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PĜedmluva
Zaþneme hádankou. Má modré oþi,
vlasy zrzavé jako lišþí kožíšek, umí létat,
mizet i procházet zdí. Kdo je to? PĜece
Josífek – povedené strašidýlko, které
všem malým þtenáĜĤm ukáže, jak to chodí
v Pohádkovém lese a na hradČ HudryštejnČ.
Nakonec zatouží zjistit, jak se asi žije
v lidském svČtČ. ZĤstane Josífek v pohádce,
nebo u lidí?
PĜíjemné þtení!
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Na hradČ HudryštejnČ
UprostĜed Pohádkového lesa stojí na kopci
starý hrad. Jeho zdi už se témČĜ rozpadly.
Jen dvČ zachovalé kamenné vČže se tyþí do
výšky. Vypadají jako majáky v moĜi stromĤ.
UprostĜed pĜilehlého nádvoĜí je studna. ěíká
se o ní, že její dno je až v pekle.
Na hradČ, kterému se v kraji odjakživa
Ĝíká Hudryštejn, bydlí jedna neobyþejná
rodinka. Tatínek, maminka a jejich
Josífek jsou opravdová strašidla. Protože
vykonávají své dĤležité Ĝemeslo až po
setmČní, každé dopoledne vČtšinou spí. Ona
totiž taková noþní práce dá zabrat. To se
musí úderem sedmé hodiny veþerní dČsivČ
zamumlat. Pak se po trošiþkách pĜidává
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tajemného blekotání a mrazivého skĜípČní.
Celá ta hrĤza vyvrcholí pĜesnČ o pĤlnoci
slabČ mihotavým zjevením bubácké trojice
na hradbách a dČsivou písní:
Když svČtla se v kraji zháší,
bubáci strašlivČ straší.
Ve stĜíbrném svitu mČsíce
straší a kvílí nejvíce.
Strašení je zkrátka umČní, které nemĤže
vykonávat kdekdo. PouštČt hrĤzu je nutné
zlehka. Aby snad nČkdo nemČl z vylekání
smrt. To správný strach má být docela
pĜíjemný. Jen pošimrá kolem srdíþka, jemnČ
sevĜe žaludek, postaví chloupky na tČle do
pozoru a dost! V nejlepším se musí pĜestat.
Maminka Klotylda umí nejen strašit,
ale i þarovat. Kouzlí jenom vČci dobré,

10

potĜebné a laskavé. Tak jako
každá hodná strašidlácká
maminka. Když se jí nČkdy
nechce vaĜit, zavĜe oþi,
mávne rukama nad
stolem a zamumlá:
„Hadi, štíĜi, netopýĜi,
aĢ je obČd na talíĜích,“
a má hotovo.
Tatínek Všehomír Bubák taky dokáže
ledacos. NapĜíklad opravit stĜešní tašky,
protože mezi nČ každou chvíli zatéká. Má
na to docela úþinné zaklínadlo: „ýumli,
bumli, blecha, aĢ se spraví stĜecha.“ Jenže
hradní stĜechy jsou hodnČ dČravé, a tak pan
Bubák musí kouzlo opakovat dost þasto.
Jinak by jim asi kapala voda do polívky.
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Poznáváme Josífka
S maminkou a tatínkem Bubákovými žije
na HudryštejnČ strašidýlko Josífek. Vždycky
pĜed polednem, když vylézá z postýlky, už
se moc tČší na to, co mu den pĜinese. Rád
sedává na ochozu hradní vČže. Je odtud
vidČt hodnČ daleko. Dohlédne tĜeba až
na Ježiburk, tak trošku nepoĜádné sídlo
þarodČjnice Jéži. Z vČže vidí rybníþek pana
vodníka Dundíka i lesní obydlí jezinky
Madly. Josífek má odsud zkrátka celý
Pohádkový les jako na dlani. Tohle je jeho
milovaný domov, kde dennČ prožívá nČjaké
dobrodružství a kde zná každiþké místeþko.
NejþastČji chodívá na Sluneþní paseku,
na které roste asi tisíc borĤvkových keĜĤ.
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Jejich velké modré kuliþky jsou tak sladké
a chutné, že jim bubáþek nikdy neodolá.
Pokaždé zapomene, jak se na nČj maminka
zlobí, když má od nich zamazanou nejenom
pusu, ale i košilku. Zkoušel dokonce
jednou, úplnČ sám, vyprat borĤvkové skvrny
v rybníþku Dunćáku. PĜišel však domĤ
nejen celý mokrý, ale taky obarvený od
hlavy k patČ dofialova. Mamince Bubákové
tenkrát dalo hodnČ práce, aby pĜi noþním
strašení zase bČlostnČ záĜil, jak se na
správné strašidlo sluší.
Bílá košile k bubáckému povolání
neodmyslitelnČ patĜí. Však Josífek taky tak
trošku vypadá jako bílé okaté prostČradlo
obleþené do snČhobílé dlouhé košile. Díky
ní mĤže procházet zdí, létat, objevovat se
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a mizet. ěekne jen: „Hajduli,
pajduli, pošimrám košili,“
a je to.
NejkrásnČjší na Josífkovi jsou
jeho chytré pomnČnkovČ
modré oþi. A také
vlasy! Ty mají tu
nejvzácnČjší barvu
na svČtČ – záĜivČ zrzavou.
Jako lišþí kožíšek. Trþí mu na hlavČ
do stran, a aĢ je þeše, jak þeše, poĜád
pĜipomínají vrabþí hnízdo.
Josífek se nikdy nenudí. Na nicnedČlání
nemá þas. Každý den ho þeká nČco nového.
NapĜíklad zítra se chystá prozkoumat
studnu na nádvoĜí. K tomu ale bude cosi
potĜebovat…
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Strašidýlko Josífek
a ježisleþna Jéža
Sluníþko se dívá oknem do ložnice
Bubákových. Paní Klotylda s panem
Všehomírem však ještČ spokojenČ oddychují
ve svých bílých peĜinách. Netuší, že
jejich Josífek už pospíchá k hrádku sleþny
þarodČjnice.
Bubáþka vþera napadlo podívat se do staré
hradní studnČ. Vede prý až do samotného
pekla. Josífek by si ho rád prohlédl. Ale tak,
aby jej nikdo nevidČl. Proto jde þarodČjnici
požádat o pomoc.
Ježiburk stojí až na samém vrcholu kopce
zvaném Pucek. Jéža bydlí v poboĜené vČži.
Za ní má hezkou zahrádku plnou rybízĤ,
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