
V Pohádkové zemi, kde Ïijí Karkulka, Kulihrá‰ek, Popelka a ·íp-
ková RÛÏenka, je vesniãka, která se jmenuje Malífiov. KaÏd˘, kdo se
tam narodí, dovede dobfie malovat. Sotva tam nemluvnû odloÏí dudlík,
uÏ se shání po tuÏce a ãmárá po v‰em, co najde. âím jsou dûti vût‰í, tím
líp kreslí. V‰echny domky v Malífiovû jsou pomalovány barevn˘mi
kvûty a taky nábytek uvnitfi, skfiínû, truhly, stoly, v‰echno je vyzdobeno
pestr˘mi malÛvkami. Dûti nedají pokoj ani zvífiatÛm. Srst psÛ hraje
v‰emi barvami, kaÏd˘ kÛÀ má aspoÀ na zádech hezk˘ vzorek a bûda
vrabci, kter˘ padl dûtem do rukou – vrátí se mezi své kamarády ãerve-
n˘ a zelen˘ jako papou‰ek. I dospûlé tam tû‰í malovat. ¤ezník, holiã,
cukráfi, krejãí, kaÏd˘ rád odskoãí na chvíli od práce k plátnu nebo
k v˘kresu. Nejlépe to bylo vidût v kostelíãku, ten krá‰lila celá vesnice
a kaÏd˘ tam nakreslil, co dovedl, nûkdo obláãek, nûkdo andûla, jin˘
srnku nebo kvetoucí kefi.

Takové to tedy bylo v Pohádkové zemi v Malífiovû.
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Ale jednou se tam narodil chlapec tak nadan˘ a dovedn˘, Ïe byl cel˘
Malífiov u vytrÏení. Sotva zaãal chodit, nic jiného neznal neÏ barvy
a malování. Tatínek nejdfiíve huboval, Ïe na to nemá ãas, ale kdyÏ vi-
dûl, co kluk dokáÏe, rád mu pÛjãoval své tuÏky, ‰tûtce i barvy a kluk
brzy maloval jako mistr.

Mnohokrát se stalo, Ïe si svou dovedností udûlal z kamarádÛ dobr˘
den. Umûl na kámen namalovat koláã jako opravdov˘, aÏ se klukÛm
sbûhly sliny a hned po nûm sahali. Umûl namalovat vãelu, Ïe byla jako
Ïivá a dûti se bály sednout k ní blíÏ, aby nedostaly Ïihadlo. A holoubka
nakreslil jednou na bfiidlicovou tabulku na stfie‰e tak, Ïe druzí holubi
pfiilétali a divili se, proã se ten na stfie‰e neh˘bá.

Celá ves Ïasla nad zázraãn˘m chlapcem a Ïasl nad ním i pan uãitel,
kdyÏ hoch k nûmu pfii‰el do ‰koly. Ani se nezlobil, kdyÏ mal˘ rozpusta
naãmáral jeho podobu o pfiestávce na tabuli. V‰ichni vidûli, Ïe tomu
hochovi daly malífiské umûní do kolébky sudiãky a Ïe se z nûho má
stát velk˘ umûlec, jakého svût uÏ dlouho nevidûl.

Ten mal˘ chlapec se jmenoval Barvomil Duha, ale nikdo mu odma-
liãka nefiekl jinak neÏ – Zázraãn˘ malífi.

ProtoÏe Barvomil umûl kreslit lépe neÏ pan uãitel i neÏ pan fieditel
a protoÏe stvofiil nejhezãí andílky v malífiovském kostele, rozhodl ta-
tínek, Ïe po‰le chlapce do vysoké malífiské ‰koly.

Barvomil byl hodn˘ a poslu‰n˘ Ïák a hofiel touhou nauãit se co nej-
víc. V‰ichni slavní malífii v pohádkovém hlavním mûstû byli jeho uãi-
teli. Ale nakonec uznali, Ïe chlapec umí víc neÏ oni sami. Poradili se,
fiekli své rozhodnutí Barvomilovi a vypravili ho pak k proslulému
malífiskému mistru, kter˘ se jmenoval Den.

„Mistfie Dni,“ fiekl mu Barvomil, „chci umût malovat jako ty. Nauã
mû svému umûní!“

Mistr Den vzal Barvomila do uãení. Ukázal mu, jak jemnû a zvolna
naná‰í barvy, kdyÏ pfiichází do krajiny, kde dosud vládla noc – a to bylo
nûco, co mu dosud Ïádn˘ malífi na svûtû nepfiedvedl. Nejdfiíve lehce,
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závojovû, pak zvolna pfiidával jasu i stínu, sytil barvy, aÏ zmizela mlha
a v‰e se objevilo v pevné podobû. A tak Den stvofiil nov˘ krásn˘ den…

Mlad˘ malífi byl jako u vytrÏení a dobfie se díval, jak mistr Den
pracuje, aby si jeho umûní osvojil.

„A co dál?“ otázal se, kdyÏ byl Den se sv˘m dílem hotov.
„Dál nic. Tak to v‰echno nechám, neÏ to smaÏe noc.“
„Je to krásné, pfiekrásné,“ fiekl Barvomil, „ale bojím se, Ïe je to je‰tû

málo Ïivoucí. Mám touhu, aby v m˘ch obrazech byl neustál˘ Ïivot, aby
se v‰e mûnilo pfii kaÏdém pohledu.“

„To nedovedu,“ fiekl mistr Den. „Musí‰ jít k mistrovi Mofie. Snad on
tû nauãí, co si pfieje‰.“

I podûkoval malífi mistru Dni a nav‰tívil Mofie.
Mistr Mofie pfiijal Ïáka a ukázal mu podivuhodné vûci. Zasvûtil ho

do umûní, jak kreslit, aby se vlny pfielévaly pfies sebe, aby se nad hlu-
binami objevovaly nové a nové barvy, aby v‰echno, co vidíme, bylo
v neustálé promûnû.

„Jsi spokojen?“ tázal se pak mistr Mofie.
„Tvé umûní je velké,“ fiekl Barvomil, „ale trochu smutné. Já bych se

chtûl nauãit zachytit v barvách vzduch nad vlnami, i paprsky slunce!“
„To nedovedu. Musí‰ se obrátit na mistra Svûtlo, ten i mnû ãasto

pomáhá.“
Mistr Svûtlo byl nejslavnûj‰ím malífiem, ale Barvomil se nebál a na-

v‰tívil ho. A u nûho se nauãil, jak pfiipravovat barvy, aby zazáfiily slu-
neãním zlatem, jak znázornit paprsky, deroucí se lesem a rozsvûcující
pfiírodu, jak vykreslit stfiíbrnou pûnu, skvûjící se na vlnách. Svûtlem,
které se sná‰í na svût, nauãil se Barvomil probouzet barvy k pravému
Ïivotu.

KdyÏ opou‰tûl mistra Svûtlo, umûl uÏ víc neÏ v‰ichni mistfii dohro-
mady. ·el ‰Èastnû svûtem. V‰echno, co vidûl, mu patfiilo, protoÏe to do-
vedl dokonale zpodobit. ·el, toãil vesele kloboukem a vûdûl, Ïe ho
ãeká ‰tûstí, sláva i bohatství.
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