Hana Doskočilová, Zdeněk Miler
Krtek a televize
„Dobrý den, Sluníčko!“ zavolal
Krtek druhý den ráno.
„Ahoj, Krtku. Ty už jsi vzhůru?“
„Už dávno. Čekám na myšku a na zajíčka. Nevíš, kde vězí?“
Sluníčko má z výšky lepší rozhled, a tak hned vidí, co se dole na stráni
děje. Všichni ještě sedí u televize. Je to možné? Oni snad vůbec nešli
spát!
„Pojď se taky dívat,“ zvali Sluníčko.
Prý že jsou v televizi závody žab ve skocích do vody.
„Televizi jsem vidělo už včera a na žáby se půjdu podívat radši
u rybníka,“ brouklo Sluníčko.
A v duchu Krtka litovalo.
Kdo si s ním teď bude hrát?
Krtek hvízdl jednou,
hvízdl dvakrát…
Mohl se uhvízdat,
ale kamarádi nic.
Teprve když jim pískl
rovnou za uchem, okřikl
ho zajíc:
„Nech toho, Krtku.
Kvůli tobě neslyšíme
telku!“

v televizi, brouklo, hvízdl, dvakrát, uhvízdat se
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• Jaký je tvůj oblíbený televizní pořad?
• Co děláš ve svém volném čase nejraději ty?

„Teď je to strašlivě napínavé, neruš,“ dodala myška.
A ostatní se na Krtka taky mračili, buďto ať se s nimi taky kouká, nebo
ať jde pryč.
Krtek pochopil, že dneska už z hraní nebude nic. A možná ani zítra ne,
ani pozítří.
Ale míč je naštěstí taky dobrý kamarád. Dá se s ním hrát na
schovávanou, na honěnou… A když se někam zakutálí, musíte za ním
do houští, do bláta, zkrátka všude. I do potoka! Tam to bylo ze všeho
nejlepší.
A jak tak v potoce Krtek s míčem dováděl, cákal všude kolem sebe, až
trochu pocákal šnečí televizi.
„Ty jsi, Krtku, jako malej!“ huboval ho šnek.
„A vy jste jako velcí, jo? Ale bambulové!“ oplatil mu Krtek.
Nikdo z kamarádů se však tomu vtipu nezasmál…
Z knihy Krtek a televize
s ilustracemi Zdeňka Milera

na schovávanou, na honěnou, bambulové, z kamarádů
• Vyhledej v textu ještě jiné označení pro televizi.
• Vysvětli, proč se říká, že je někdo „jako malej“.

47

