Honzík byl pořád nemocný. Jednou měl rýmu, jednou angínu,
jindy zase kašel. Vlastně byl v posteli více než ve škole.
Rodičům to dělalo těžkou hlavu, lékaři vyzkoušeli všechny
různé pilulky a pořád nic. „Honzík má špatnou imunitu,“ každý
říkal, ale nikdo nevěděl, jak mu pomoci. Když Honzík zase
omarodil, blouznil v noci v horečkách a zdál se mu zvláštní sen.
Uprostřed lesa mu zvláštní usměvavý stařec říká, aby k němu
přišel, že ho vyléčí. Ráno vyprávěl rodičům, co se mu zdálo,
ti jen ale kroutili hlavami, že to jsou nějaké bláboly.
Honzík se po nějaké době zase na čas uzdravil a začal prosit
tatínka, ať jdou hledat toho podivného starce uprostřed lesů.
Tatínek napřed odmítal, ale pak si řekl, že čerstvý vzduch
Honzíkovi určitě neuškodí, a tak svolil. Zabalili se na
několikadenní výpravu do lesů, měli karimatky a spacáky, ešus,
bágl, pohorky a plno dalších, potřebných věcí. Maminka jim
na cestu upekla buchty a přibalila ještě další potraviny, když
budou v té daleké pustině.
„Tak, kam to bude, Honzíku?“ zeptal se tatínek. „Kde je ten tvůj
kouzelný les?“ „To nevím,“ odvětil Honzík, „ale byl strašně
hluboký a rostly tam obrovské smrky.“ „Tak jedeme na Šumavu,
tam jsou velké lesy a čistý vzduch. Rozhodně lepší než u nás
v Praze.“ A vyrazili. Vlakem dojeli až do Stožce, dál už museli
pěšky. Nasadili si bágly na záda a už si to rázovali proti
proudu Studené Vltavy. Honzíka napřed bolely nohy, tak
si je občas chladil v potůčcích, ale postupně
se mu výprava začínala stále více líbit. Všude bylo
plno borůvek a našli i lesní jahody.

Krásné hřiby a křemenáče si jenom fotili, nesbírali je. Stejně by se
jim zkazily. A těch zvířat, co potkali! Počasí bylo překrásné, letní,
vůbec nepršelo. Vždy na konci dne si našli nějaké pěkné místečko, kde
jen rozložili spacák a utahaní usnuli jako dva dudci. Spali jen tak pod
širákem, jak se říká. Honzíkovi se to strašně moc líbilo, vše bylo pro něj
nové a dobrodružné. Postupně začal lépe dýchat, vrátila se mu barva do
obličeje a byl celý opálený. Také tatínek byl šťastný. Chvílemi úplně
zapomněli, proč tam jsou. A pak se to stalo.
Bylo to třetí noc, spali zrovna pod kamenným převisem, kterých
je v této oblasti mnoho. Tatínka, který měl lehčí spaní, probudil jakýsi
šramot. Promnul si oči, rychle probudil Honzíka a nevěřícně zírali
do lesa. Nedaleko nich rozdělal jakýsi stařec oheň a kuchtil něco v
kotlíku, příjemně to vonělo. Vypadal zvláštně, skoro jako nějaký starý
druid. Měl dlouhé šedé vousy, na hlavě špičatou čepici, pořád si něco
mumlal, ale hlavně se neustále usmíval. Honzík okamžitě poznal starce
ze svého snu. „To je dost, že už jdete,“ pravil ten stařík. „Mně říkají čaroděj
Dobráček a mám připravenou medicínu pro Honzíka. Ta bylinka, která
pomáhá na imunitu, se jmenuje echinacea, česky třapatka.
Určitě by měla zabrat. Uvařil jsem ti takový bylinný čajík, do kterého
jsem tu rostlinku přidal, a aby to mělo lepší chuť, tak jsem tam přidal
ještě trochu borůvek, kterých je tu plno.“
„Na, berte, a ty, Honzíku, pij pravidelně tento čajík a choď také často
do přírody, podívej, jak ti to svědčí.“ Potom, aniž by čekal na slova díků,
se ztratil stejně záhadně, jako se objevil. Honzík s tatínkem zírali jako
uhranutí. První se vzpamatoval tatínek. „Tak to teda bylo něco,“ pravil
Honzíkovi a rovnou mu nalil trochu toho zázračného čaje. „A teď
to musíme dospat,“ rozhodl tatínek. Ráno se probudil první Honzík
a hned vzbudil tatínka. „Pojď, musíme to říct mamince.“ Rychle se oba
ještě napili čaje a hned mazali nejkratší cestou na vlak do Prahy.
Maminka je čekala, už se jí stýskalo. Oba jako o překot vyprávěli,
co zažili. No a od té doby Honzík skoro neomarodil,
pravidelně popíjel léčivý čajík a hodně chodil
s rodiči do přírody. Moc často si povídali
o čaroději Dobráčkovi a vzpomínali,
co asi dělá.

