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Kniha vyšla za laskavého přispění:

Zákaz hopsání
Sotva sluníčko vykročilo z Hajan, zaslechlo písničku:
„Našla jsem v šuplíku klokana,

Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována,
rozmnožována ani jinak šířena bez písemného souhlasu vydavatele.

neplechu tropí už od rána.
Baví ho hopsání hop, hop, hop,
ze stolu, z postele až na strop.“
Písnička zněla hezky, cinkavě, probudila nejedno ptáče v hnízdě.
Nejen ptáčata byla vzhůru, ale i rodiče malé Katky měli po snovém
hodování. Zatímco máma si přetáhla polštář přes hlavu a snažila se
ulíznout ještě trošku snové dobroty, táta s vrabčím hnízdem na hlavě
vstal, aby Katce vyhuboval.
Nakoukl do dětského pokoje a zamračil se. Jeho dcera skákala
v noční košilce po posteli. Přitom napřahovala ruce, jako by se chtěla
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dotknout stropu.
„Co tady vyvádíš? Proč ještě nespíš? Proč nás budíš? Proč zlobíš?“ Tatínek chrlil otázku za otázkou. Katka otevřela pusu, že mu
odpoví, ale tatínek ji předběhl: „Hezky si lehni a spi. A už ani muk!
Vždyť vzbudíš celý barák! Nemíním se sousedům takhle brzy po ránu
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omlouvat!“ rozkázal, zavřel dveře a šel si zase

„A kdo se ti bude posmívat?“ nechápala maminka.

lehnout. Třeba mu maminka ze snové hostiny

„Přece klokan z šuplíku.“

schovala kus dortu, třeba ještě usne a bude se

Maminka si vzdychla. Moc dobře znala svou holčičku. Neustále si

mu něco sladkého zdát.
Kateřinka zůstala sedět na posteli. Škaredila se jako mrak bouřlivák. Proč ji
tatínek nevyslechl? Proč si nenechal vysvětlit, že skákat musí?
I co, bude skákat dál. Tentokrát ale
bude hopsat tišeji.

vymýšlela. Jednou tvrdila, že ptáci nezpívají, ale recitují básničky, podruhé, že domy se mezi sebou domlouvají pomocí dýmu z komínů.
„Tak mu vyřiď, ať je hodný a nevymýšlí klokanoviny, jinak ho vytahám za ušiska.“
„A bude je mít větší než slon Bim
z cirkusu Bimbubim,“ nadšeně dodala Katka.

Hop. Skříp. Hop. Skříp. Hop. Skříp.

Maminka přikývla, věřila, že už

Každé hop však doprovázelo zaskřípání poste-

bude klid, že se z pokoje nebude ozývat

le, po které Katka skákala. Zvuk to byl nelibý, není
divu, že tentokrát z postele vyhnal maminku.
„Katko, copak ti tatínek neříkal, že máš ještě spát?“

žádné skákání, skřípání a zpívání, že si
Katka zaleze pod peřinu a bude ještě
chvilku spát.

„Říkal, ale já nemůžu spát, musím skákat,“ odvětila
Kateřinka a dál hopsala v peřinách.
„Pročpak?“ chtěla vědět maminka.
„Protože musím vyskočit až ke stropu. Musím se ho dotk-

6

nout. Když se ho nedotknu, bude se mi posmívat.“
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Švestkulín a ťupolína tuhovitá
Avšak maminka se mýlila. Katka se ke spánku nechystala. Otevřela
šuplík psacího stolu a vytáhla z něho obrázek klokana, který včera
večer nakreslila.
Byl to zvláštní výtvor. Zvířátko mělo nevšední barvu. Klokan byl
modrý. Modrý jako švestka. Jen uši měl zbarvené dozelena, takže to
vypadalo, že nosí dvě zelené čepice. Kapsa, ve které klokani schovávají mláďata, byla proužkovaná jako polštář ušitý z kanafasu.
Katka se na své dílo zamračila. Pohrozila klokanovi ukazováčkem
a začala ho přísným učitelským hlasem kárat:
„Švestkulíne, Švestkulíne, jsou na tebe stížnosti! Skákání se ti přísně zakazuje! Nezlob, nebo uvidíš!“
Na ta slova modrý klokan Švestkulín vykulil oči a vyskočil z výkresu. Posadil se na okraj stolu.
„Co uvidím?“ vyzvídal klokan.
Katka pokrčila rameny. Najednou netušila, co má odpovědět. „Nevím.
Vždycky, když zlobím, řeknou mi: ‚Nezlob, nebo uvidíš!‘ A tak jsem ra-
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ději hodná, ale teď nevím, co jsem mohla vidět, kdybych byla zlobivá…“

„Joj, tak to zjistíme, budeme zlobit a uvidíme, co máme vidět,“ prohlásil klokan a zvesela zastříhal zelenýma ušima.
Katce se jeho nápad moc nezdál. Vzpomněla si, jak se máma s tátou hněvali, že skáče po posteli a hlučí. Klokan Švestkulín ale žádnými rozpaky netrpěl. „Heleď se, já zlobit můžu. Já mám k tomu
důvod.“

Švestkulín se urazil. „A mám ji, mám! Koukej, jak je velká!“ Klokan ukázal na papír, ze kterého předtím vyskočil. Teprve teď si Katka
všimla, že na spodním okraji výkresu se modrá malá čmáranice.
„É, to nic není. To mi asi pastelka vypadla z ruky a tuha udělala
ťupku.“
„Joj. To je ťupolína tuhovitá? To je ta největší bleška

„Jaký?“ chtěla vědět Katka.

nepleška jakou znám. Ponouká tě ke zlobení, ať zlo-

Klokan se zakřenil, přeskočil z nohy na nohu

bit chceš nebo nechceš,“ prohlásil tmavomodrý

a spustil jako prodavač lízátek na pouti:
„Mám v pelechu blechu,

klokan a spokojeně povyskočil.
I Katku už svrbí nožičky, i ony

myslím na neplechu.

by chtěly hopsat. Jenomže něco jí

Nikoho stranou nenechá,

říká, že nesmí. Ledaže… Ledaže

ta moje bleší neplecha.

by jednu ťupolínu tuhovitou

Hopalá hopanec

měli v posteli i rodiče. To by se

klokaní je to tanec.“

pak ke zlobení přidali a nehu-

„Pšt, pššt,“ polekala se Katka. „Ticho, Švestkulíne, nekřič.“

bovali by ji.

„Pch. Já můžu křičet. Kdo má blechu v pelechu, může si dělat, co
se mu zlíbí.“

Rozhodnuto. Kateřinka má
báječný plán.

„To není pravda,“ durdila se Katka. „Žádnou blechu nemáš! Blechy
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mají psi a kočky. Ty jsi klokan. Nakreslený klokan! Ti blechy nemají.“
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Smutnice
Katka popadla modrou pastelku a opatrně se s klokanem vplížili
do ložnice. Měla štěstí. Rodiče spali. Tátovi vyčuhovala noha zpod peřiny. Katka ho jemně píchla pastelkou do paty. Táta zamručel a nohu
schoval. Ťupolína tuhovitá se nenarodila.
Ale Katka se nemínila vzdát. Tentokrát se rozhodla zkusit štěstí
u maminky. Její krásné bílé čelo k tomu přímo vybízelo.
Užuž se Kateřinka chystala, že mamince na čelo nakreslí modrou
blešku, když v tu chvíli máma otevřela oči.
„Já tě vidím,“ zašeptala. „Už zase zlobíš?“
„Ne, já ne. To klokan z obrázku,“ vymlouvala se Katka. „Říkal, že
kdo má blechu v pelechu, může zlobit. Proto jsem ti chtěla udělat ťupolínu tuhovitou, ať si užiješ zlobení, víš?“
Maminka nechápavě zakroutila hlavou. „Užít si zlobení? A proč?
Zlobení není hezké.“
„No… ale je poučné,“ nenechala se Kateřinka vyvést z míry.
„Poučné?“
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„Jistě,“ přisvědčila Katka, „když zlobíš, něčemu se přiučíš. Třeba
teď musíme se Švestkulínem zlobit, abychom viděli.“
„Co? Co chcete vidět?“ Maminka dceři vůbec nerozuměla.
„To právě nevíme...“ Kateřinka nerozhodně rozhodila rukama.
„Vždycky s tátou říkáte: Nezlob, nebo uvidíš. Jenomže já nevím, co mám

do ucha. „Když děti zlobí, maminkám se v očích usadí smutnice. Maminky jsou pak velmi smutné. To je to, co uvidíš, když budeš zlobivá.
Opravdu je chceš vidět?“
Katka se zkoumavě podívala do máminých očí. Není v nich smutnice? Ne, ještě není. Ale může být...

vidět. A proto budeme s klokanem zlobit tak dlouho, až to uvidíme.“
Kateřinka odhrnula mamince z čela pramínek hnědých vlasů. „Jestli chceš, udělám ti na čelo modrou ťupolínu tuhovitou a můžeš zlobit
s námi a pak taky uvidíš, co se vidí, když
se zlobí.“
Maminka mlčela, přemýšlela. Potom si dcerku k sobě
přitáhla a zašeptala jí

„Ne, nechci, budu hodná,“ slíbila Katka a pevněji se k mamince
přitiskla, aby ji ochránila před vším smutným.
Najednou se lekla. „Ale co Švestkulín z obrázku? On asi zlobit
bude…“
„Tak ho vygumuju a bude klid,“ zabručel táta, který nejspíš všechno slyšel. Zívl, otočil se na druhý bok a spal dál. Ani netušil, jak Kateřinku poplašil. Začala se o nakresleného klokana bát. Chtěla ho vzít
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do náruče, ale klokan v ložnici už nebyl.
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Koho majznout gumajznou
Katka se rychle vrátila do svého pokoje. Klokan, jak se dalo čekat,
tropil klokanoviny. Z pastelek si udělal chůdy a ťapal jimi po papíře.
Ťup. Ťup. Ťup. Ťup. Teď je výkres plný barevných teček.
„Že jdeš,“ ozval se klokan, „vyrábím blechy do zásoby, aby to zlobeníčko zlobení bylo přímo gran-di-óóó-zní.“ Poslední slovo Švestkulín
pronesl tak, aby i Kateřince bylo jasné, že zlobit bude a že to jeho zlobení bude velké.
„Švestkulíne, ne, nedělej to!“ vykřikla Katka a rychle mu vzala pastelkové chůdy. „Když budeš zlobit, maminka bude smutná a tatínek
tě vygumuje!“
Klokan znejistěl. „Vážně? On by mě majznul gumajznou? To bych
pak ale nebyl…“
„Jo, byl bys pryč,“ přisvědčila Kateřinka, „proto musíš být hodný.“
Klokan Švestkulín se neklidně zavrtěl. Být hodný, čili sekat latinu,
se mu moc nechtělo. A tak rychle našel výmluvu: „Jenomže já nevím,
jestli to dokážu… Vždyť víš, že mám blešku neplešku.“
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Katka pohlédla na počmáraný papír a vzdychla. „Kdyby jednu, máš
jich plný pelech.“

„Neboj, tebe nesní. Nesmí! Nedám tě!“ chlácholila ho Katka a dál
čistila papír. „Hotovo. Teď už žádnou blešku neplešku nemáš, už tě

„No právě!“ přisvědčil klokan. „Nic se nedá dělat, zlobit musím.“
„Ne, nemusíš!“ rozhodla Kateřina. „Ťupolíny tuhovité majznem
gumajznou a už tě nic nebude ponoukat ke zlobení.“

ke zlobení nic nenutí.“
Klokan Švestkulín se dlouze protáhl. „To se ještě neví. Musím se
vyzkoušet.“ Na ta slova třikrát poskočil na levé noze, třikrát na pravé.

Kateřinka nečekala, až klokan Švestkulín přijde s nějakou další výmluvou. Popadla gumu a už mazala jednu barevnou tečku za druhou.
Zvědavý klokan jí koukal pod prsty. Pozorně pozoroval, jak jeho
blešky neplešky
mizí v břiše

Na stole udělal kotrmelec vpřed a salto vzad.
„Tak co? Už jsi ze zlobení vyléčený?“ vyzvídala Katka.
Klokan Švestkulín přimhouřil oči, přemýšlel a pak vážným hlasem
prohlásil: „Myslím, že blešky za mé zlobení nemohly.“
„A kdo tedy?“

g umové pryže:

Švestkulín hlasitě vzdychl. Musí vyjít s pravdou ven, musí se při-

„Páni, to je ale

znat. „Zlobení je ve mně, to já zlobím, protože mám zlobivou nemoc.“

hladová gu-

Pak svěsil hlavu a dodal: „Nedá se nic dělat, majzni mě gumajznou, ať

majznice. Asi
se jí bojím.“

nemá máma smutnici.“
Kateřinku píchla jehlička lítosti u srdíčka. Klokan je její kamarád,
nechce, aby ho gumajzna snědla. Ale mámu má taky ráda, smutné oči
jí nesluší.
Ach, co teď bude dělat? Jak se má rozhodnout? Jak to udělat, aby
neztratila klokana a aby máma nesmutnila?
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