktorý celý svoj doterajší 

život strávil medzi zbojníkmi. Či sa tomu niekedy prestane čudovať a mať 

z toho radosť? Začalo sa to hneď ráno. U zbojníkov po večernom pití 

a nočných výpravách človek ráno vôbec nemal chuť vstávať. Prečo aj? 

Otec zbojník a mama zbojníčka mali zlú náladu a hádali sa. Najlepšie bolo 

vyhnúť sa im. A pred ostatnými deťmi sa Tomáš musel skrývať. Inak by 

ho totiž pripravili o kus chleba, ktorý si ušetril z večere a starostlivo ukryl. 

Alebo sa venovali svojej obľúbenej zábave – kuli proti nemu „pikle“. To 
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