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Předmluva
Malé divoké prasátko Květoš bydlí v odlehlé části
Černého lesa. Je to nehostinné místo, kam zavítá
málokdo. Všude kolem jsou hluboké močály
a rašeliniště. Ze všeho nejvíc miluje louže plné bahna.
Takže bažiny jsou pro něj tím nejlepším místem na
světě. Květoš nežije pohromadě s ostatními prasátky,
jak bývá u divočáků zvykem. Pod starým pařezem má
domeček se dvěma komůrkami a kuchyní, v kterém
bydlí sám. A nehodlá na tom nic měnit. Samota mu
vyhovuje. Často navštěvuje smetiště na kraji lesa. Ne,
že by se mu na smetišti líbilo. Ale rád využívá různé
harampádí, které tam lidé nosí. A tak si jednou přinesl
rouru a udělal z ní komín. Našel tam i stará plechová
kamínka. Stačilo je jen trochu opravit a vyčistit.
Přinesl si i hromady hrnců a talíře různých velikostí
i barev. A deky a polštáře. Zkrátka a dobře, našel na té
skládce všechno, co bylo potřeba pro zařízení jeho
domácnosti.
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Výlet
Dnes bude krásný den, pomyslel si Květoš.
Zívl a protáhl se ve svém pelíšku. Načechral suché
listí, pod kterým spal, a vystrčil hlavu z domečku.
Vzduch krásně voněl. Jak už to v lesích bývá. Všude
kolem se ozývalo ptačí štěbetání a hustými větvemi
stromů si prorážely cestu sluneční paprsky.
„Udělám si výlet na kraj lesa,“ řekl si Květoš.
„Roste tam hodně malin a ostružin. Podívám se, jestli
jsou zralé,“ olízl se. A protože mu v bříšku vyhrávalo
hlady tisíc trumpet, hned se vydal na cestu.
Když přišel na místo, do rypáčku ho uhodila
sladká vůně malin. Divočáci mají hrubou kůži.
Velké ostny maliní a ostružiní je nezraní. To Květoš
dobře věděl. Zalezl si až doprostřed houští a bez
dlouhého otálení se pustil do sbírání plodů.
„Chro chro chro, to je ale dobrota,“ pochvaloval si.
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V tichu si tam jen tak spokojeně pomlaskával,
když tu ho vyrušil prapodivný zvuk. Květoš se
zamračil. Nastražil uši a pozorně poslouchal.
Zvuk byl stále silnější a hlasitější. Zní to, jako by
se blížil roj obřích sršňů, pomyslel si a raději se
schoval hlouběji v houští. Najednou se ozvala rána.
Na nedalekém poli se rozvířil prach, takže v první
chvíli nebylo nic vidět.
Prasátko se polekalo. „Že by to byli medvědi?
Ale co by dělali uprostřed pole?“ škrábalo se
na hlavě.
Ale žádní sršni ani medvědi to nebyli. Byli to
lidé. Havarovali s letadlem. Květoš nikdy v životě
žádné letadlo neviděl. Jak by taky mohl? Vždyť jeho
domovem je hluboký, lidem nepřístupný močál.
„Prosím tě, můžeš mi vysvětlit, cos dělal?“ zlobil
se větší pán na menšího, hnědovlasého. „Vždyť jsi
nás mohl zabít! Letěl jsi s tím jako čuně!“

10

„Jaké čuně?“ divil se menší pán.
„Prostě prase. Lítáš jako prase. A ještě k tomu
divoké,“ odpověděl ten větší pán, prudce odhodil
letecké brýle a čepici z hlavy a šel pryč.
To jsem nevěděl, že my divočáci umíme létat,
přemýšlel Květoš.
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