Bylo jich pět, znali se ze školky a byli to velcí kamarádi.
Jmenovali se Milošek, Jaromírek, Bertík, Adrísek a Hanička.
Před koncem školního roku se dohodli, že vyrazí společně
v létě někam na prázdniny. Hanička řekla, že mají chalupu
ve východních Čechách a že se to pokusí s rodiči nějak
domluvit. Nakonec to klaplo. Takže v polovině července
se naši kamarádi sešli na jeden týden u Haniččiných rodičů
na chalupě a těšili se na nová prázdninová dobrodružství.
Jen pár metrů za chalupou tekl potok a za ním byl les.
To bylo něco pro naše předškoláky. Trávili v lese celé
hodiny, hráli si na schovávanou, stavěli si bunkry a prováděli
různá alotria. Jednou se zatoulali trochu hlouběji do lesa,
kde byla krásná prosluněná paseka.
Najednou se ozval tenký, velice tenký hlásek.
Nejlepší uši měl Milošek. Zavolal: „Ticho, poslouchejte!“
A opravdu – i ostatní slyšeli, jak ten tenký hlásek povídá:
„Dávej pozor, kam šlapeš.“ Ale nikdo nikoho neviděl.
A za chvíli zase: „Jsem tady dole, koukejte.“ Jako první
ho zpozoroval Adrísek. V trávě na zemi seděl malý
skřítek s červenou čepičkou, dlouhým nosem
a srandovně se šklebil. „Co tak civíte, to jste
ještě nikdy neviděli skřítka?“

Za všechny odpověděl Jaromírek: „Tak to máš tedy pravdu – neviděli.“
„Kdo jsi a co tu děláš?“ zeptal se Bertík. „Já jsem Jahodníček a bydlím
tady na pasece. Jahodníček mi říkají proto, že se starám o všechny
tyto lesní jahůdky. Ochutnejte je, ty jsou dobré, viďte? Mají úplně jinou
chuť než ty, co rostou u vás na zahradě.“ A dětem opravdu moc
chutnaly. Cpaly se jahodami, překotně si s Jahodníčkem vyprávěli
a ani si nevšimli, že se začíná pomalu stmívat.
První se probrala Hanička: „Kluci rychle domů, nebo bude problém!“
Slíbili si s Jahodníčkem, že zase zítra přijdou a budou si ještě povídat.
Tak moc je to s Jahodníčkem bavilo. Děti přišly druhý den a další
zase. Jejich otázky nebraly konce. „Jahodníčku, jak trávíš zimu?
Co jíš a co piješ? Kdo jsou tví kamarádi? Kde jsou tví rodiče?
Chodíš do školy? Umíš plavat? Bojíš se bouřky?“ a tak dále.
Dny ubíhaly jako voda a najednou nastal čas odjezdu.
Děti posmutněly a šly se s Jahodníčkem rozloučit. Stali se z nich
výborní kamarádi, Jahodníček je měl také moc rád.
Na rozloučenou jim povídá: „Mám pro vás jeden dárek, abyste na mě
přes zimu nezapomněli,“ a dal jim malý hrneček plný voňavé tekutiny.
„Co to je, Jahodníčku?“ zeptal se Adrísek. „To je přírodní aroma
z lesních jahůdek. Když si kápnete malou kapičku do každého hrnečku
čaje, tak se vám rozvoní a bude chutnat po lesních jahodách.
A můžete tak zavzpomínat na chvíle, které jsme tu společně strávili.“
Děti smutek úplně opustil, měly velikou radost.
Vždyť zima zase přejde a společně si slíbili, že se další rok
s Jahodníčkem znovu setkají a budou si moct zase vzájemně
vyprávět, co nového je za ten rok potkalo.

