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O Rumcajsovi a jeho tajném lesíku

Určitě všichni znáte pohádku o Rumcajsovi, který žije v lese Řáholci, vzal si Manku a samozřejmě – nemůžeme 
zapomenout ani na jejich Cipíska.
Ale co takhle příběh o Rumcajsovi a jeho tajném, malém, nejmenovaném lesíku? Že neznáte? Není divu. Rumcajs o 
tom lesíku nikdy nikomu neřekl, a to z jednoho prostého důvodu. Něco tam totiž skrývá. Skrývá tam zvláštní stvoření, 
která mohou být velmi nebezpečná. Jsou to Rumbatluci. Rumcajs se jich nebojí, protože je našel, když ještě byli ve 
vajíčkách, a vychoval je jako své vlastní děti. Rumbatluci vypadají jako něco mezi drakem a skřítkem a jsou to velice 
zvláštní a kouzelní tvorové s křídly a třemi ocasy.
No ale zpět k Rumcajsovi. Živí se prodejem bot a loupežnictvím. Má veliké spory s jinými loupežníky, ale nejvíc s 
Chluprdem. Chluprd je malý mužík, sotva Rumcajsovi sahá po pas, ale je velmi mazaný. Ne nadarmo se mu říká 
Mazaná liška. Chluprd vždy chtěl získat Rumbatluky pro jejich ohromnou vzácnost, a to hlavně pro srst. Dostal by za ně
celé jmění, a o to mu vždy šlo. Přišlo mu, že Rumcajs je hrozný tajnůstkář, rozhodl se proto Rumcajse sledovat. A tak 
také učinil. Rumcajs si spokojeně kráčí ke svému lesíku, ale zároveň má divný pocit, jako by šel někdo za ním. Nikoho 
ovšem neviděl. Když přišel na kraj lesa, ohlédl se, aby se ujistil, že za ním nikdo nejde a hned nato vstoupil dovnitř. 
Chluprd šel stále nepozorovaně za ním.
Chluprd po chvíli netrpělivě praští do stromu, až se zlomí větev. Rumcajs se otočí, ale stále nevidí vůbec nic. Jde dál s 
nejistotou v krocích a je mu divné, proč Rumbatluci ještě nejsou u něj. Chluprd zatím vyleze na strom, aby měl lepší 
rozhled. „Ahá, tady jste,“ zašeptal si Chluprd pro sebe, aby ho nikdo neslyšel a neustále se díval na mláďata 
Rumbatluka, která se krčila v hnízdě. Chluprd se uličnicky usmál. Rumcajs volá: „Mazlíku, Třpytko, Cesmíno, Lenochu, 
pojďte sem!“ Ale oni ne a ne přiletět dolů ze stromu. Po chvilce přiletí, i když nemají moc dobrý pocit, a nažerou se 
potravy, kterou jim Rumcajs přinesl. Chluprd mezitím vše sleduje ze stromu, na který vylezl.
Když se Rumcajs loučil se všemi Rumbatluky, tak se Chluprd schoval za velkou větev, aby ho nikdo neviděl, a počkal, 
než Rumcajs odejde, aby si mohl vzít to, co chce. Vytáhne svou bambitku a střílí! Rumcajs uslyší hlasitý výstřel a 
okamžitě se vrací, protože už asi ví, co se tam odehrává. A ano, Chluprd střílí po Cesmíně, Lenochovi a Třpytce. 
Rumcajs ale nikde nevidí Mazlíka! „Zastřelil ho!“ pomyslel si. Rumcajs se vrhne na Chluprda, ale Chluprd se mu vyhne a
Rumcajs padá na zem. Chluprd mezitím utíká i s raněným Mazlíkem. Rumcajs se ale nedal, nakonec je oba dohonil, 
Chluprda chytil a přenechal ho šerifovi, který se o něj už postaral.
Ptáte se, co se stalo s Mazlíkem? Tento vzácný tvor bohužel podlehl svým zraněním. Zarmoucenému Rumcajsovi tedy 
nezbývalo nic jiného, než aby ho společně s Cesmínou, Třpytkou a Lenochem pohřbili a žili dál. A kdo ví, možná, že 
spolu žijí až dodnes.
Zazvonil zvonec a smutné pohádky je konec.


