
Eliška Hronková

Zajíček, datel a spadlá hvězdička

Nad Jičínem vládla noc. Oblohu osvětlovaly malé hvězdičky a Měsíc kraloval celé noci. „Hej, kamarádi, jdeme si zahrát 
na honěnou!“ vykřikla jedna hvězda. „Jóóóó!“ ozvalo se od ostatních. Hra začala! Takovou honěnou na nebi nikdo 
nikdy neviděl! Hvězdičky se překřikovaly, předháněly, vyhýbaly se jen tak tak ostatním a Měsíc se je snažil zastavit. „No
tak! Uklidněte se!“ snažil se je dát do latě, ale zbytečně. Rozdováděla se celá obloha. „DOST!“ zahřměl. Hvězdy ustaly 
ve svém pohybu. „Všichni se vrátí na svá místa.“ řekl už klidněji. Všechny už věděly, že bude brzo zle, jestli to neudělají.
Začaly se vracet zpět. Jedna ale ztratila rovnováhu. Začala padat dolů.
Zajíček Chloupek spinkal ve své noře společně s maminkou a tatínkem. Probudilo ho naříkání z lesa. Vyskočil ze sena, 
na kterém spinkal a šel se podívat, kdo to venku tak pláče. Hopsal za vzlykotem lesem Řáholcem, který tak dobře znal. 
Pak ji našel - hvězdičku brečící na mechu. „Hvězdičko, copak se stalo?“ zeptal se a pohladil jí tlapičkou. „Hrála jsem si s 
na obloze s hvězdičkami a pak jsem spadla sem dolů. Nevím jak zpátky.“ zavzlykala ještě víc. „Ale no ták hvězdičko, 
určitě se budeš moci nějak vrátit.“ konejšil jí Chloupek. „A jak?“ zeptala se ho s nadějí. „Hm, mám kamaráda. Jmenuje 
se Peříčko a je to datel. Možná by tě mohl vynést nahoru.“ zamyslel se. Hvězdička si zavýskla. Po slzičkách nebyla ani 
stopa. Chloupek si jí dal na záda a hupkal k dubu na kraji lesa.
Nebylo to moc daleko, takže za chvilinku byli na místě. Zatáhnul za větvičku a z dubu se ozvalo cinkání zvonečku. 
Následovalo nespokojené máchání křídel. Peříčko vystrčil hlavu ven i s čepičkou na spaní. „Kdo mě to ruší v mém 
spánku?“ zeptal se ospale. „To jsem já, Chloupek. Potřebuji pomoc.“ ozval se zajíček. „Chloupku? U Rumcajse, nemáš 
ty teď spát? Budeš mít průšvih u rodičů.“ pokáral ho datel. „Já vím, ale když to bude rychlé, nikdo nic nezjistí a ty 
budeš mít ještě čas na spánek.“ šel na to chytře Chloupek - věděl, že Peříčko mu vždycky rád pomůže. Když byl 
Chloupek ještě malinké batole spolu s Peříčkem si vždycky hráli. Datel si povzdechl, sundal noční čepičku a sletěl dolů. 
„Tak copak se děje ušáku?“ dobíral si ho. „Tato hvězdička spadla z oblohy a nemůže se dostat nahoru. Nemohl bys s ní 
vyletět nahoru? Třeba by se pak dostala na své místo.“ poprosil ho zajíček.
Po chvilce přemlouvání Peříčko souhlasil a vyletěl s hvězdičkou nahoru. Až na noční oblohu se ale nedostali a s 
nepořízenou se vrátili dolů a přemýšleli spolu s Chloupkem co dál. „A co se zeptat Měsíce? Třeba tě vezme zpátky na 
oblohu.“ napadlo datla. Chloupek se plácnul do hlavy tlapičkou. „Že mě to nenapadlo dřív.“ vyčítal si. Celá trojice se 
přesunula na palouček kousek od lesa.
„Měsíčku! Měsíčku!“ volali na oblohu. „Kdo mě to ruší v mém nočním panování?“ zeptal se Měsíc a podíval se na ně 
na zem. „Já jsem zajíček Chloupek, tohle je datel Peříčko a chceme tě poprosit, jestli bys naši kamarádku hvězdičku, 
nevzal zpátky na oblohu. Spadla a my jí nemůžeme pomoci.“ zaprosil Chloupek. „Tato hvězdička si hrála na honěnou s 
ostatními na obloze. To, že spadla, si zasloužila. Umíte si představit, co by se stalo, kdyby někdo z lidí viděl takhle 
rozdováděnou oblohu? Se Sluncem bych to vše musel dlouho, předlouho napravovat.“ odpověděl Měsíc. Hvězdička se 
rozplakala. „A nedá se to nějak napravit? Prosím!“ zaprosil datel. „Možná nějaký dar by to mohl napravit.“ zamyslel se.
„Ale musel by se mi líbit!“ dodal. Zajíček se zamyslel. Nenapadala ho žádná věc hodná Měsíce. Pak ho to napadlo. 
„Měsíčku? Kde máš korunu?“ zeptal se ho. Měsíc se podivil. „O čem to mluvíš zajíčku?“ ptal se Měsíček. „No, přece 
panuješ noci ne? A správný panovník má korunu!“ odpověděl Chloupek. Měsíc se zděsil. „Ano, opravdu! Co jsem to za 
vladaře bez koruny? Co budu dělat? Já se tak stydím!“ zanaříkal. „Kdybychom ti nějakou korunku sehnali, vrátil bys 
hvězdičku zpět na oblohu?“ zeptal se tentokrát Peříčko. „Ano! Ano! Vrátil! Jen mi tu korunku prosím sežeňte!“ přislíbil 
a začal si pro sebe naříkat, jak to mohl celou dobu bez této ozdoby vydržet.
„Teď jsme si to zavařili!“ zanaříkala hvězdička. „Kde vezmeme korunku?“ zeptala se beznadějně. „Nechte to na mě.“ 
mrknul na ně Chloupek a hopkal si to ke květinkám kousek od nich. 
„Měsíčku! Máme tu korunku!“ zavolal na Měsíc zajíček a ukázal mu věneček z kytek. Hvězdička jim pomohla. Dala 
květinkám trochu svého třpytu, takže se leskly, jako kdyby byly ze zlata. „To není korunka! To je jen věneček z květin!“ 
odmítl Měsíček. „Ne, díky třpytu hvězdičky, je z věnečku korunka, která je hodna jenom tebe měsíčku.“ opověděl 
Chloupek. Po chvilce váhání Měsíc povolil. „Tak dobře! Dejte mi ji! Ale rychle, tak moc se stydím.“ sestoupil dolů, aby si
ji mohl nasadit. „Ne, nejdřív hvězdičku.“ ucukl Chloupek. Měsíc horlivě přikývl. „Děkuji kamarádi.“ řekla hvězdička 
ještě dřív, než začala stoupat zpět na své místo. Chloupek a Peříčko jí stihli jen zamávat. Chloupek po tomto činu 
nasadil korunku z kytiček a třpytu hvězdičky Měsíci na vršek hlavy. Už spokojený Měsíček se vrátil na oblohu a všechno
bylo zase v pořádku.
Na Chloupka přišla únava. Peříčko ho s troškou námahy donesl k němu do nory a letěl se vyspat do svého buku. Noc 
byla zase tichá a nerušená. Na obloze svítily spokojeně všechny hvězdy, Měsíc obdivoval svou korunku v hladině 
jezírka a zajíček Chloupek s datlem Peříčkem si nechávali o své kamarádce zdát ve snech.
Od té doby, každý večer mávají na hvězdičku večer před spaním a hvězdička se zase zatřpytí, aby věděli, že na ně 
nezapomněla.


