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Není král jako král
Byl jednou jeden chlapec, který se jmenoval Kuba Král. Kamarádi si z něho dělali srandičky, že
všem vládne a pořád okolo něj poskakovali. Jenže o on to neměl rád a když si psal domácí úkol, pod
jeho oknem se ozvalo: „Nafrněný král s nosem nahoru!“ Kuba rychle otevřel okno a od jejich domu
utíkal jeho spolužák Franta Cibulka.
Kuba měl psa jménem Punťa, zavolal ho k sobě a pomazlil se s ním. Z kuchyně se ozvala
maminka. „Kubo, pojď se najíst!“ Kuba s Punťou přiběhli ke stolu a Kuba řekl mamince, že ho zlobí
spolužáci. Maminka mu poradila, ať si jich nevšímá. Ale druhý den zase přišel do školy a Franta
Cibulka, Patrik Kos, Anděla Chvojková a celá třída se mu zase posmívali. Když přišel domů, hodil
tašku na postel a sednul si naštvaně na židli. A najednou se pod peřinou ozvalo: „Jau, to bolí.“ Kuba
se tam podíval a uviděl malého skřítka. Kuba přivolal Punťu a ten ho očichal. Kuba se ho zeptal:
„Jak se jmenuješ?“ Skřítek se představil: „Jmenuji se Štístko, jsem z Horního Štěstíčkova a je mi 9
let.“ Kuba se taky představil: “Já jsem Kuba, bydlíme v Hlinsku a je mi taky 9 let.“ A skřítek na to:
„No to je super, jsme stejně staří“. Kuba na to: Počkej tu, hnedka tě seznámím s maminkou.“ Za
chvilku přišli do pokoje a skřítek se uklonil: „Dobrý den, vážená paní, já jsem Štístko, bydlím
v Štěstíčkově a je mi 9 let.“ A já se jmenuji Marie Králová, bydlím v Hlinsku a je mi 33 let.“
Maminka zrovna pekla brambory, a tak musela rychle běžet , aby se jí nepřipálily. Hned potom přišel
domů tatínek a šel pozdravit Kubu. Ale Kuba tam nebyl, protože už večeřeli. Když tatínek přišel do
kuchyně, vykulil oči, sednul si a zeptal se Štístka a ten mu odpověděl: „Jmenuji se Štístko, je mi 9 let
a bydlím ve Štěstíčkově a doneslo se mi, že Kubu zlobí spolužáci.“. „Jak to víš?“ zeptali se maminka
s tatínkem. „No, to víte, dneska mají emaily i skřítci,“ řekl Štístko. „Náš pan král skřítků Felix totiž
dostal email od skřítka Tajňáčka, který mu napsal o Kubovi a jeho spolužácích. Král si mě zavolal a
řekl mi: „Štístko, už jsi dost velký na to, abys mohl napravovat různé nezbednosti lidí.“ Sem mě
vystřelili katapultem a tak jsem tady.“ Kuba se Štístka zeptal: „No jo, ale jak mi pomůžeš?“
„Ty to neřeš,“ řekl Štístko, „stačí, když si mě vezmeš zítra ráno do aktovky a já budu tvé spolužáky
poslouchat.“
Druhý den ve škole se mu zase všichni posmívali, ale Kuba si jich nevšímal. Zato Štístko si jich
všímal a to móóóc dobře. V aktovce Kubovi udělal lektvar a když si Kuba bral svačinu, Štístko na
něj zašeptal: „Kubo, na , dej jim napít a sám uvidíš.“ Kuba jim dal napít a najednou se Franta
Cibulka proměnil v cibuli, Anděla Chvojková v anděla s křídly a Patrik Kos v kosa. Okolo věcí, do
kterých se proměnili Kubovi spolužáci, stála celá třída, jenom Kuba ne, protože on věděl, co se děje.
Skřítek si v aktovce udělal dveře do jiných kapes, aby mohl Kubovi říct, že se za pět minut promění
zase v normální lidi a potom, že uvidí, jak se budou chovat. Uběhlo přesně pět minut a z cibule
vylezl Franta Cibulka, anděl se proměnil zpátky v Andělu Chvojkovou a z kosa byl Patrik Kos.
Všichni tři šli před Kubu a začali se mu omlouvat, že ho provokovali a že už to nikdy dělat nebudou.
Když se Kuba vrátil ze školy, vyndal skřítka z aktovky a na stole u lampičky seděl král skřítků Felix
a ten řekl.: “Štístko, jsi moc šikovný kluk. Zvládnul jsi svůj první úkol. Až přiletíme do Štěstíčkova,
udělím ti řád „Zlatého šikuly.“ Kuba se zeptal, jestli by si Štístka mohl nechat. Štístko řekl: “No
jasně, to bych moc chtěl, ale rodiče v našem městečku nemáme, o nás se stará pan král. Já se ho
musím zeptat. – Vážený pane králi Felixi, chtěl bych se vás zeptat, zda bych tu mohl zůstat.“ A král
skřítku odpověděl“ „Můžeš, ale musí ti to dovolit pan Král.“ Tatínek, teda pan Král, s tím souhlasil.
Král Skřítků se se Štístkem rozloučil a od té doby bydlí v domku maminka, tatínek, Kuba, Punťa a
Štístko.

