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Jak vypadá
tatínek ·íma
Je men‰í postavy, nosí br˘le, v mládí pr˘ míval
spoustu vlasÛ, ale kdyÏ byl na vojnû, kde se musí stále
nosit ãepice nebo pﬁilba, vlasy mu proﬁídly. Proto má na
vrcholku hlavy hol˘ plácek, kterému jeho dûti ﬁíkají m˘tinka.

Co dûlá?
Ráno nerad vstává, a kdyÏ vstane, velikou rychlostí
se oholí a poﬁeÏe, protoÏe se neholí elektricky, ale bﬁitvou, kterou zdûdil po svém tatínkovi. Potom si kamencem zastavuje krev a volá ú, ó a nûkdy i é. Jakmile krev
zastaví, utíká na autobus ã. 135 a jede do práce.
V práci tatínek ·íma r˘suje. To umí velmi krásnû.
VÏdyÈ se podle jeho v˘kresÛ stavûjí domy a je‰tû ani jeden nespadl.
Veãer veãeﬁí, napomíná dûti, aby se ne‰Èouraly v jídle a jedly pûknû s chutí jako on. Také se vyptává syna
Petﬁíka, co bylo ve ‰kolce, a dcery Petru‰ky, co bylo ve
‰kole. KdyÏ se dozví nûco pûkného, ﬁekne: „No, z toho
mám radost.“ KdyÏ se dozví nûco ‰patného, ﬁekne: „No,
z toho nemám radost.“ Pak pﬁijde na tatínka zívání a ﬁíká:

7

TAT_2008.QXD

21.4.2008 9:32

Stránka 8

„V‰imnûte si, dûti, slu‰n˘ ãlovûk si vÏdycky dá ruku pﬁed
ústa.“
Tak plynul tatínkovi den za dnem aÏ do chvíle, kdy
se maminka zhluboka nadechla a pronesla dlouhou vûtu.

Maminãina
dlouhá vûta
„Nezlob se, tatínku, ale já také chodím do práce a kromû toho peru, Ïehlím, za‰ívám, vaﬁím, myju nádobí, utírám prach, vysávám koberce, vodím Petﬁíka do ‰kolky, chodím na nákupy a na rodiãovská sdruÏení, zavaﬁuji ovoce,
zalévám kvûtiny, sama si promazávám ‰icí stroj, ãistím
boty, nosím kabáty do ãistírny a z ãistírny, pí‰u babiãce,
platím sdruÏené inkaso, ani nemám ãas zajít ke kadeﬁníkovi, abych se ti líbila, a tak si myslím, Ïe by sis mohl vzít
na starost aspoÀ to vyprávûní pohádek, co ﬁíká‰?“
Tatínek se po‰krabal na m˘tince a ﬁekl:
„Proã ne, zkusit to mÛÏu.“
Je‰tû téhoÏ veãera zaãal:
„Milé dûti, povím vám pohádku O perníkové chaloupce.“
„Tu známe,“ ﬁekl Petﬁík.
„Dobﬁe. Povím vám tedy pohádku O Dlouhém, ·irokém a Bystrozrakém.“
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„Tu známe je‰tû víc,“ ﬁekl Petﬁík.
„Aha,“ zamyslel se tatínek ·íma. ,,A co takhle Tﬁi zlaté
vlasy dûda V‰evûda?“
„Známe,“ ﬁekly dûti.
„·ípková RÛÏenka?“
„Známe.“
„Otesánek?“
„Známe!“
„Hrneãku, vaﬁ!“ vykﬁikl tatínek, a kdyÏ se dûti smály,
Ïe ji znají skoro zpamûti, posmutnûl.
„Hned se vrátím,“ ﬁekl a ode‰el za maminkou do kuchynû.

10

TAT_2008.QXD

21.4.2008 9:32

Stránka 11

Porada
„To byla nûjaká krátká pohádka,“ zvedla maminka
oãi od Ïehlení.
„V‰echno znají! Co mám vyprávût, kdyÏ v‰echno znají?“ rozãiloval se tatínek tlumenû, aby ho dûti nesly‰ely.
„Ale neznají,“ uklidnila ho maminka. „Je tam napﬁíklad kníÏka Pohádky starého slona.“

Tatínek se doãká nevdûku
Tatínek ·íma se tedy vrátil k dûtem a procítûn˘m hlasem jim pﬁeãetl „O mlsném chobotu“. KdyÏ skonãil, pohlédl na své malé posluchaãe v pruhovan˘ch pyÏamech,
aby se pﬁesvûdãil, jak˘ na nû uãinila ãetba dojem.
„Lep‰í je, kdyÏ se neãte. Lep‰í je, kdyÏ se povídá,“
ﬁekl Petﬁík.
„To je pravda,“ pﬁidala se Petru‰ka. „Maminka vypravuje z hlavy, a ne z kníÏky.“
„TakÏe se vám to nelíbilo?“ ﬁekl tatínek vyãítavû. „No
prosím, kdyÏ nelíbilo, tak nelíbilo. âlovûk si celé dny namáhá oãi kreslením a veãer, kdy by mûl zrak odpoãívat,
je‰tû z dobré vÛle ãte o chobotu, a co sklidí? Nevdûk.“
„Tati,“ ozval se Petﬁík, „neãti a povídej.“
„Nepovídej a spi,“ ﬁekl tatínek a zhasnul svûtlo.
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