
    
Ptačí pošta 

           Dopis č. 7 
 

Zdarec kamarádi,  
kde jste pořád, že vás není vidět? Aha, prvňáci a druháci a vlastně pomalu všichni zase 

chodí do školy. To už se možná brzy uvidíme i v kostele. Moc se na to těším. Vždyť je Advent a čas 

na roráty a chození s lucerničkami do kostela.  

A dneska mám pro vás dokonce dva dopisy. Také doufám, že vás potěšily nálepky, které jste 

dostali minule. Konečně!  A koukejte na tu novou nálepku. Ptáček na ní je nádherný, že ano? 

 A bodejť by nebyl, když je to jeden z nejkrásnějších ptáčků na světě. Jmenuje se Rajka, žije 

převážně v pralesích Nové Guineji. A dá se velmi dobře poznat nejenom podle pestrého peří, ale 

především podle dvou dlouhých ocasních per. A právě pro jejich krásná pera, byly téměř vyhubeny. 

Protože lidé si z nich dělali různé ozdoby.  Nechápu proč. Proč nějaká paní chce vypadat jako rajka, 

když vůbec neumí lítat? Jenže ty rajky si za to trochu můžou samy, to byste ani nevěřili, co ta 

hloupá rajka vyvádí. Každé zvíře v přírodě se snaží být spíš nenápadné, aby přežilo, ale rajka ne. Ta 

by se postavila na hlavu, jen aby si jí někdo všimnul. No vážně, 

děsně se předvádí.  

Nejdřív si vybere nějakou hezkou větev nízko nad zemí. A aby  

nic nezastiňovalo krásu jejího peří, zobáčkem otrhá na té větvi 

všechny listy. Potom uklidí pod větví nepořádek a začne 

s představením. Začne se naparovat a postupně napíná jednotlivá 

pírka, aby ukázala, kolika barvami hraje. Ale to není všechno. Aby 

ukázala opravdu všechna pírka, i ta která jdou těžko vidět, pověsí se 

na té větvi hlavou dolů, tak jak to dělají netopýři. Prostě se staví na 

hlavu, jak už jsem říkal! A jenom proto, aby si jí někdo všimnul. 

Prostě blázen. Ale víte co je nejvíc k smíchu, že někteří lidé to dělají taky. Ne, že by na sebe 

dávali to peří, ale že se divže nestaví na hlavu. A víte proč? Aby si jich někdo všimnul a měl je rád. 

Jenže nevědí, že je tu někdo, kdo nás ani na chvilku nespustí z očí. A dívá se na nás s velikou láskou. 

Nemusíme se vůbec předvádět, aby si nás všimnul. Ví o každém našem kroku. Hádejte, kdo je to, 

detektivové a pozdravujte mámu s tátou. A až budete 

vědět odpověď, esemeskujte panu faráři, těší se na to.  

 

Váš tučňák Tuček 
 
P.S.  Jako táta s mámou, 

má mě vždycky rád. 
A je stále se mnou, 
tak proč na hlavě stát?  


