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Jak jsem vyrůstal s Honzíkovou cestou

Tuto knihu objevila maminka před mnoha lety u babičky na půdě. Vzala si ji domů a schovala do
šuplíku se staršími knihami. Ležela v něm ještě dlouho. Od malička jsem měl rád různá obrázková
leporela. Na nich jsem se učil poznávat barvy, zvířata, čísla, rostliny. Máma mi hodně četla, později
jsem to zvládl už sám. Přečetli jsme spolu mnoho knížek i celou Honzíkovu cestu. 

Obdivoval  jsem malého  chlapce,  jak  si  se  vším poradil.  Měl  jsem radost,  že  jsem  mohl  sdílet
dobrodružství společně s ním. Byl mým hrdinou po celé mé dětství. Díky Honzíkovi jsem se přestal
bát domácích zvířat. I Honzík to měl těžké, když přijel na vesnici a všude jich tam bylo plno. Strach
překonal. Já jsem to také zvládl. Věděl jsem, jakmile se k nim budu chovat dobře, nikdy mi neublíží. 

Když jsem začal chodit do první třídy, rodiče mi svěřili klíč od domu. Moc velkou radost jsem z toho
neměl. Měl jsem strach, že ho ztratím. Opatroval jsem ho jako oko v hlavě. I Honzík měl podobné
trápení jako já. Na cestu k babičce dostal s sebou kufřík. Musel na něho dávat pozor, aby se mu
neztratil. Dovezl ho vpořádku.  I já svůj první klíč nosím dodnes. V paměti mně také zůstala příhoda
o tom, jak cestoval Honzík sám na prázdniny vlakem. Také já sám jsem si vyzkoušel svou první jízdu
autobusem k babičce a dědovi. Měl jsem tenkrát velký strach, abych dojel v pořádku a nepřejel
cílovou stanici. Vše dopadlo výborně. 

Prarodiče na mě byli moc pyšni. Připadal jsem si jako v sedmém nebi, tak jako můj hlavní hrdina z
mé knížky. Dodnes má tato kniha místo v mé knihovničce. Když je mi smutno, rád se do ní podívám
a vzpomenu si na své dětství.
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