
„Ten náš kluk prostě spát nebude, to je k zbláznění,“ zlobil 
se tatínek. Maminka už ani nic neříkala, byla bledá a strašně 

moc nevyspalá. „To se musí přece nějak řešit,“ křičel 
už opravdu nazlobený tatínek a vyrazil do ulic města, aby 
se poptal známých, co mají s maminkou dělat. Většina lidí 
tatínka politovala, někteří se potutelně škodolibě zašklebili, 

ale nikdo nedal žádnou opravdovou radu. Až jedna stará 
babička se zeptala: „ A máte peřinku Chrupalku?“ „Peřinku 

Chrupalku?“ zeptal se tatínek překvapeně. „Tak tu tedy 
opravdu nemáme. A kde se vlastně dá taková peřinka koupit?“ 

vyptával se tatínek. Babička se usmála a zamyslela se. 
„No, není to jednoduché, ale taky ne nemožné. Musíte napřed 

najít kouzelníka Čáryfuka, bydlí někde tady, v nejstarší čtvrti 
našeho města.“ Nic víc už babička neřekla a odšourala se pryč. 

Tatínek osaměl a broukal si pod vousy. „Babka, Chrupalka 
a ještě ke všemu Čáryfuk, já se z toho opravdu zblázním.“ 
Ale nezbláznil se, místo toho se vydal hledat kouzelníka 
do starých ulic. Chodil sem a zase zpátky, ale nikdo mu 
nepřipadal jako Čáryfuk. Hodiny ubíhaly a pořád nic. 

Vyčerpaný si sedl na jednu lavičku a zoufale si dal hlavu 
do dlaní. Když zase trošku pookřál a zdvihl hlavu, tak uviděl 
něco zvláštního. Z komína protějšího domu se vyvalil zelený 
kouř, potom zase červený a nakonec fialový. „To je opravdu 

zvláštní, to jsem ještě neviděl. Tam by mohl bydlet ten zvláštní 
Barvyfuk, nebo jak se ten kouzelník jmenuje.“ Došel 

ke starým těžkým dřevěným dveřím a hledal 
zvonek. Nic však nenašel. Na dveřích 

ale bylo velké klepadlo. 



Zaklepal jednou a potom ještě jednou. Po chvíli uslyšel šramot, 
potom zarachotil klíč v zámku a nakonec se dveře pomalu 

a se skřípěním otevřely. Vykoukla šedá rozcuchaná hlava a skřípavým 
hlasem řekla: „Zase další pro Chrupalku, co?“ Tatínek jenom mlčky 
přikývl a naprázdno polkl. Hlava zmizela, potom se ozývaly v domě 

divné zvuky, jako když někdo něco stěhuje. Po chvíli vystrčila kostnatá 
ruka ze dveří krásnou peřinku a dveře se zase zabouchly. 

Tatínek na to koukal jak z jara, chvíli stál jako opařený 
a pak se vydal radostně k domovu, peřinku si nesl v podpaží.

Domů došel už celkem unavený, ani nic neřekl, jenom mlčky podal 
peřinku mamince, aby jí dala večer Matějovi do postýlky. 

Maminka napřed peřinku natřásla a vynesla jí na balkon, aby 
jí vyvětrala. Večer se kvapem blížil. Když dávala Matěje do postýlky, 
řekla mu, že má pro něho novou peřinku, pořádně ho s ní přikryla 

a rychle odešla za dveře. Čekala, že bude Matěj zase křičet a brečet 
jako obvykle. Dala ucho ke dveřím, ale v pokoji bylo ticho, nebo 

se jí to alespoň zdálo. Ale úplné ticho tam nebylo. To už si kouzelná 
peřinka Chrupalka potichoučku šeptala s Matějem. „Matěji, proč 
nespíš?“ „Ale bojím se, že se mi zase budou zdát špatné sny, tak 

se bojím usnout.“ „Na to je lehká pomoc,“ řekla peřinka. „Tak zaprvé 
ti uvařím bylinkový čajíček, po kterém budeš spát jako mimino. 

Víš, jsou v něm bylinky, které zklidní tvou mysl, a ty krásně usneš.“ 
Zavrtěla se a najednou podávala jedním svým rohem Matějovi krásný 

malovaný hrneček plný teplého a voňavého bylinkového čaje. „Vypij to,“ 
pokynula Peřinka Chrupalka a, světe div se, Matěj to pomalu, ale celé
až do dna vypil. „Tak a teď ti, Matěji, budu vyprávět nějakou pohádku, 

třeba o kouzelníkovi Čáryfukovi. Taky tě budu celou noc hlídat.“ 
Matěj se usmál, byl rád, že má nového kamaráda. Stulil se do klubíčka 

a usnul ještě dříve, než peřinka začala s vyprávěním. Když asi za půl 
hodiny maminka pomalu otevřela dveře, uviděla Matěje, jak krásně 

spinká a ze spaní se ještě usmívá. „No to asi opravdu je nějaká kouzelná 
peřinka,“ řekla maminka a pomalu zavřela dveře. Od té doby už Matěj 

s usínáním nikdy problémy neměl. 


