
Putovanie za kvetinou uzdravenia 

 

 Kde bolo, tam bolo, žilo raz jedno dievčatko Alenka. Alenka bývala so 

svojou mamičkou a malou sestrou v domčeku pri lese. Bola veľmi pracovitá 

a snažila sa mame pomáhať, keďže ich otec predčasne opustil. 

Ako čas plynul Alenkinej mame sily ubúdali a zo dňa na deň slabla. Alenka 

a jej sestra sa snažili robiť všetko, aby mamičke pomohli, ale nič nepomáhalo. 

Nakoniec našla Alenka knihu, v ktorej sa písalo o existencii kvetu, ktorý by jej 

mohol pomôcť a vyliečiť ju. 

 Alenka sa rozhodla, že pôjde tu kvetinu hľadať a jej sestra nech sa zatiaľ 

stará o mamičku. A tak sa Alenka zbalila a vybrala sa na cestu. Prešla už 

sedem kopcov a sedem riek a po zázračnom kvete ani chýru ani slychu. Už 

začala byť aj unavená, a tak si ľahla pod lipu, že si oddýchne a ráno bude 

pokračovať. No ráno sa nezobudila pod lipou, ale v mäkučkej posteli. Zrazu 

ku nej priletelo maličké stvorenie. 

„Kto si?“ opýtala sa Alenka. 

„Ja som víla Elenka,“ odpovedala drobná víla, „a ty sa ako voláš?“ 

„Ja som Alenka a hľadám kvet uzdravenia. Moja mamička je veľmi vážne 

chorá.“ 

„To ma mrzí. Tvoja cesta bude veľmi náročná. Budeš musieť prejsť dvanásť 

kopcov, sedem riek a tri lúky, ale ak budeš mať dobré srdce nebude to až také 

náročné. Kvet uzdravenia drží kráľovná víl. Ja ti darujem tento náhrdelník, ale 

otvor ho len vtedy, keď ti bude treba pomôcť.“ dopovedala svoju radu a podala 

Alenke náhrdelník. 

„Ďakujem!“ povedala zdvorilo Alenka a vydala sa na cestu. 

„Veľa šťastia!“ kričala za ňou Elenka. 

A tak sa Alenka pobrala ďalej. Prešla už tri kopce a tri rieky, až prišla k 

jednému domu, kde žila starenka. Alenka podišla bližšie a zdvorilo pozdravila. 

„Dobrý deň, starenka, nepotrebujete pomôcť?“ 

„Dobrý deň aj tebe devonka, nie ďakujem. A kam si sa vybrala?“ 

„Idem nájsť kvet uzdravenia, moja mamička je veľmi chorá a ja jej chcem 

pomôcť“ smutne odvetila. 

„To máš ešte ďalekú cestu. Poď oddýchneš si, načerpáš nové sily a ráno 

pôjdeš ďalej.“  

„Ďakujem, ale nechcem vám byť na obťaž.“ Odpovedala Alenka. 

„No, nebudeš, ak chceš prísť do cieľa musíš si oddýchnuť“ nástojčivo trvala 

starenka. 

„Keď inak nedáte, tak dobre.“ Ani to nestačila vyrieknuť a už tvrdo zaspala. 

 Ani sa nenazdala a už bolo ráno. Išla ďalej. Opäť kráčala celý deň 

a mala už za sebou veľký kus cesty, keď sa zrazu pred ňou zjavil maličký 

škriatok, ktorý plače a kričí o pomoc.  

„Ahoj, ako sa voláš a čo sa ti stalo, keď tak nariekaš?“ spýtala sa Alenka. 



„Som škriatok Vilko a zachytil som sa v kuse dreva. Mohla by si mi pomôcť?“ 

prosil plačúci Vilko. 

„Samozrejme, že ti pomôžem a s veľkou radosťou.“ 

A tak Alenka pomohla Vilkovi. Vilko sa jej poďakoval a Alenka pokračovala vo 

svojej ceste za kvietkom uzdravenia. 

 Prešla desať kopcov, päť riek a dve lúky. Keď prišla na krížnicu 

a nevedela kam má ísť ďalej, tak si sadla a čakala. Čas ubiehal a nik nechodil 

tak sa rozhodla otvoriť dar od víly Elenky. Keď ho otvorila zjavila sa šípka, 

ktorá však neukazovala ani na jednu z ciest, ale na obrovskú lúku bez konca. 

Alenka si nebola istá či ide správne, ale nasledovala šípku. Bola už veľmi 

unavená a tak si ľahla.  

Ráno pokračovala ďalej. Už z diaľky uvidela nádherný zámok z kvetov.  

„To bude určite palác kráľovnej víl.“ potešila sa Alenka.  

Keď prišla pred palác, bola unesená. Palác bol nádherný. Všade naokolo boli 

fontány, kvety, všetko sa nádherne blyšťalo a všade hrala nádherná hudba. 

Alenka zostala v nemom úžase a nevedela kam sa má pozerať. Zrazu zbadala 

sluhu a spýtala sa: „Dobrý deň, hľadám kráľovnú. Mohli by ste ma zaviesť za 

ňou?“ 

Sluha chvíľu premýšľala, no nakoniec súhlasil. 

Keď Alenka prišla ku kráľovnej pekne sa pozdravila: „Dobrý deň, vaše 

veličenstvo!“ 

„Dobrý aj tebe dievčinka“ odzdravila sa kráľovná. 

„Čo ťa doviedlo do môjho paláca. Sem ľudia nechodia len tak.“ 

„Prišla som kvôli svojej mamičke, je veľmi vážne chorá a vyliečiť ju môže len 

kvet uzdravenia.“ Odpovedala úctivo Alenka. 

„Vidím, Alenka, že máš dobré srdce a preto ti ten kvet dám.“ Zohla sa kráľovná 

k zemi a zo svojho záhonu odtrhala ten najkrajší kvet. 

„Ďakujem, veľmi pekne.“ vyhŕklo z Alenky. 

„Nemáš za čo. Kvet ti dávam ako dar za svoju lásku a milosť. Dnes si 

oddýchneš v zámku, si mojim hosťom a ráno sa môžeš vydať na cestu.“ 

Odvetila kráľovná a dala jej pripraviť tu najkrajšiu izbu. 

 Na druhý deň ráno plná nových síl sa Alenka vybrala na cestu domov. 

Cestou sa nezabudla poďakovať starenka a víle Elenke za ich pomoc a rady. 

Alenka šťastne prišla domov a so sestrou mamičke uvarili čaj s lupeňov kvetu 

uzdravenia. Keď ho mamička vypila, hneď jej bolo lepšie a od vtedy Alenka 

a jej rodina žije šťastným a spokojným životom.  
  
  
    


