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KAPITOLA 1,

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú
a vãelami; a vypravování
zaãíná

Tady jde ze schodÛ za Kry‰tÛfkem Robinem Michal Medvûd
hlavou napﬁed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale nûkdy
mu pﬁipadá, Ïe to pﬁece jen musí jít taky jinak; jen kdyby tak
mohl na chvíli pﬁestat tlouci hlavou o zem a zamyslit se nad tím,
jistû by na to pﬁi‰el. A pak zas mu pﬁipadá, Ïe to asi jinak nejde.
Ale uÏ je dole a ãeká, abychom vám ho pﬁedstavili.
KdyÏ pﬁijde Medvídek Pú dolÛ, nûkdy si chce na nûco hrát. Jindy
zas jen rád sedí ti‰e u krbu a poslouchá pohádku. Tak tﬁeba dnes
veãer:
„CoÏ takhle nûjakou pohádku?“ ﬁekl Kry‰tÛfek.
„Ale jakou pohádku?“ já na to.
„Byl bys tak moc hodn˘ a vypravoval nûjakou Medvídkovi Pú?“
„To bych mohl,“ já na to. „Jaké pohádky má rád?“
„Pú má nejrad‰i pohádky o sobû. To je jeho.“
„To jo.“
„Tak byl bys tak moc hodn˘?“
„Zkusím to,“ já na to.
A tak jsem to zkusil.
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Za dávn˘ch a dávn˘ch ãasÛ, asi tak minul˘ pátek, bydlel Medvídek Pú v Lese sám a sám pod jménem Novotn˘.
„Co to znamená pod jménem?“ zeptal se Kry‰tÛfek Robin.
„To znamená, Ïe mûl to jméno napsáno zlat˘m písmem nad
dveﬁmi a bydlel pod ním.“
„Medvídkovi Pú to totiÏ nebylo docela jasné,“ ﬁekl Kry‰tÛfek
Robin.
„Teì uÏ jo,“ ozvalo se bruãivû.
„Tak budu povídat dál,“ já na to.

KdyÏ ‰el jednou na procházku, pﬁi‰el na m˘tinu uprostﬁed Lesa,
a na ní stál uprostﬁed velik˘ dub a z jeho koruny bylo sly‰et silné
bzuãení.
Medvídek Pú si sedl pod strom, sloÏil hlavu do pracek a hluboce se zamyslil.
Nejprve si ﬁekl: „To bzuãení nûco znamená. Takovéhle ustaviãné
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bzuãení vÏdycky nûco znamená. KdyÏ sly‰íme bzuãení, musí nûkdo
bzuãet, a pokud já vím, bzuãet mohou jedinû vãely.“
Pak zase dlouho pﬁem˘‰lel a ﬁekl: „A vãely jsou na svûtû jedinû
proto, aby dûlaly med.“
A pak vstal a povídá: „A med dûlají jedinû proto, abych já ho
snûdl.“ A zaãal ‰plhat na strom. ·plhal a ‰plhal, a jak tak ‰plhal,
zpíval si takovouhle písniãku:
To vám pﬁece kaÏd˘ poví,
Ïe med chutná medvûdovi.
Vãely bzuãí: Bzum, bzum, bzum!
Chystáme med medvûdÛm.

Pak ‰plhal trochu v˘‰e... a je‰tû trochu v˘‰e... a pak je‰tû trochu,
a tu ho napadla jiná píseÀ:
Kdyby byla vãela medvûdem,
mûla by své hnízdo pﬁi zemi,
a kdyÏ by ‰el medvûd za medem,
nemusel by ‰plhat vûtvemi.
UÏ ho to trochu zmáhalo, proto teì zpíval naﬁíkavou píseÀ. Byl
uÏ skoro u cíle, a kdyby byl jen dobﬁe stál na oné vûtvi... Prask!
„Ach, pomoc!“ volal Pú, kdyÏ spadl na vûtev o deset stop níÏe.
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„Kdybych jen nebyl --,“ ﬁekl si Pú, kdyÏ bﬁinkl na druhou vûtev
o dvacet stop níÏe.
„Já jsem chtûl --,“ vysvûtloval, kdyÏ se ﬁítil po hlavû na jinou vûtev
o tﬁicet stop níÏe, „– já jsem totiÏ chtûl –“
„– bylo to ov‰em trochu –,“ pﬁiznával, jak svi‰tûl rychle mezi
dal‰ími ‰esti vûtvemi dolÛ.
„To je v‰ecko tím,“ usoudil, kdyÏ se rozlouãil s poslední vûtví,
tﬁikrát se ve vzduchu pﬁekotil a snesl se pÛvabnû do bodláãí, „to je
v‰ecko tím, Ïe mám tak rád med. Ach, pomoc!“
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Vylezl z bodláãí, vytáhl
si bodliny z nosu a zase se
zamyslil. A první, na koho
pomyslil, byl Kry‰tÛfek Robin.
„To jsem byl já?“ ﬁekl
Kry‰tÛfek Robin nesmûle,
protoÏe si tomu ani netroufal vûﬁit.
„To jsi byl ty.“
Kry‰tÛfek uÏ neﬁíkal nic, ale oãi mûl stále
vût‰í a vût‰í a tváﬁe ãervenûj‰í a ãervenûj‰í.
A tak ‰el Medvídek Pú za sv˘m kamarádem
Kry‰tÛfkem Robinem, kter˘ bydlel v jiné ãásti Lesa za zelen˘mi
dveﬁmi.
„Dobré jitro, Kry‰tÛfku Robine,“ ﬁekl Pú.
„Dobré jitro, Medvídku Pú,“ ﬁekl jsi ty.
„Rád bych vûdûl, jestli nemá‰ doma náhodou nûjak˘ balon?“
„Balon?“
„Ano, právû jsem si tak po cestû povídal: ‚ Jestlipak on, Kry‰tÛfek, nemá doma nûjak˘ balonek?‘ Jen tak jsem si to povídal, jak
jsem pﬁem˘‰lel o balonech, a rád bych to vûdûl.“
„Naã potﬁebuje‰ balonek?“ povídá‰ ty.
Medvídek Pú se ohlédl, zda nûkdo neposlouchá, pak dal pracku
k ústÛm a ti‰e za‰eptal:
„Na med!“
„Ale balonkem si pﬁece med neopatﬁí‰.“
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„Já ano,“ ﬁekl Pú.
Náhodou jsi byl zrovna pﬁede‰lého dne na veãírku u kamaráda
Prasátka a tam jste dostali balonky. Tys dostal velk˘ zelen˘; a jeden
KrálíãkÛv pﬁíbuzn˘ – ostatnû je‰tû tak mal˘, Ïe to pro nûj nic není,
chodit na veãírky – dostal velik˘ modr˘ balonek a zapomnûl ho tam.
A tak sis pﬁinesl s sebou domÛ ten zelen˘ i ten modr˘ balonek.
„Kter˘ chce‰?“ zeptal ses Medvídka.

