Zpěváčkova pohádka
Ludmila Lujková, "Pohádky pod peřinku"
Milé děti, jsem tady já, vaše Vyprávěnka, s pohádkou pod peřinku. Tuto
pohádku mi vyprávěl Kašpárek z království Jarního.
Bylo jednou voňavé a zpěvavé království Jarní a v tom království vládl
král Jarňáček Zpěváček. Vždy začínal vládnout 21. března. Královské žezlo dostal
od královny Zimy Běloučké. Mnoho a mnoho let bylo vše vpořádku, ale letos se
staly prapodivné věci.
V první den své vlády se král Jarňáček Zpěváček oblékl do svého
královského šatu, na hlavu si dal voňavou kytičkovou korunu, a když mu paní
královna Zima Běloučká předala královské žezlo, chtěl začít zpívat jarní píseň
Travička zelená, to je moje potěšení... Ale co to? Nevyšel z jeho úst ani hlásek.
Všichni v Jarním království byli smutní a přemýšleli, co se to králi mohlo stát.
I paní Zima byla z toho smutná tak, že rozfoukala bílý oblak sněhu na zem a
všichni lidé a děti byli překvapeni rázem.
Tů tů tů tů tů! Auto s paní doktorkou Sovou Moudrou přijelo do Jarního
království. Paní Sova prohlédla krále Jarňáčka Zpěváčka a začala přemýšlet a
vymýšlet, jak by mu pomohla vrátit hlas. Přemýšlela a přemýšlela a tu jí někdo
do ouška šeptá tichým hláskem:
"Paní Sovo Moudrá, to jsem já, skřítek Chytrolínek, já vím co se stalo
panu králi. On se napil studené vody ze studánky Zimánky, místo aby se napil ze
studánky Jarňánky."
"Děkuji ti skřítečku Chytrolínku, aspoň vím, jak ho mám léčit."
Paní Sova zavolala královy pomocníky Skřivánka a Kosa. Poprosila je,
aby letěli ke studánce Jarňánce, nabrali do zobáčku jarní vodu a dali jí napít panu
králi. Ještě než odletěli, tak jim připoměla, jaké kytičky kvetou u studánky
Jarňánky - bledulky, sněženky a petrklíč - ten je k jaru klíč.
Skřivánek s kosem se rozloučili se Sovou Moudrou a letěli přes kopce,
lesy a pole, až byli dole u studánky Jarňánky. Nabrali do zobáčku jarní vodičku,
odpočinuli si chviličku a letěli přes kopce, lesy a pole zpět do Jarního království.
Tam už je všichni očekávali.
Paní doktorka Sova Moudrá poprosila Kosa a Skřivánka, aby dali napít
jarní vody králi Jarňáčkovi Zpěváčkovi. Hned po prvním doušku král vyskočil
úplně zdravý a začal zvučným hlasem zpívat píseň Travička zelená. A celé jeho
království s ním zpívá a jaro vítá! Paní Zima si šla odpočinout, přikryla se zimní
peřinou a spinká, spinká, spinká a zdá se jí bílý zimní sen...
A teď děti po pohádce šupky dupky do postýlky, přikryjte se jarní
voňavou peřinkou, král Jarňáček Zpěváček vám bude zpívat houpavou písničku:
Houpy hou, houpy hou, sny k vám, milé děti, plují noční oblohou, houpy hou,
houpy hou...
Byl tam Květinkový kopec, na něm voňavý zvonec, na ten zvonec
zazvonili - bim bam bim, a Zpěváčkovy pohádky je konec, bim bam bim...
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