Próza – 1. místo
Jak a kudy za hudbou
Hudba je něco, co nás provází odpradávna. A jak se za ní dostaneme? Pojďte za
mnou a já Vám ukážu cestu.
Nejlépe a nejčastěji vstupujeme do Krajiny hudby po notových schodech, zvaných
notová osnova. Ale pozor, na schody se nedostaneme jen tak. Na jejich začátku je
hudební brána, kterou musíme otevřít zpravidla houslovým nebo basovým
klíčem. A kde takový klíč vezmeme? Přece u pana Franka, zakladatele notové
osnovy. Když máme štěstí a zastihneme ho doma, můžeme si ho od něj vypůjčit,
ale zase také vrátit. Pořádek musí být nejen v hudbě.
A teď již můžeme směle zastrčit klíč do zámku a libovolně stoupat po notových
schodech nahoru a dolů. Schodů máme celkem pět. Říká se jim linky. A mezi
linkami jsou čtyři díry, tzv. mezery. Na linkách i mezi nimi poskakují černé
puntíky s nožičkami i bez nich. Říká se jim noty. Tak jako lidé, i noty mají své
vlastnosti. Některé se mají rády, a tak se drží u sebe. Některé jsou zase hašteřivé
a urážlivé, a tak sedí v mezeře nebo na schodku samy. A podle toho, jak dlouho
vydrží uražené, tak jsou dlouhé nebo krátké. Na tohle všechno dohlíží tetička
Melodie Notová. Dává především pozor na to, aby její neteřinky Cecilka,
Deniska, Emilka, Fanynka, Gábinka, Anička a Hanička byly slušně vychované,
krásně si spolu hrály, ladily, neskákaly z místa na místo příliš rychle, aby z linek
nepadaly, neodbíhaly z notové osnovy pryč, nepraly se a zkrátka měly se všechny
rády jako slušné notičky. Ale tetička melodie je již stará a ne vždy se jí to daří.
Přece jen jí někdy (hlavně po obědě) přemůže spaní a to pak mají notové holky
rej.

Napřed je veselo, notičky si notují, vyhrávají, trylkují, ale pak jako když utne a
hádka je na světě. Ale to už je vzhůru i tetička a už lamentuje, holkám domlouvá,
přemlouvá je a nevím co ještě. A to máte vidět, jak jsou některé z nich tvrdohlavé,
hlavně Cilka s Ankou. S těmi je velká potíž, jsou to holky nafoukané, malicherné
a často taky nafrněné. Ale co naplat, když ani domluvy nestačí, musí na jejich
místo nastoupit sestřenice pomlky. Nestarší je Celinka. Moc milá holčička, taková
celá zlatá. Po ní je Půlinka, ta nosí vlásky přesně na pěšinku. Třetí v řadě je
Čtvrtinka a po ní nejmladší Osminka. Obě jsou to holky čiperné a moc toho na
notové osnově neposedí. Ale všechny notičky i pomlky se mají moc rády, a tak

když můžou být spolu, tak vesele dovádějí, hrají si, hašteří se - až vznikne
melodie, neboli rytmicky uspořádaný sled tónů.
Největší radost mají holky notové, když se ohlásí návštěva. A to ne jen tak
ledajaká. Strýčkové ze Skladatelova totiž nejsou jen tak obyčejní strýčci. Když
mají přijet, musí se celá notová osnova vysmejčit odshora až dolů, pěkně poklidit
a všechny schody naleštit. A že vy je neznáte? Ale znáte. Je to třeba oblíbený
strýc Béďa ze Smetanic, strýc Tonda od Dvořáků nebo strýc Leoš z Janáčkova. A
málem bych zapomněla na strýčka Bohouše z Martinic. Jéje, to je pak na notové
osnově veselo. Máte vidět, jak se holky předvádí, div se nepřetrhnou vejpůl, jen
aby se ukázaly, která nejvíc vyskočí na nejvyšší linku nebo naopak podleze zas tu
nejnižší. Nebo která nejdéle vydrží stát na jedné noze, nejvíce zatají dech nebo
nejrychleji dokáže poskakovat. Prostě hotová notová olympiáda. A strýčkové? Ti
si vše poctivě zapisují, aby žádnou notičku a ani pomlku neošidili. A hotové
výsledky zaznamenávají do notového sešitu a pošlou expres notovou poštou do
nedalekých Hudebnic.
V Hudebnicích je totiž velká továrna na hudbu. Tam se pošťáckými auty sváží
hudba z celého světa. Některá musí urazit pořádný kus hudební cesty. Napřed se
tu došlé balíčky rozbalí a roztřídí podle žánru. Pak se svážou v hudební dílo a šup
s nim do krabice. Krabice jsou buď klasické, operní, lidové, rockové, popové,
jazzové a ještě mnoho dalších.
A co teď? Teď už přece záleží jen na Vás, kterou tu krabici otevřete a ponoříte se
tak do Krajiny hudby. Hudba nás provází totiž prakticky na každém kroku. Když
je nám veselo a do zpěvu, i když je nám smutno až k pláči. Jen si pokaždé
vybereme jinou muziku.
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