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7 TROLLŮ A KOUZELNÁ VĚŽ
•

Sedm dobrých přátel spolu i o samotě žilo
a u řeky v údolí lesní domov mělo.

Milionkrát zapadat a vycházet viděli slunce
trollové vysocí jako borovice.

Una a Joures, nejlepší přátelé, rádi leželi v trávě vedle sebe,
vyprávěli si příběhy z časů minulých a pozorovali ubíhající nebe.

Jako drak silný Mikil byl vždy na cestě aspoň jednou nohou
a hezký Kamiel měl na sobě masku pro každý den novou.

Arvid své sny rád do stromů starých vyřezával,
Hannes pro všechny k vidění perly na šňůru navlékal

a i když malá Nora milión východů už zřela, 
i tak stále rostoucím trollem s mladou myslí byla.

Viděli přes les, viděli budoucnost přicházející,
viděli civilizace hroutící se a nové z hlíny vstávající.
Viděli růst hor, jejich zmrazení, tání i jak hory hoří,

viděli, jak se ryby proměnily v ptáky a jak se kontinenty tvoří.

A pak uviděli ty malé tvory, lidi, schopné činů úžasných,
schopné však zničit i to, co poničit byl by hřích.

A trollové dostali strach, že život neměl by se půjčovat,
chtěli jeho tajemství pro příští generace uchovat.

Sedm trollů na vrcholu hory hlavy dohromady dalo
a novou cestu pro lidstvo i trolly samotné společně hledalo. 

Kamiel promluvil: „Musíme lidem pomoci, aby se zlepšili,
dobrý úmysl mají, ale kvůli jejich mládí zatím příliš chytří nebyli.

Věž vysokou jako troll jim postavíme, 
abychom jim ukázali, že všichni dohromady jedna duše jsme!“

Trvalo jim to celou zimu, hotovo bylo to do léta,
všechny lidičky tam pozvánka pak přivedla.

A malí lidé šli na vrchol, tam konečně prozřeli,
a za lesy, hory a za nebe viděli,

se slzami v očích do budoucnosti nahlédli,
co přesně viděli, však nikomu neprozradili… 

Podle textu na stránkách www.thomasdambo.com volně přeložila Zuzana Gjerdingen.

http://www.thomasdambo.com/
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