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TONÍK
A JENDA SE
PŘEDSTAVUJÍ
Jmenuji se Toník Pruhovaný
a bydlím v ulici Pod Strání 5,
ve vesnici Květnice.
Maminka mě doma učila,
abych si pamatoval adresu,
kdybych se náhodou
ztratil, což se stane hned!
Dost často se mi stává, že něco dělám,
myslím na své věci a najednou se proberu
a nevím, kde jsem.
Do školky ale chodím do Motýlkova.
Táta tam pracuje na jedné obrovské louce
a vždycky ráno letíme spolu.
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Ve školce

Ve školce se mi nejdřív vůbec
nelíbilo! Jsem mezi samými
motýlky, motýlími miminy
a housenkami jediný čmelák.
Ve všech čmeláčích školkách
měli totiž plno. Maminka si
už trochu zoufala, ale nakonec paní
ředitelku uprosila, a tak mě vzali sem.
První týden jsem dokonce doma i brečel
a říkal jsem mamince, že chci domů hned
po „o“, a ne až po „spa“. Jenže to nejde.
Máma i táta musí do práce.
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Kamarád Jenda

Hned třetí den, zrovna když byl polední
klid, mě z vedlejší postýlky zatahal za ruku
jeden modrý motýlek.
Povídá: „Jmenuji se Jenda Modrásek. Taky tě
to spaní po obědě tak strááááášlivě nebaví?“
A já jsem řekl: „Jmenuji se Toník.
Ne, nebaví, to je jen pro mrňata.“
„Vždycky když spíme, dávají si paní
učitelka s paní ředitelkou kafíčko. Ani si
nevšimnou, když uletíme a pak se zase
vrátíme,“ lákal mne Jenda a kýval uličnicky
svými dlouhými tykadly.
Nápad se mi moc líbil.
„Jen musíme být nenápadní, abychom
nevzbudili housenky. Nebo aby s námi
nechtěla letět užalovaná Žluťásková.“
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CO ROSTE
NA LOUCE

Jako naschvál je hned za plotem školky
louka, na kterou sám nesmím. Chodí se na
ni pást krávy. I táta, který na louce denně
pracuje, si musí dávat pozor, aby ho některá
rohatá žvejkalka nesnědla i s kytkou,
ze které zrovna sbírá šťávu. Když táta říká
krávičkám žvejkalky, vždycky se chechtám.
Opatrně jsme se s Jendou vytratili na
záchod a z něj se oknem vysoukali ven.
Na louce vonělo najednou tolik rostlin, až
se mi zatočila hlava. Sedl jsem si na kytku
modrou jako maminčiny oči a volal:
„Jendo, počkej na mě!“
Jenda se otočil: „Hned z té čekanky slez!
Chceš, aby nás hned načapali?“
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Čekanka
obecná
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Jetel luční

Měl pravdu. Na čekanku bylo ze školky
vidět všemi okny. Zamířili jsme tedy hlouběji
do louky. A mně se začaly sbíhat sliny,
protože jsem ucítil jetel. Jetelová šťáva je
pro čmeláky něco jako pro děti čokoláda.
Mohl bych se jí upít, jenže to bych byl
za chvilku jako koule a křídla by mne
neunesla. Ale trošku jsme si s Jendou
přece jen zamlsali.
Dup, dup, kde se vzalo, tu se vzalo, na
louku přiběhlo tele. A když přiběhlo jedno
tele, za chvíli se za ním určitě objeví jeho
maminka kráva a tetičky a strýčkové.
Tele není zlé. Je jen nemotorné. Stačí jedno
máchnutí ocasem a bylo by po nás.
Raději letíme kus dál.
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Mák vlčí

Vlčí máky září na louce jako semafor.
Jsou nádherně červené.
Sedli jsme si na jeden květ a dívali se, jak
z nedalekého lesa přiběhl zamilovaný vlk.
Natrhá jich náruč pro svoji slečnu vlčici.
Ale možná se mi to
jen zdálo. Sluníčko
pálilo, Jenda
si vyhříval
křídla a já na
chvilku usnul.
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Kokoška pastuší
tobolka

Probudilo mne chrastění. Hned vedle
vlčích máků rostlo něco, co vypadalo jako
chrastítko pro lidská mimina. Nikdy jsem
žádné neviděl, ale slyšel! Před náš domeček
totiž jednou přijel obrovský kočár a z něj
se ozýval vřískot, až střecha nadskakovala.
Maminka mi tenkrát vysvětlila, že takhle
brečí malí lidé, když mají hlad. Když brečí
ti velcí, to asi padají stromy!
Jenda se na tu divnou rostlinu posadil
a smál se mi: „Ty neznáš kokošku?“
„Ne,“ trochu jsem se urazil. Taky by se
nemusel pořád vytahovat.
Když se nedíval, poodlétl jsem vedle
a vlezl do květu, co vypadal jako trychtýř.
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