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Jak se Šroubek Matičce ztratil

Šroubek s Matičkou začali žít v novém domečku – tedy  
v lucerně, která pro ně ale nyní byla krásným domovem.

 Jednoho dne povídá Šroubek: „Matičko, já se půjdu podívat 
do města. Prý jsou tam nějaké pouťové atrakce.“

„Nechoď, Šroubku. Dnes chci uklízet, ale zítra už můžeme jít 
spolu,“ přemlouvala ho Matička. Ale Šroubek byl tak trochu 
nezbeda a neposeda. Co si umanul, tak to taky hned chtěl. 

„Půjdu, Matičko, všechno tam okouknu a zítra tam můžeme 
jít spolu. A budeme alespoň vědět, co všechno tam mají.“

„Tak dobře,“ povzdechla si Matička.

Šroubek se tedy vydal sám do města. Když šel po ulici  
a míjel velkou hromadu šrotu, v ten moment vyjela velká 
magnetodynamicko-motoricko-senzorická ruka.

„Pchhh uff,“ odfrkla si a nabrala z hromady na ulici staré 
železo. Ale s ním i našeho Šroubka a vše upustila do přistaveného 
vagonu. A vagon se rozjel i se Šroubkem do neznáma.

 Matička už měla úklid hotový a Šroubek pořád nikde. 
Od chvíle, kdy odešel, uplynula hodina, dvě, tři, ale nyní se 
čas začal bezútěšně a hrozivě táhnout. Matička začínala mít  
o Šroubka starost.

„Půjdu ho hledat,“ rozhodla se nakonec. Když míjela hromadu 
šrotu, ozvalo se již známé odfrknutí: „Pchhh uff!“ 
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Objevila se opět velká magnetodynamicko-motoricko-
senzorická ruka a uchopila Matičku. Buch! Matička dopadla 
do vagonu a ten se rozjel.

„Och, och! Co budu dělat! Kam to jedu?“ ptala se zoufale 
Matička sama sebe. Nakonec se uklidnila a pomyslela si: „Třeba 
jedu tam, kam už přede mnou jel Šroubek.“

 Vagon dojel až k bráně veliké továrny. Brána se otevřela 
a Matička slyšela vrátného, jak říká: „Tento vagon přímo do 
tavicí pece!“ 

To se Matička vyděsila. Rychle vyskočila z vagonu. Stihla to 
jen tak tak. Ostatní šrot a železo se už sypalo do rozžhaveného 
otvoru dvířek tavicí pece. Matička běžela k jejímu ústí, aby 
viděla, co se bude dít. Železo se v obrovském žáru tavilo na 
tekutý kov a pak se z něho odlévaly hřebíky. Ty se potom ještě 
za ohromného hluku kovaly na velkém stroji, aby byly ostré  
a špičaté. Matička si vzala jeden maličký hřebík, který spadl  
z dopravníkového pásu, a vydala se po továrně hledat Šroubka.

„Toho určitě chytila ta velká magnetodynamicko-motoricko-
senzorická ruka a musí být někde tady. Jejda! Jen aby z něho 
už dávno nebyl hřebík!“ strachovala se Matička a znovu si 
představovala obrovské kladivo, které do nich nelítostně 
bušilo, když hřebíky kovalo.

Chodila po celé továrně, ale Šroubka najít nemohla. Nakonec 
došla do veliké haly, kde stály vagóny jeden vedle druhého. 
Na všech byla pevně natažená plachta. Matička chodila od 
vagónu k vagónu, ťukala na ně a volala: „Šroubku!… Šroubku, 
halóóó… Šroubku!“
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Nic. Halou se ozývala jen ozvěna jejího hlasu. Matička začala 
ztrácet naději. Došla k poslednímu vagonu, zaťukala a smutně, 
spíš šeptem opět zvolala: „Šroubku. Šroubku.“

„Tady jsem, Matičko, tady ve vagonu!“ ozvalo se zevnitř 
tlumeně, ale radostně.

Matička vyskočila na vagon a hřebíkem, který měla pořád  
u sebe, rozřízla plachtu a z vagonu vyskočil šťastný Šroubek.

„Hurá!“ zaradovali se oba zároveň.
„Od nynějška budeme chodit jenom spolu,“ sliboval Šroubek.

Teď ještě zbývalo, aby se oba dostali do svého domečku. Běželi 
k bráně a naskočili do prázdného vagonu, který z továrny 
odjížděl směrem k městu. Když vagon zastavil u hromady 
šrotu, vyskočili z něho, ale dávali si velký pozor, aby je znovu 
nechytila ta velká magnetodynamicko-motoricko-senzorická 
ruka. Pak došli v klidu domů a mohli být zase spolu.


