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Bylo pozdě v noci, když někdo zaklepal na dveře u 
Myši Domácích.
„Mami, kdo to je?” lekla se malá Myš.
Máma statečně otevřela dveře. Před prahem stály 
dvě Myšice Lesní: první byla velká a druhá, menší, 
se schovávala za její nohou. Myška Domácí poprvé 
viděla Myšice Lesní. Byly jí docela podobné, zároveň 
ale i trochu odlišné.
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„Mami, proč nerozumím tomu, co říkají?” zeptala se, 
potom co Máma pozvala návštěvu dovnitř a nabídla 
jim čaj. „A proč ta malá Myšice nechce ochutnat 
moje oblíbené sušenky?”
„Broučku, Myšice Lesní jsou zvyklé na ovoce a 
houby, neznají naše ovesné sušenky,” odpověděla 
Máma. „Měli bychom respektovat to, že jim naše 
jídlo nemusí přijít k chuti.”
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„Mami, já nechci, aby tahle Myšice spala v mé po-
steli!” brečela Myška, když Máma nabídla zato-
ulaným Myšicím přespání.
„Já to chápu, miláčku,” odpověděla Máma. „Můžeš 
se zlobit a být smutná, ale občas bychom měli udělat 
něco, i když na to vůbec nemáme chuť. Myšice mají 
za sebou dlouhý kus cesty a jsou hodně unavené. Ve 
tvé posteli se určitě hezky vyspí. Ty zas můžeš spát 
se mnou!”
„Nelíbí se mi, že si Myšice bude hrát s mými hračka-
mi,” stěžovala si Myška. 
„Pojďme teda schovat do skříně ty hračky, které 
chceš mít jenom pro sebe, o ostatní se podělíme, 
dobře?” nabídla máma a objala ji.
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Dům Myšic Lesních byl zničený. Musely opustit 
Les, ve kterém bydlely, a vzaly si s sebou jen malý 
raneček a oblíbeného plyšáčka. 
Myška Domácí darovala 
Myšici Lesní pár kusů 
svého oblečení a hraček. 
Sáma si vybrala to, o co 
chce se podělit. Myšice 
Lesní byla divná, často 
brečela a budila se v noci. 
Její Máma se také smutně 
tvářila a občas dlouho 
koukala do okna, jako 
kdyby tam něco 
hledala. 
„Mami, proč si nechce Myšice se mnou hrát?” ptala 
se zklamaná Myška Domácí. 
„Víš, miláčku, Myšice má za sebou dlouhý kus 
cesty. Nechala v Lese svůj dům, oblíbené hračky 
a knížky a především Tátu, po kterém se jí moc 
stýská. Určitě je to pro ni hodně těžké a nemá chuť 
si hrát,” odpověděla Máma.
„To je strašný, že tam musela všechno nechat,” řekla 
smutně Myška. „My také budeme muset utíkat?”
„Doufám, že ne, broučku,” Máma objala Myšku. 
„Ale život je proměnlivý, někdy je hůř a jindy lépe. 
Takové to je a takové to bude.”
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Mami, Myšice je opravdová hrdinka! Zvládla takový 
kus cesty!” vykřikla malá Myška.
„Je to pravda,” souhlasila Máma. „Obě jsou velmi 
statečné. I pro její Mámu to musí být náročné, žít 
bez svých věcí a v cizím domě.”
„Já jsem také hrdinka?” zeptala se smutně Myška.
„Samozřejmě!” Máma ji políbila na nos.  „Jen hrdi-
nové půjčují svoji postel a hračky ostatním!”
Myška byla na sebe opravdu hrdá.
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Myška Domácí nerozuměla řeči Myšic Lesních, 
ale občas se dokázaly domluvit beze slov. Třeba 
si sedly vedle sebe a začaly kreslit nebo společně 
prohlížely knížky o motýlech. Nemusely nic říkat, 
stačilo se usmát a hned věděly, co mají rádi. Občas 
Myšice jen seděla a koukala před sebe. To ji Myška 
raději nechávala být. Možná myslela na Tátu nebo 
na svůj dům?
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„Mami, byla jsem ráda, když jsme bydleli sami! 
Teď musím všechno půjčovat a ani nemám svůj po-
kojíček!” rozbrečela se Myška.
„Já vím, broučku”, objala ji Máma. „To musí být pro 
tebe obrovská změna. Ale víš co? Takhle to dělají 
opravdoví hrdinové: přijímají změny. Dokonce i ty, 
které se jim nelíbí. Snaží se v nich najít něco 
dobrého a poučit se z nich.
„Už znám pár slov lesní řeči!” radovala se Myška. 
„A ještě mě Myšice naučila kreslit listy!” pokračo-
vala a tulila se při tom k Mámě.



8

Rodiče Myši Domácí se často bavili o tom, co se 
děje v lese, ze kterého utekly Myšice. Občas Myška 
nerozuměla, o čem je řeč, a měla z toho velký 
strach.
„Miláčku,” řekl jednou Táta, když viděl vyděše-
nou dceru, „vždycky se můžeš zeptat na to, čeho se 
bojíš, a my se budeme snažit ti to vysvětlit.” 
„Ty nás také jednou opustíš, jako Táta Myšice?” 
zeptala se roztřeseným hlasem Myška?
Táta ji vzal na klín a objal ji. 
„Doufám, že ne,” odpověděl. „Víš, ničím si 
nemůžeme být jistí, ale o to si teď starosti dělat 
nemusíme. Měli bychom se soustředit na to, co 
můžeme udělat.”



9

„Já už vím!” vykřikla Myška. „Naučíme Myšice 
vařit nudličkovou polévku! Po nudličkové polévce 
je nám vždy teploučko a nemyslíme na špatné věci!”
„Skvělý nápad!” usmál se Táta. 
Malá Myška ukázala Myšici, jak oloupat mrkev na 
polévku, protože také chtěla pomoct. Společně olo-
upaly všechnu zeleninu a pak ji Máma a Táta nakrá-
jeli. Doma už to vonělo kořením a bublání polévky 
znělo jako příjemná hudba. Hned bylo všem veselo. 
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„Až to všechno skončí, pomůžeme vám obnovit 
Les,” řekla malá Myška. „Máme hodně semínek, vy-
rostou z nich krásné stromy. Zase se budou kolébat 
ve větru a ptáčci se nově usídlí v jejich větvích.”


