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Skřítek Knihovníček

I.

   V jedné malé knihovně se udála věc!
Poslouchejte jaká.
Bylo  sychravé odpoledne. Za okny tma
jako v ranci.

1.  Malá čtenářka Anežka Kopečkovic
vracela  paní  knihovnici  Málkové
přečtenou  knížku,  a  z  té  knížky,
považte,  děti,  vypadl  uvolněný  list.
Samotný skřítek Knihovníček byl na
něm  namalovaný,  a   skončil  pod
velikou  šatní  skříní.  Ocitl  se  tam
úplně  sám,  bez  pomoci  v  šeru  a
nevěděl,  jak  najde  zpátky  cestu
domů.
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   Když paní Málková  uzamkla knihovnu
a  odešla,  vylezl  skřítek   zpod  skříně  a
zamířil  si  to  přes  zelený  koberec  k
regálům s knihami.  Bezradně si sedl na
nejspodnější  polici  u  okna  a  čekal  na
tmavou  noc  s  hvězdami.  Věřil,  že  mu
hvězdy společně s měsícem  určitě nějak
poradí,  co  dělat.  A  opravdu,  poradily.
Úzký  pruh  měsíčního  světla,  který
dopadal na první knihu, zašeptal:
   „Tady začni hledat, skřítku, musíš projít
knížku  po  knížce,  regál  po  regálu,  až
najdeš tu pravou.“ Poté bylo ticho a tma
se  rozhostila  po  celé  místnosti.
Knihovníček  věděl,  že  ho  čeká  dlouhá
cesta, ale nevěděl,  jak těžká a jak složitá.
Musím  se  dobře  vyspat,  pomyslel  si  a
usnul. 
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Setkání se skřítkem Trávníčkem a
Duhovou panenkou

II.

   Tráva voněla všemi květy,  které v ní
pestře  zářily  do  dáli.  Skřítek  Trávníček
dobře věděl, že ta nádhera není jen tak a

                                      11


