No my
jenom tak,
že bys možná
nemusel vydržet
do podzimku. Snad
si nemyslíš, junáku, že ti ty krávy tam
nahoru polezou? Stádo civí na dva příchozí
strejce, kteří stoupají pěšinkou vzhůru podél potoka. Býci nervózně odfrkávají.

Au.

Mezi všemi těmi

byly ale i
Kravky byly vděčné a zatroubily, když jiná ze stáda chtěla zmizet. kravkami
takové, které neposlouchaly.

Co
otec,
jak mu dojí?

Dědové kibicovali, hádali dojivost, hodnotili přírůstky a radili se. Málo
spásáš!

Smlsnou si
na mléčné trávě, ostatní
za ně smí dopást kořínky.

Spal lehkým
pasteveckým
Krávy nejsou kamzíci. My víme svoje. spánkem,
kdy

Kráva má část žaludku
Kam asi mohly nazývanou kniha. Přišla zima,
stádo už bylo
ty krávy odbíhat,

A slunce tajnosnubně hřálo.
Od té chvíle se cítil nádherně.

Kravky bučí a přecházejí stráně.

se sny míchají
se skutečností.
Ocas
sl
Co to je, kdo to sem pohodil?
ou
Letošní jaro se věru nerado probouzelo
ží
a jakoby ani kohouti neuměli kokrhat.
Už svítá. Tma začíná šednout a prozařuje první obrysy stromů.
Rád by ještě dospal, ale náhlé „búú“
do
a zoufalý hvizd ho probraly.
byt
Okamžitě se rozběhl.
když mají
ku
ja
Bez mléka není másla, tvarohu ani smetany.
úplně vše. Krajina se otevřela. A co má bejt?
ko
Třásl se zimou a nedočkavěl čekal.
plá
cač
Nejradši by se rozeběhl do kopce a troufale klukovsky vykopl to líné kana
před ním olizovaly před chvílí nalezené srnčí mládě krčící se na pažitu.
slunce do sítě modrého nebe. Krávy
mou
Pasáček shlédl vrcholky kopců.
Tak kdo si dá mlíko? A nemoh bych ho
Ranní rosa se mu
chy.
dostat teplý? Nezdržujte, dáte si ho
Kravky vyhazovaly přední a pak
nebo ne?! Dobrá, píšu si tuplák. vpíjela do nohavic
zas zadní nohy do vzduchu,
Dál tu máme tvarůžky. Cože?
a ty pak stahovaly
te
ob
při
Ve
až dostával pasáček
Kravinec tu pasáčka
me ná le ži
no ší
ti vu. roky nikdo na zem.
strach, že vyhodí-li
nevyšlápl.
některá vše naráz,
To je pak
Šest krav
zle, když
Kolouch se vyletí pak
se zvedlo,
se zvuky
snažil vstát samým
rozběhlo
rozladí,
a uniknout
a
samou
blahem
stádo je
do hvozdu
radostí a
neklidné
k nebi
pocitem
k rodině,
a dělá si,
svobody
ale nožky
a zmizí
co se mu
rozjařeně
byly velmi
jen zlíbí.
kdesi za
dovádělo.
slabé, a tak
To potom
kopci.
Až když se
znovu padl
pasák skočí
Veřte, nevěřte, na konci sezóny se už všechny krávy vzájemně hlídaly.

Jako pastevec jsem hlídal celé aklidnější
nechalo
stádo krav. se dovést až na kopec.

a vyděšeně
zahvízdal.
Pasáček ho
zvedl, přitiskl
k hrudi a odnesl
do bezpečí.

Teprve teď
jsem se mohl
schoulit na horu
pokácených klád.
Ráno ohlásil vlak,
projíždějící okolo.

dost unavilo,
a následuje
zahnali lidé
své stádo i
stádo zpět do
k lesu nebo
ohradníku.
do kukuřice.
Vraťte se!

