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PLANETA MŇAMKA
Byl jeden Vesmírek a v tom Vesmírku si dobře žila
planeta Mňamka. Po takové planetě byla vždycky
velká sháňka. A to proto, že na ní všechno bylo ze
sladkých dobrot a cukrového těsta.
Hory byly jak dorty, stromy zase jak zmrzlinové
kornouty, všude tekly čokoládové řeky, mraky byly
z cukrové vaty a Slunce tady měli z pudinku a Měsíc
z cukrkandlu. A tak se nelze divit, že se na Mňamce
nejlépe dařilo Cukřenkám.
„Tak vstáváme, vstáváme,“ každé ráno poctivě
všechno okolo sebe cukrovaly. A to i své perníkové
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domy, buchtičkové cesty,
piškotové chodníky,
dokonce i šlehačkové moře..
ře.
Zkrátka všem se dařilo dobře.
Samotným Cukřenkám
stačilo jen občas nějaký ten rozsypaný cukr olíznout.
„Mňam, mňam,“ pochutnávaly si a byly brzy
nasycené. Tím pádem všechno kolem nich zůstávalo
sladce nazdobené.
Už to vypadalo, že se na sladké planetě budou
mít jako v ráji, ale to by se tam nesměli objevit
Mlsouni. Zpočátku jen sladké ochutnávali. „Ham,
ham,“ tu si smlsli kousíček, tu trošíček. Ale po čase se
tak rozmlsali, že kousali do všeho.

„Co to děláte?“ napomínaly je Cukřenky.
„Nevidíte, že do čeho jste kousli, z toho jste udělali
kousky,“ vyčítaly jim, že při jídle nedávají pozor.
Mlsouni víc pokazili, než snědli.
„Bum a bác!“ Hory byly najednou jak rozkrájené
dorty, zmrzlinové kornouty se povalily na zem,
perníkové domy se rozpadly, buchtové cesty se
rozdrobily, čokoládové řeky přestaly téci a hromadily
se v nich rozlámané čokoládové kry. Dokonce byla
pryč i šlehačková pěna z moře. Ale to nebylo všechno!
„Můj ty Vesmíre!“
! Mlsouni
!“
měli uši jak křídla. A když
k
s nimi mávali, doletělii
vysoko, že mohli
z pudinkového Sluncee
ujídat, a to se pomalu
ztrácelo.
„Mňam, mňam,““
ulamovali i cukrkandll
z Měsíce tak dlouho,
až z něho zůstal
nepovedený srpeček.
A aby toho nebylo málo,
á
álo,
cucali mraky z cukrové
v
vé
vaty. Žádnou mlsnotu
nevynechali. Obzvlášťť je

