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Radža na úteku

J

asmína a Aladin šli uprostred
veľkolepého sprievodu. Najväčšia slávnostná
prehliadka sa sotva začala a vyzeralo to, že si ju
nenechal ujsť nikto z celej Agraby.
„Pozri sa, Aladin, krotiteľ hadov!“ vykríkla Jasmína.
„A tamto,“ ukazoval Aladin prstom pred seba, „hltač ohňa!“
Po Jasmíninom boku kráčal jej verný spoločník Radža.
Tiger jemne zavrčal: „Rrrr!“
Okolo prešiel kŕdeľ pávov. Za nimi si vykračovali slony
vyzdobené hodvábnymi prikrývkami a reťazami perál. Potom
nasledovali ťavy so zvoncami na krku. Ich vyzváňanie sa nieslo
do diaľky. Ale Jasmína nemohla odtrhnúť oči od skupiny tigrov.
Vyzerali tak vznešene!
Na čele tigrieho zástupu bolo dievča. Po chvíli sa obrátilo
a hodilo jednej majestátnej šelme melón. Tiger ovocie chytil
do zubov, vyhodil do vzduchu, zachytil ho na špičke
nosa a obratne ním balansoval.
Aladin uznanlivo zahvízdal.
„Pôsobivé!“
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Jasmína sa usmiala. „Nie je to zlé, ale mal by si vidieť, čo dokáže Radža.“
Potľapkala tigra po chrbte. „Ukážeme im to?“
Radža súhlasne zareval.
Jasmína kúpila v stánku rôzne druhy ovocia a uložila ich do košíka. Najskôr
tigrovi hodila melón. Radža si ho vyhodil na nos. Potom prihodila jablko a figu,
až mal nakoniec Radža na nose celú vežu z ovocia.
Aladin začal uznanlivo tlieskať a Jasmína zdvihla ruku. Na jej povel vyhodil
Radža všetko ovocie do vzduchu. A svojimi pazúrmi ho v letku nakrájal na
dokonalé kúsky.
Jasmína ich pochytala rovno do košíka.
„Radža, ty by si mal ísť v sprievode,“ chválil ho Aladin.
„Keď už hovoríme o sprievodoch...“ usmiala sa Jasmína a ukázala pred seba.
Abu dychtivo pozoroval skupinu opičiek s krotiteľmi. „Vyzerá to, že Abu tu
bude chcieť ešte chvíľu zostať.“

8

Aladin sa zasmial. „Dobre,“ povedal.
„Abu, prečo sa s Radžom nepripojíte
k sprievodu? My s Jasmínou pôjdeme
ešte na trh a potom sa všetci
stretneme v paláci.“
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Keď sa však Jasmína a Aladin
vrátili do paláca, Radžu ani
Abuho nikde nenašli.
„To je zvláštne,“ čudovala sa Jasmína.
„Už by tu predsa mali
dávno byť.“
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Aladin si prehrabol vlasy. „Možno chceli ísť so sprievodom až do konca.
A večer sa slávnosť presunie do ďalšieho mesta.“
Vtom do záhrady vbehol opičiak Abu a začal Jasmínu ťahať za šaty. Vyzeral
veľmi rozrušene.
„Abu, čo sa stalo?“ vyľakala sa Jasmína.
Abu vyskočil na kamenný okraj fontány. Začal sa naparovať ako páv,
majestátne vykračovať ako slon a krútiť sa ako tanečnica.
„Niečo sa stalo v sprievode?“ domyslel si Aladin.
Abu horlivo prikyvoval. Potom švihol chvostom ako tiger. „Niečo sa stalo
Radžovi!“ vykríkla Jasmína.
Abu si všimol Jasmínin náramok. Vzal jej ho a omotal si ho okolo krku ako
obojok.
Jasmína vyvalila oči. „Mysleli si, že Radža patrí k sprievodu, a tak ho tiež
vzali! Ak ho včas nenájdeme, odvedú ho do ďalšieho mesta.“ Princezná sa
obrátila k Aladinovi. „Rýchlo, potrebujeme lietajúci koberec!“
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O chvíľu sa Jasmína, Aladin
a Abu vznášali nad mestom.
„Leť rýchlejšie!“ vyzýval Aladin koberec.
„Musím dostihnúť sprievod skôr,
než bude preč!“
Lietali tam a sem, až nakoniec v diaľke
uvideli slony. „Tam!“ vykríkol Aladin.
„Vľavo, vidím ho!“
Strapce na koberci sa zatrepotali na súhlas
a koberec zabočil doľava tak prudko,
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že všetci mali čo robiť, aby udržali
rovnováhu. Aladin s Jasmínou to zvládli,
lenže Abu prepadol cez okraj.
V poslednej chvíli ho Jasmína
chytila a vytiahla späť.
„Mám ťa!“ vykríkla a posunula
opičiaka do bezpečnejšieho stredu.
„Pre dnešok už bolo stratených
kamarátov dosť,“
vydýchla si.
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Koberec mieril k štvrti, kde Aladin
zazrel sprievod. „Pozor!“ vykríkol,
keď sa rútili medzi
domami.
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Lietajúci koberec sa snažil zastaviť, ale vrazil do natiahnutých šnúr
na bielizeň. Aladin, Jasmína a Abu sa skotúľali na strechu. Koberec zostal
medzi šnúrami.
„Musíme ísť,“ rozhodla Jasmína. „Abu, ty zostaneš tu a pomôžeš vymotať
koberec. Aladin, ty poď so mnou. Musíme sa dostať do sprievodu!“
Jasmína zbehla k okraju strechy a pozorne sa započúvala. Ostatné domy jej
bránili vo výhľade, takže sprievod vidieť nemohla. „Myslím, že teraz bude tam,“
povedala a ukázala cez strechy do diaľky. „Nájdeme si nejakú skratku.“ S týmito
slovami zdvihla tyč, ktorá ležala neďaleko, odrazila sa ňou a skočila na vedľajšiu
strechu. Potom tyč hodila späť Aladinovi, aby ju mohol nasledovať. Obratne
preskakovali bližšie a bližšie k sprievodu.
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