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PAVOUČEK
PRO ŠTĚSTÍ
Jmenuji se František a jsem pavouk.
Bát se mne ale nemusíte. Nemám
huňaté silné nohy jako tetička Tarantule
Sklípkanová, která se provdala do Itálie
a posílá mi odtamtud pohlednice. Ani
nejsem velký jako strýček Standa Slíďák,
se kterým se chodím někdy v noci
proběhnout do přírody, abych byl zdravý.
Jsem úplně mrňavý pavoučí kluk, co žije
v puklině zdi v bytě Skálových.
Děti, Dominik a Týna, o mně vědí,
a vlastně také tatínek Martin.
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Týna

Týna se ve skutečnosti jmenuje Kristýna,
ale nikdo jí tak neříká. Jako miminko si
všechno strkala do pusy. Jednou ležela
v postýlce a cumlala si usilovně palec, jako
by ho měla z čokolády. Procházel jsem se
jako provazochodec na chrastítku napnutém
přes postýlku a najednou se objevil
Dominik. Začal vřískat jako siréna: „Tati,
tati, honem! Kolem naší Týnušky něco leze!“
Tatínek přiběhl rychlostí tryskáče. Jenže
když mě uviděl, oddechl si. Vzal mě opatrně
na ukazováček a usmál se. „Nekřič, máme
doma pavoučka pro štěstí!“ A pak mě
opatrně položil na stůl vedle postýlky.
Od té doby spolu všichni
čtyři kamarádíme.
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Nebojte se pavouků
Proč jen my čtyři? Do každé rodiny patří
přece i maminka. Samozřejmě že mají
Dominik a Týna maminku.
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Jmenuje se Pavlína a pavouků, i těch úplně
malilinkatých, se trochu bojí. Ošívá se, už
když vidí jenom pavučinku. Může za to můj
strýc Jindra Křižák.
Stalo se to dávno. Maminka se koupala.
Seděla ve vaně, obalená ve voňavých
bublinách jako v pěnovém kožíšku. Zpívala
si a mydlila si mýdlem nohu. Strýček Jindra
se zastavil na dlaždičkách před vanou
a zavolal na ni v naší pavoučí řeči: „Ahoj,
krasavice!“ Maminka ho neslyšela, zato
viděla. Tak se lekla, že vyskočila z vany,
jako by ji právě chtěl sežrat drak. Ani si
nevzala ručník a utíkala z koupelny jen tak,
úplně nahá, a cestou skoro porazila tatínka,
který se smál, až se za břicho popadal.
Smál se tehdy i strýček Jindra, ale od té
doby maminka na nás pavouky zanevřela.
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Kde jsou rodiče?

Určitě se teď ptáte, kde mám rodiče já.
Pracují v továrně Šikovné nohy. Vyrábějí
pavučinové záclony. Továrna je schovaná
za trámy na půdě. Tatínek a spousta jiných
pavouků je tkají a maminka je potom spolu
s ostatními pavoučími švadlenkami sešívá.
Skálovi se vždycky jednou do roka při velkém
úklidu půdy diví, kde se tam najednou vzalo
pod střechou tolik pavučin!
Maminka se každý den o polední
pauze přiběhne z půdy podívat,
jestli jsem v pořádku. Ohřeje
mi muší polévku, kterou
vaří vždycky den předem.
Všichni se společně sejdeme
až večer, stejně jako lidi.

Představuji
kocoura Zrzouna

Ještě s námi bydlí kocour Zrzoun. Jednoho
dne vběhl do domu do druhého patra
a posadil se před dveřmi Skálových.
Nikdo ho neznal. Dominik se chodil každou
chvilku dívat kukátkem, jestli tam stále je.
Ráno, ještě v pyžamu, utíkal Dominik otevřít
dveře a spráskl ruce. Oranžový kocour spal
na rohožce. „Maminko, maminečko, že si ho
necháme? Budu ho česat a všechno po něm
uklízet,“ žadonil. Maminka řekla: „Uvidíme.“
A tak se vidí: Zrzoun už zůstal napořád.
Když už znáte všechny členy rodiny,
provedu vás naším bytem. Domov je totiž
nejkouzelnější místo na světě. Nevěříte?
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