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M E D O V Á

„Tak uÏ víte, jak se dûlá med?“ zeptala se Brumdy
a âmeldy maminka, kdyÏ jim ukázala medovou práci.

„Aby ne,“ fiekli oba najednou. „Uvidí‰, jakou udûláme dob-
rotu.“

„JenÏe to není v‰ecko,“ povídá maminka. „Musím vám uká-
zat, z kter˘ch kvûtÛ se med dûlá. A taky jedovatky, z kter˘ch se
dûlat nesmí.“ Kluci vidûli hofik˘ jetel, vlãí jahodu, ãern˘ mák
a matonohu. Poznali bláznivou tfie‰eÀ, ãertÛv pantoflíãek, na-
háãe a hadí víno. Maminka jim ukázala v‰ecky jedovatky, aÏ na
jednu. Na jedovatou azalku zapomnûla.

âmeláãci si pûknû vyfoukali koÏí‰ky, aby jim na nich drÏel
kvítkov˘ prá‰ek, a pustili se do práce. Létali a bzuãeli s koÏí‰-
ky do koufiova obalen˘mi. âmelda sbíral rÛÏov˘ prá‰ek z mate-
fiídou‰ky a vonûl na kus cesty. Brumda byl z akátov˘ch kvûtÛ
Ïlut˘ jako pampeli‰ka. Ale pak si vybral, kdoví proã, jedovatou
azalku.

KdyÏ nanosili kopeãek sladkého prá‰ku, zaãali dûlat med. To
bylo vÛnû! A ta nádhera! VÏdyÈ prÛhledná sladkost se docela
podobala jantaru. Kluci lízali a dávali do hrneãkÛ. Pak zase
ochutnávali, kdo má nejdobfiej‰í. âmelda mûl dobrotu velkou
na dvû ãmeláãí bruãení, ale nejdobfiej‰í mûl Brumda. A proto-
Ïe mûl nejdobfiej‰í, jedli nejvíc tu jeho. Nakonec zavolali ma-
minku, aby si ‰la líznout, a hrdû se postavili k hrneãkÛm.
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„Uhm, moc dobr .̆ Moc se vám povedl,“ pochvalovala ma-
minka. Z Brumdova hrneãku si nabrala je‰tû jednou a zkou‰ela
na jazyku chuÈ. Dlouho zkou‰ela a povídá:

„Kluci, snad jste tenhle med nejedli?“
„Jedli. A ze v‰eho nejvíc.“
„Pûtranná hodino! Brumdo, pojì mi ukázat kytiãku, z které jsi

ho dûlal. Vypadá to na jedovatou azalku.“ JenÏe Brumda uÏ ne-
mohl. Rozbolela ho hlaviãka a bfií‰ko a âmeldu taky. Maminka je
uloÏila do post˘lek a letûla honem za star˘m sr‰ánem.

„To jsou vûci, to jsou vûci,“ povídá sr‰án a zaãal hledat me-
dicínu. „Tak nevím, jestli meduÀku, svatojánskou bylinu a ne-
bo kafráãek. Nejlep‰í bude asi kafráãek.“ A dal mamince cel˘
pytlík.

Doma maminka uvafiila z kafráãku ãaj. Brumda s âmeldou vy-
pili kaÏd˘ dva hrníãky a usnuli. Maminka celou noc nezamhou-
fiila strachy oko. Ale ráno uÏ bylo zase hej. Kluci vyskoãili z po-
st˘lek jako rybky. Usmívali se na maminku a letûli sbírat nov˘
prá‰ek. Jen jedovatkám se vyh˘bali obloukem.
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