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Jak se myšové narodili

V

jedné myší rodině se jednoho dne narodili dva malí myšové.
Když tatínek uviděl prvního nově narozeného, pravil radostně: „To je
ale roztomilá myška!“
„Je to myšáček,“ opravila tatínka maminka.
Čerstvě narozený myšáček zamžoural očičkama na tatínka a maminku a pravil: „Kamyš.“
„Cože?“ nechápal tatínek.
„To je přesmyška,“ zazubil se hlodavými zoubky myšáček.
„Přesmyčka,“ opravila ho zmateně maminka.
„Jaká přešmyška,“ stále nechápal tatínek.
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„Myška – Kamyš, přesmyčka s písmenky,“ vysvětlovala trpělivě maminka,
která začínala s obavami tušit, že tenhle myšáček bude asi geniální.
Druhý čerstvě narozený myšáček to celé jen pozoroval a občas prohodil:
„Myšoň!“ a sháněl se po jídle.
Maminka s tatínkem si oddechli, že druhé dítě bude normální a zdravé, a začali svým malým myšům říkat Kamyš a Myšoň.
Myšové bydleli v domě u lidí, kteří se jmenovali Zámyšovi. Myší rodince se jejich jméno zalíbilo. Měli díru ve zdi za nábytkem, a dokonce viděli
na televizi.
Zámyšovi tušili, že mají v domě myši, ale
nemohli je najít. Jenom jejich desetiletý syn
Bohoušek pravidelně nosil k díře za nábytkem sýr. A tak se našim myšům dařilo
dobře. Chodili se večer dívat ven na televizi a hlodali u toho sýr, jak to odkoukali od lidí.
Kamyš byl menší a přemýšlivý, Myšoň byl velký a moc nepřemýšlel. Nedalo
se mu ovšem upřít, že byl založen prakticky.
Když je takhle jednou zálibně pozorovala Zámyšovic kočka Mína, Myšoň
zavelel k útěku, zatímco Kamyš se chystal pečlivě vypočítat, jak daleko může
tlustá kočka doskočit s ohledem na svou hmotnost, sportovní založení a řadu
dalších veličin.
Když se Bohoušek díval v televizi na kreslené filmy, myšové se dívali s ním.
Se zájmem sledovali, co Pišta a Fišta provádějí kocouru Fousovi či jak na kocoura Toma pravidelně vyzrává malý Jerry. Kamyš se neustále pokoušel vypočítat, jak úžasně by podobným způsobem šlo vyzrát na Zámyšovic Mínu, ale
Myšoň mu naštěstí tyto utkvělé představy vyvracel s tím, že ve skutečnosti by
to nemuselo fungovat jako ve filmu. Kolikrát už viděli, jak Mína vítězoslavně
nese domů uloveného myšáka!
Myšové se navzájem dobře doplňovali. Kamyš dokázal vypočítat, kolik sýra
ještě zbývá v lednici, zatímco Myšoň jej nezřídka zachraňoval před následky
jeho výpočtů.
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