Podzimní mužíček
Byla jedno malé městečko, které se jmenovalo Lístečkov. V tomto městečku žili
lidičky, nebo jim můžeme říkat mužíčci, kteří obstarávali, aby se listí zabarvilo
do krásných barev, aby opadávalo ladně ze stromů, a další důležité věci ohledně
podzimu.
My si dnes povíme o jednom z nich, který se jmenoval Truhlík. Už podle jeho
jména můžete poznat, jakou měl povahu. Byl nešikovný, neohrabaný a všechno bud
zapomněl, nebo popletl. Bydlel v domečku, v němž bylo všechno špatně. Míval
neustále rozbité nádobí, nepořádek, neustlanou postel a tak dále.
Jednou ráno u něho na dveře zaklepal jeden mužíček a řekl, že dnes má na
starost zabarvit listy na všech stromech v parku ve městě lidí. Truhlík se začal
vymlouvat, že je nešikovný a že to nezvládne. Druhý mužíček jménem Kvítek mu
ale řekl, že mu důvěřuje a že to zvládne.
Truhlík se tedy po snídani zvedl a vydal se na cestu do města lidí. Po cestě ho
málem přejelo pár aut, ale on si z toho nic nedělal a šlapal vesele dál. Když
s odřeným kolenem došel do parku a vybral si strom, co byl nejkratší cestou od
brány, rozhodl se, že vyleze na zeď a zkusí přeskočit. Když se konečně vyškrábal
nahoru, uvědomil si, že neví, jaké jsou vlastně barvy podzimu, a rozhodl se, že se
podívá okolo, jaké barvy nosí lidé. Jedna paní měla tmavě modrý kabát a druhá
pro změnu fialový. Takhle vypozoroval všechny lidi, co prošli okolo, a začal barvit.
Tak Truhlík nejen že obarvil listy špatně, ale ještě hůř – zapomněl na to, že měl
obarvit celý park, a odešel zpátky do Lístečkova.
O týden později se Kvítek šel podívat, jak se Truhlíkovi práce povedla, a když
uviděl tu spoušť, otočil se a běžel Truhlíkovi pořádně vyčinit.
Truhlík však nebyl doma. Zapomněl na to, kde bydlí, a místo do Lístečkova odešel
do jiného městečka. Kvítek ho už nikdy neviděl.
(Jana Rousková, 8. třída)

