Ludmila Lujková

Pohádková dobrodružství
čarodějnického kluka Ťulínka
Ilustrace: Milan Václav Hakl
________________________________________

Jak Ťulínek
přestal být líný
V Čarodějnické zemi byla Čarodějnická vesnice, za
vesnicí byl les, v lese byla skála, pod skálou byla
chaloupka a v chaloupce žila čarodějnická rodinka:
maminka čarodějnička Kuliočka, která vařila léčivé
čajíčky z bylinek, tatínek čarodějník Větroplach, který
létal po světě a čistil komíny, a jejich synek čarodějnický
kluk Ťulínek. Maminka s tatínkem mu vybrali toto
jméno, protože se k nim pořád tulil a říkal: „Ťuli ťuli
ťuli!“
Jednoho dne maminka Kuliočka chystala snídani
a zase slyšela Ťulínka, jak křičí: „Já chci jíst! Já se chci
dívat na televizi! Já chci hrát hry na počítači! Já, já, já…!“
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Změnil se tak pokaždé, když tatínek Větroplach odletěl
za prací. Ťulínek by pořád jenom lenošil – nechtěl vůbec
nic dělat, nechtěl si ani hrát se svými kamarády.
Maminka Kuliočka z toho byla smutná.
Když už si s Ťulínkem nevěděla rady, rozhodla se, že
zavolá na pomoc skřítka Pomocníčka. Šla k velkému
starému stromu a zaťukala na něj – ťuky ťuk, ťuky ťuk,
ťuky ťuk.
„Kdopak to na mě ťuká?“ ozvalo se ze stromu.
„Dobrý den skřítku Pomocníčku, to jsem já, Kuliočka,
a mám k tobě velikou prosbu. Už si nevím rady s tím
naším klukem Ťulínkem. Mohl bys mi prosím poradit,
jak mu pomoct od té jeho veliké lenosti?“
Pomocníček se dlouze zamyslel a pak řekl: „Kuliočko,
jak bude Ťulínek spát, přenesou ho mí kamarádi
skřítečkové Pracovníčci do království čarodějnice
Křiklounky, a tam se s ním budou dít zázračné věci. Však
to všechno sama uvidíš v zrcadle, které ti půjčím.“
Kuliočka poděkovala za pomoc i za zrcadlo, se
skřítečkem Pomocníčkem se rozloučila a šla domů.
Ráno se maminka Kuliočka probudila, pohlédla do
kouzelného zrcadla a opravdu tam spatřila zázračné věci:
Ťulínek se právě probudil a když zjistil, že není ve své
postýlce, začal křičet: „Kde to jsem? Já chci jíst! Já se
chci dívat na televizi! Já chci hrát hry na počítači! Já, já,
já…!“
Uslyšela to královna Křiklounka, přiběhla k Ťulínkovi
a začala také křičet svým skřehotavým hlasem: „Co tady
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křičíš, ty kluku jeden čarodějnickej? Nebudeš tady tak
křičet a budeš mě poslouchat! Nejdřív budeš pracovat
a potom, možná, dostaneš něco k snědku!“
Ťulínek musel hned vyskočit z postele, pěkně ji po
sobě ustlat, uvařit jahodový čaj a namazat chleba
másélkem nejen královně, ale i sobě. Přitom vzpomínal,
jak to doma pro něj dělala maminka Kuliočka. Po snídani
musel umýt, utřít a sklidit nádobí a učesat královnu. Ta
mu pak poručila, aby uklidil celý její čarodějnický hrad.
Musel zamést všechny místnosti, utřít všude prach a zalít
královniny čarovné bylinky. Když všechno udělal, byl z té
práce tak unavený, že tvrdě usnul hlubokým spánkem.
Na to čekali skřítečci Pracovníčci a Ťulínka ještě před
svítáním odnesli domů, aby nezmeškal tatínkův návrat
a slet čarodějnic a čarodějníků.
Ráno se Ťulínek probudil a málem vykřikl radostí,
když zjistil, že je zpátky ve své postýlce, doma
u maminky a u tatínka. Ale nechtěl je probudit, tak místo
toho potichoučku vstal, postýlku ustlal a pro všechny
k snídani uvařil malinový čaj a namazal chleba
čarodějnickou pomazánkou.
Maminku a tatínka probudila lahodná vůně čaje,
která je přilákala do kuchyně.
„Dobré ráno, Ťulínku!“
„Dobré ráno, maminko! Dobré ráno, tatínku! Zvu vás
k slavnostní snídani, kterou jsem pro vás připravil.
Dobrou chuť!“ popřál Ťulínek a všichni si na snídani tuze
pochutnali.
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Poté maminka vyprávěla o hodném skřítečkovi
Pomocníčkovi, pak vyprávěl Ťulínek o přísné královně
Křiklounce a o tom, co u ní zažil. Jakmile si vše
povyprávěli, kouzelné zrcadlo zmizelo.
Od této příhody čarodějnický kluk Ťulínek rád se
vším rodičům pomáhal a často si chodil hrát se svými
čarodějnickými kamarády Všudybýlkem, Chytrolínkem
a Vykukem.
Ten den bylo 30. dubna, a tak se všichni začali
chystat na Čarodějnický slet, který se měl jako vždy
konat na Čarodějnickém kopci.
A na tom Čarodějnickém kopci byl čarodějnický
zvonec, na čarodějnický zvonec zazvonili bimbam,
bimbam, bimbambim. A čarodějnické pohádky je konec.
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