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Sestrojení kouzelné rakety
„Panečku, to bylo zajímavé! Vůbec bych nečekal, že někde rostou takové parádní barevné květiny!“ rozhazoval nadšeně rukama
Zkoumal.
„I nás to překvapilo. Měli bychom se tam také vypravit,“ souhlasně
kývali hlavami jeho kamarádi Svítil a Čmáral.
Všichni tři výletníčci se zrovna vraceli z pravidelného setkání na pískovém palouku, kde každý týden vyprávěli jejich kamarádi zážitky
z návštěv různých koutů světa.
Výletníčci byli malincí, kouzelní skřítkové obývající celou planetu
Zemi. Spojovala je jedna důležitá věc – byli nadšenými cestovateli
a své poznatky z cest moc rádi vyprávěli ostatním.
Zkoumal, Svítil a Čmáral byli nerozlučnými kamarády, kteří se znali už spoustu let. Měli společný koníček – vesmír. Rádi pozorovali
hvězdy a věřili, že by se tam nahoru někdy mohli podívat.
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Jak se vraceli domů a probírali, co se nového a zajímavého dozvěděli,
ani si nevšimli, že už je tma.
„Svítile, zavrť sebou trošku, ať vidíme na cestu,“ popíchl skřítka Zkoumal a prohlížel si obrovský květ, který si odnášel z dnešního setkání.
Když se totiž Svítil zavrtěl, jeho tělo začalo vydávat slabé světlo.
Uměl to pouze on, a tak toho jeho kamarádi často využívali.
„Nechce se mi, vezmi si baterku,“ odfrknul Svítil. Nelíbilo se mu, že
si z něho dělali lampičku.
„Á, tady má někdo špatnou náladu,“ rýpnul si do kamaráda Čmáral.
„Nebruč, nebo tě počmárám!“ zasmál se a rozběhl se proti Svítilovi.
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Čmáral zase jako jediný dokázal svými prstíky kreslit a psát na cokoliv ho napadlo. Nemusel tak s sebou nosit tužky ani pastelky. Když
si potřeboval rychle něco zapsat, načmáral si to ukazováčkem do
zápisníku. A pokud neměl u sebe zápisník, popsal si třeba triko.
„Nehádejte se pořád,“ napomenul Zkoumal své dva kamarády.
Jó Zkoumal, to byl taky výjimečný výletníček. Ve všem se rád rýpal,
rád si vše dlouze prohlížel a z této kamarádské trojky byl ten nejchytřejší. Byl to vždy on, kdo přišel s nějakým novým nápadem.
Zkoumal, Svítil a Čmáral se zkrátka báječně doplňovali. A protože
jim to tak parádně klapalo, občas si mohli dovolit se trochu pozlobit
a navzájem se popichovat. Pak se tomu pokaždé společně zasmáli.
„Tak já tedy rozsvítím, když jinak nedáte,“ uvolil se Svítil, trochu
sebou zavrtěl a už viděli na cestu.
„Výborně, jsi jednička!“ poplácal ho Čmáral po zádech a pak mu
prstem namaloval jedničku na nos.
Chvilku si takhle kráčeli noční krajinou, když dostali najednou hlad.
Usadili se tedy v mechu, pustili se do jedlých kaštanů, které měli
s sebou, a přitom pozorovali hvězdy. Společně snili o tom, jak se
jednou do vesmíru podívají. Při každém setkání s jinými výletníčky
se jich ptali, zdali nemají nějaké hezké knihy o astronomii. Zatímco
si pochutnávali, přibývala na obloze jedna zářící hvězda za druhou.
Najednou se Čmáral zakuckal a šermoval ve tmě ukazováčkem. „Podívejte! Támhle padá hvězda!“ nadšeně hleděl na noční oblohu.
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„Máš pravdu, také ji vidím,“ přitakal Zkoumal. „Třeba je to naposledy,
kdy vidíme padající hvězdu. Měli bychom si něco přát, co myslíte?“
navrhnul a usilovně přemýšlel, co by to mohlo být.
Svítil dostal nápad, řekl to kamarádům a ti s ním nadšeně
souhlasili. Bylo rozhodnuto.
„Až řeknu tři, tak si to budeme v duchu přát,“ řekl
Zkoumal a začal odpočítávat: „Jednááá, dvěěě, tři!“
Zkoumal, Svítil a Čmáral zavřeli oči a v duchu poprosili padající hvězdu, zda by jim neseslala raketu,
se kterou by mohli odletět do vesmíru.
„Tak. Teď jsem zvědav, jestli bylo naše přání vyslyšeno,“ zamyslel se Čmáral a kreslil si prstem raketu do zápisníku. „Nějak
takhle bych si ji představoval, co na ni říkáte?“ mával zápisníkem
kamarádům před očima.
„Páni, přesně taková by se líbila i mně!“ přitakal Svítil.
„Mně taky!“ pochválil ho i Zkoumal.
Výletníčci se pomalu blížili ke svému domku. Dnešní den pro ně
byl hodně náročný. Dozvěděli se spoustu nových věcí a cesta pěšky
domů byla docela dlouhá. Byli velmi unavení a těšili se, až usnou ve
svých postelích.
„Myslíte, že to bude skutečně fungovat? Že by nám padající hvězda
mohla splnit naše přání?“ zamyslel se Svítil. Lehce sebou zavrtěl,
aby jim posvítil na poslední kousek cesty.
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„Necháme se překvapit, co zítřejší den přinese,“ usmál se Zkoumal.
Když dorazili k jejich domku, odemkli dveře, vlezli si do postelí,
popřáli si dobrou noc a během chvíle už podřimovali pod peřinami.
Druhý den ráno byl první na nohou Čmáral. Vystrčil nos z okna, aby
se nadechl čerstvého vzduchu. Jakmile se podíval na jejich květinový
dvorek, leknutím začal škytat. Vyběhl ze dveří a nemohl uvěřit svým
očím.
„To není možné, to není možné!“ opakoval dokolečka, až si z toho
veverky na nedalekém stromě začaly ťukat na čelo.
Vzápětí už tam s ním pobíhali i Zkoumal se Svítilem. Vyšli se podívat, co je to venku za rámus. Když uviděli totéž co Čmáral, byli jako
ve snu. Na dvorku ležely obrovské kovové součástky, plechové díly
a prapodivné stroje, které blikaly a pípaly.
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„Štípněte mě, ať vím, že se mi to nezdá,“ poprosil své kamarády
Zkoumal. I ti však měli co dělat, aby se jim z toho nezatočila hlava.
„To musela zařídit ta padající hvězda, kdo jiný!“ shodli se.
„Jsou to jednotlivé součásti vesmírné rakety! Já mám takovou radost,
musíme ji zkusit hned sestrojit,“ pobíhal natěšeně Svítil.
„No jo, ale jak se taková raketa staví?“ ťukal si Čmáral prstem na
nos.
„Dívejte, tady je návod. Ta padající hvězda myslela úplně na všechno,“ řekl Zkoumal a položil velký papír na stůl, který měli uprostřed
dvorku.
A tak na sebe sestrojení vesmírné rakety nenechalo dlouho čekat.
Do druhého dne na dvorku stála obrovská raketa, která vyčnívala
i nad ty nejvyšší stromy.
„Co teď?“ ptal se natěšeně Čmáral.
„Teď? Teď se vydáme do vesmíru!“ vyskočil Zkoumal s neskrývanou
radostí do výšky.
Ostatní se k němu přidali a radovali se. Pak začali chystat seznam
věcí, které nesmí zapomenout zabalit, než se vydají na daleké planety.
A přesto že ani jeden z trojice kamarádů neměl tušení, jak se taková
vesmírná raketa ovládá, těšili se na společná dobrodružství, která je
díky ní čekají.
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