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1. Jak se Jujdásek a Hejásek
zabydleli na mezi

Je jedna mez, na té mezi bez, pod tím bezem domeãek a v tom
domeãku malé, kulaté, ãernobíle strakaté stvoﬁení. Králíãek Jujdásek.
Proã zrovna Jujdásek?
ProtoÏe je nejen mal˘, kulat˘ a strakat˘, jako stvoﬁen˘ pro pohlazení. Je taky náramnû spokojen˘. UÏ jak se narodil, jeho králiãí
tatínek ﬁekl:
„No ne, maminko! To máme pûkné králíãátko. A u‰i, jak koukám, mu vyslovenû slu‰í!“
U‰i mûl Jujdásek tehdy jako jasmínové lupínky, ale neuteklo
jim ani À, zvlá‰È kdyÏ se t˘kalo jeho.
„Ani velk˘, ani mal˘, roztomil˘ strakáãek,“ chválila maminka malé skoronic.
Kutálelo se kolem ní, Ïìuchalo ji ãernobíl˘m nosem a zjevnû
se mûlo k svûtu.
„Juch!“ radovalo se králíãátko, „jujda!“
A to mu zÛstalo.
Dobrá nálada taky.
Jen si poslechnûte:

7…

barankova makKor3

12.9.2007 18:25

Stránka 8

„To pûknû vypadám! Ani velk˘, ani mal˘, roztomile strakat˘. A u‰i
mi vyslovenû slu‰í. To koukáte! Jupí!“
A to uÏ jsme v ãase, kdy si Jujdásek odhopkal svou cestu od maminky a tatínka na mez pod bez a postavil si tam domeãek.
Dal si s ním práci, aÈ je obydlí jaksepatﬁí. Na jeden králiãí skok
sem, na druh˘ tam a vysoké právû tak akorát, aby pﬁi tom hop sem,
hop tam ne‰krtal u‰ima o strop. A kdyÏ, tak jenom pﬁi zvlá‰È podaﬁeném v˘skoku. Není pﬁece Ïádné králiãí oﬁezávátko, ale ‰ikovn˘ králíãek, kter˘ dosáhne aÏ ke stropu, jestli si zamane.
Taky si aspoÀ sedmkrát dennû tu radost dopﬁeje. Odrazí se, jak
nejvíc mÛÏe, strop ho za‰imrá na levém, maliãko del‰ím uchu a domeãkem se oz˘vá veselé:
„Jupí! Jujda! Joj!“
Mez, co je na ní bez, má dva konce. Jak tak meze mívají. Na tom
druhém je les. Pod lesem domeãek, v tom domeãku dlouhé, jako ‰indel hubené stvoﬁení se srstí v barvû podzimní trávy. Zajíãek Hejásek.
Proã zrovna Hejásek?
ProtoÏe je nejen dlouh˘, ‰tíhl˘, se srstí v barvû podzimní trávy,
jako stvoﬁen˘ pro pohlazení. Je taky náramnû spokojen˘. UÏ jak se
narodil, maminka zajeãice ﬁekla:
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„Ale ano, tatínku zajíci! To máme pûkné zajeãátko! V odstínu
podzimní trávy. A u‰i mu, koukám, vyslovenû slu‰í!“
U‰i mûl tenkrát Hejásek jako lístky jitrocele, ale neuteklo jim
ani fÀ, zvlá‰È pokud se t˘kalo jeho.
„Ani velk˘, ani mal˘, roztomile jednobarevn˘,“ souhlasil tatínek.
A s p˘chou pohlíÏel na drobeãka, kter˘ se pilnû batolil kolem
mámy.
„Hehe!“ radovalo se zajeãátko, „hejahej!“
A to mu zÛstalo.
Dobrá nálada taky.
Jen si poslechnûte:
„To pûknû vypadám! Ani velk˘, ani mal˘, roztomile jednobarevn˘. A u‰i mi vyslovenû slu‰í. ¤íká to kaÏd˘, kdo se na mû koukne.
Hejahej! Hop!“
Ale to uÏ jsme na na‰í mezi s dvûma konci. Za mezí je les, pod
koﬁeny krajní borovice domeãek, a teì hádejte ãí. Ano, Hejáska. Postavil si ho, kdyÏ pﬁi‰el ãas, aby odhopkal od maminky a tatínka.
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Hejásek si na svém domku dal záleÏet. Postavil ho právû tak
dlouh˘ a vysok˘, aby pﬁi zajeãím hop sem, hop tam nebrzdil o stûnu, a pﬁi zvlá‰È podaﬁeném skoku po‰imral u‰ima strop. To mu bylo dobﬁe. Pﬁipadal si jako úplnû správn˘ zajíc, ani pﬁerostl˘, ani za
gro‰ kudla, prostû akorát.

… 10

