
na strom. Chvíli ji pozoruji, když v tom uvidím, že se v dálce z houští plíží něco
přímo ke mně. Je to hodně daleko a neumím zatím rozeznat, co to je!? Začínám
se třást a trochu se bojím. „Co, co, co, co to je?“ koktám v duchu. To u mě zna-
mená, že se skutečně bojím. Opravdu hodně. Klepe se mi brada a moje nohy
zdřevěněly tak, že s nimi nemohu pohnout. „To je vvvvvlk!“ vykřiknu a rychle
začnu zpívat, to je prý proti strachu nejlepší. Maminka mi to nedávno říkala. 
„Tralalá, já jsem MouÍ, co se nenebojí, nenebojí....“ dodávám si zpěvem odvahu,
ale ještě pořád trochu koktám. Vlk se ke mně pomalu a jistě blíží. Dušičku mám

Dnes je můj nejkrásnější den a já potřebuji jít do lesa! Každý den v lese objevím
něco nového a někoho nového potkám. Tak hurá a jdeme společně!

Nejdříve musíme překročit malý potůček, který vede mezi loukou a lesem. 
Neboj se, gumáky nepotřebujeme. Máme tu malý mostek, přes který můžeme 
pohodlně přejít. Říkám mu „tajná brána.“ Nikdo ho jako bránu nevidí, já ale ano.
Baví mě, že hned za domem jsem v docela jiném světě. Ve světě plném stromů,
květin, mechů, vůní, zvuků, zvířat, ticha, ptáků, kamenů a mnoha dalších úžas-
ných věcí. V lese se cítím zcela v bezpečí a téměř ničeho se nebojím. Jen občas
mě něco malinko vyleká. Ale většinou přijdu na to, že je to jen nějaká stará větev
nebo zvláštně rostlý strom.  

Nejraději chodím na Horní skálu, které se říká Vyhlídka. Je odsud veliký rozhled 
a nad hlavou mi často poletují zvědavá káňata. Pískají kíííííí, kíííííí a já je zkouším
napodobit. Jsem tak ráda, když se mi to podaří! Na Vyhlídce je i velké ohniště, 
u kterého někdy s maminkou a tatínkem přespíme. Pozorujeme noční oblohu 
a tulíme se k sobě. Tatínek nám povídá příběhy o malé lišce a vodním víru, 
ty máme s maminkou nejraději. Pak se každý uvelebíme ve své houpací síti 
a probudíme se až za úsvitu, když nás paprsky sluníčka lechtají na nose.

Přímo pode mnou je klikatá cesta, která mne dnes obzvlášť láká. Pojď, půjdeme ji
prozkoumat. Jen na to pomyslím a nožky už cupitají po skále dolů k cestičce.
Zatím nevím, kam tato cesta vede. Co vím jistě je, že lesy u nás nejsou tak veliké,
abych se ztratila. Na cestě potkávám rezavou veverku, která skáče ze stromu 
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úplně malinkatou a nedokážu udělat ani krok. Když v tom uslyším: „Azore k noze!“
Poznávám hlas pana lesníka, který bydlí na druhé straně vesnice.  
Juuu, ten obrovský vlk je ve skutečnosti přátelský pes Azor! Musím se sama sobě
smát. Žádný vlk, ale docela obyčejný pes! To se mi ulevilo.

Trvá to jen minutu, než se přede mnou z poza stromu vynoří pan lesník. 
„Dobrý den, vy máte, ale krásného psa, můžu si Azora pohladit?“ „Ne!“ řekne
rychle a velmi přísně. Trochu se ho leknu, ale přesto položím zvědavou otázku:
„A jak se vlastně jmenujete vy?“  Lesník na mě vykulí oči: „Proč to chceš vědět?“
Ale po chvíli odpoví: „Rudolf Pařez.“ Teď vykulím oči já a představuji si, jak byl
kdysi veliký strom a někdo z něj udělal malinkatý pařez. Proto je asi tak nazlobený. „Já jsem Malá MouÍ,“ odpovím mu na oplátku a usměju se. „Bydlím dole u potoka.

Maminka dnes večer dělá švestkové knedlíky, jestli je máte rád, tak přijďte.“
„Švestkové knedlíky?“ brumlá si pro sebe ještě trochu mrzutý lesník. 
„Ty mi vždycky dělávala moje maminka,“ odpoví zamyšleně Rudolf a poprvé se 
malinko usměje. „Jó a vezměte s sebou prosím i Azora!“ zavolám ještě na Rudolfa a
běžím cestičkou  z kopce dolů. A tady už to znám! Přeběhnu ještě támhle tu
louku, cíp lesa a budu u potůčku, který mne zavede přímo domů. Musím mamince
říct, že budeme mít dnes večer hosta. A také to, jak jsem se polekala vlka, vlastně
Azora! To bude maminka koukat, až ji povyprávím, že její rada se zpíváním proti
strachu opravdu funguje. 

A jestli chceš, tak přijď na knedlíky také. U nás je místa dost. 
A dobří lidé se vejdou všude. To říkává často moje moudrá, milovaná babička. 

Poselství: 
Strach má někdy každý. Jen TY víš, co ti pomůže. Objev to!


