










EVIČCE LADOVÉ 



První díl této knihy obsahuje dva svazky, které vyšly v roce 1935 pod 

názvy O Mikešovi  (Příhody kocourka, který mluvil) a Do světa 

(O kocourkovi Mikešovi, kniha druhá). 
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Milé děti, budu vám něco vypravovat, ale mám obavu, že 
tomu nebudete věřit. A přece je to pravda pravdoucí, že v Hru-

� . 

sicích u Sevců měli jednou kocourka. ] menoval se Mikeš. 
] á vás, milé děti, dobře slyším, jak se smějete: ,,] é, to je 

toho! My máme doma také kocourka!" "A my máme také 
kocourka a k tomu ještě kočičku!" 

No dobrá, dětičky, ale ten kocourek mluvil!! Věřte mi to nebo 
� 

ne, ale Pepík Sevců mu dobře rozuměl, když na něj volával: 
"Pepítu, támle se na mne neco toutá votýntem!" To byl ještě 
docela maličkým kocourkem, proto tak špatně mluvil. 

] á se už dobře na to nepamatuji, jak se naučil mluvit. Snad 
tím, že si Pepík s ním pořád povídal. Nebo to byl nějaký zvláštní 
kocourek? Ale co je na tom celkem tak divného? Slyšely jste 
již mluvit špačka nebo papouška? Proč by nemohl mluvit 

� 

kocour? A lidské řeči zvíře také dobře rozumí. Rekněte někte-
rému pejskovi: "Na!" Hned tomu rozumí a dívá se vám po ruce, 
co v ní máte pro něj dobrého. 

Ačkoliv kocour Mikeš uměl dobře mluvit, nikdy toho ne
zneužil, aby někoho pomlouval nebo po někom pokřikoval. 
Byl vždy zdvořilý, za darovaný kousek jídla řádně poděkoval 
a každého slušně pozdravil. 

� 

Představte si, děti: Kolem Sevcovy zahrádky jde dědeček 
Frantáků, kouří si spokojeně z dýmčičky a tu najednou slyší, 
že na něho volá někdo slabým hláskem: "Dobrý večer, dě
dečku!" Dědeček sebou trhne, rozhlíží se kolem, ale nikoho 
nevidí. A tu slyší znovu odněkud ze stromů: "Povídám, dobrý 
večer, dědečku!" Dědeček se podívá lépe a už se plácne vesele 
po koženkách: "I prachdudy, to se podívejme! Takovej kocour, 
a pozdraví spíš než některý kluk. Ale to se podívejme! Kocour, 
a pozdraví jako pan starosta!" -

Pepík s Mikešem spolu spávali na peci. Když Pepík večer 
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lezl na kamna, Mikeš odněkud 
přilétl jako čert, udělal hop! 
a už byl na pec;i dříve nežli on. 
Potom se k němu při tulil pod 
peřinu a vrčel mu spokojeně 
do ucha jako kolovrat. Nežli 
usnuli, povídal mu Pepík po
hádky. Moc rád je poslouchal, 
ale když začal nějakou o stra
šidlech, tak říkával: 

"Takové mi, Pepíku, nepoví
dej! Já bych se potom bál jít 
v noci do stodoly na myši!" 

Jednou Pepík slyšel starého 
� 

dědečka Svihlového vypravo-
vat pohádku o kocouru v botách. Ta se mu tak líbila, že potom 
dlouho prosil tatínka (byi obuvníkem), aby ušil Mike�ovi také 
takové boty. 

Ale ten z nich měl, děti, radost! 
-

Bylo to v zimě a Mikeš přišel někdy z lovu celý promrzlý. 
Zvlášť pacičky ho zábly. Proto uvítal boty s velikým lásotem. 
Ale dlouho to trvalo, nežli se v nich naučil chodit. Casto se 
převalil do sněhu, protože ho Pepík učil chodit po dvou zadních 
nohách, ale on se tomu jenom sťnál. Ani přední pacičky ho ne
zábly, neboť mu Pepík pořídil také rukavice. Takové klukovské 
s jedním palcem. To se potom vesele spolu brouzdali po dvorku 
sněhem, stavěli sněhuláka a sáňkovali. A měly byste vidět to 
překvapení ostatních dětí, když Pepík Mikeše přivedl na klou
začku! Měli sice někteří hoši doma ochočené veverky, špačky, 
zajíčky a ježky, ale to nebylo celkem nic zvláštního. A tu najed
nou přijde na Jedličkovu louž kluk a za ním se hrne po dvou 
černý kocourek, na předních pracič,kách má teplé rukavice a 
dupe po ledě v botách jako starý! 

Hned se ze všech stran sjížděli kluci na jedné brusli (na dvou 
neuměl žádný) a kamarádili se s Mikešem. Pepík Mikešovi říkal, 
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jak se který hoch jmenuje, a 
prosil hochy, aby mu neubližo
vali, že je ještě malý kocourek. 

A teď si, milé děti, před
stavte ten úžas všech dětí, když 
se Tonda Tondů zeptal po klu-

� 

kovském způsobu Mikeše: "Cí 
jsi, kocoůrku?" a on hned ku
rážně odpověděl: "já jsem 

� 

Mikeš Sevců!" 
Některé děti se hned s hala

sem rozběhly s klouzačky ke 
svým sněhem zachumlaným 
baráčkům "a už na dvoře kři
čely: "Máminko, tátinku, Pepík 
� 

Sevců je na j edličkově louži s černým kocourkem a ten breptá 
jako nějaký kluk nebo holka!" A hned zase přiběhly zpátky na 
klouzačku. Frantík Bubeníků se ptal Pepíka, zdali Mikeše snad 
nedostali od komediantů, ale ten mu hrdě odpověděl, že Mi
keše sám naučil mluvit. Chtěl, kluk bláhová, aby mu Pepík 
Mikeše vyměnil za foukací harmoniku! A přitom se tvářil tak 
chtivě, že se Mikeš pevně chy
til Pepíka za šos. Ale ten by ho 
byl nedal nikomu ani za oprav
dový flašinet! Pepík ukázal Mi
kešovi, jak se jezdí po klouzač
ce, a za chvíli se milý kocourek 
proháněl po klouzačce jako 
každý kluk nebo holka. Když 
se mu však ocásek připletl pod 
nohy, udělal kotrmelec a vymetJ 
svým hustým kožíškem celou 
klouzačku. Děti, to vám bylo 
vždycky smíchu! A když Mikeš 
viděl, jak to děti baví a jak se 

• 
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malá Boženka Chalupová smí
chy až za bříško popadá, schvál
ně upadl každou chvíli. Dělal 
vždy, jako by se byl důkladně 
potloukl, držel si záda a skuh
ral: "To jsem si dal! Večer mě 
bude muset přijít stará tetka 
Bouďačka napravit a namazat." 

Celý se kroutil jako klika od 
flašinetu a tak přešel celou 
j edličkovu louži. Ale na konci 
se pojednou rychle narovnal, 
sundal z předních paciček ruka
vice, honem se zul z bot, ruka

vice nacpal do bot, boty přehodil přes rameno a hop, hop! -
už byl na topolu, který u louže rostl. Byl však již nejvyšší čas! 
jako čert se přihnal Vávrů Karfík a jen taktak, že nechňapl 
Mikeše za ocásek! Karfík byl zlostí celý bez sebe, že se mu to 

� 

nezdařilo. Stěkal na Mikeše něco psí řečí, Mikeš mu něco odpo-
vídal zase kočičí řečí, ale pojednou se Mikeš rozzlobil -a křikl 
na Karfíka po lidsku: "jdeš domů!" 

Toho se vám, milé děti, Karfík ulekl! Přestal štěkat, zježil na 
hřbetě chlupy, ohon skrčil mezi nohy a utíkal domů tak rychle, 
až mu sníh za prackami vyletoval! Když zmizel, slezl Mikeš se 
stromu, obul se, natáhl rukavice a hrdě se vracel na klouzačku. 

Děti přivítaly' Mikeše s jásotem jako hrdinu. Vašík Strnadů 
si ho posadil za krk "na koníčka" a běhal s ním sem tam po 
louži. Mikešovi se černá hlavička jenjen klepala. 

Děti by se byly s Mikešem bavily na klouzačce snad do půl
noci, ale byl již čas jít k večeři, babička už na Pepíka volala. 
A sotva se navečeřeli, šli hned s Mikešem na kutě. 

Byli z klouzačky notně promrzlí a unavení, takže za malou 
chviličku byli v limbu. Mikeš spal jako zabitý, ale pojednou 
vzkřikl ze spaní: "jdeš domů!" To se mu jistě zdálo, jak ho 
Karfík Vávrů zase zahnal na topol! Dobrou noc! 
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Sevcova babička byla pořádná hospodyně. Každý dostal vždy 
jídlo včas a jídla dost, aby netrpěl hladem. Pepík nejraději jídal 
s kocourkem Mikešem na nízké stoličce u kamen. Naučil ho 
jísti lžičkou z malé plechové misky a on jedl opravdu způsob
něji než leckterý kluk bryndálek! Babička měla kocourka ráda, 
protože byl zdvořilý a poslušný. Když Pepík nebyl někdy doma 
a babička potřebovala přinést z půdy cibuli, sušené hrušky nebo 
švestky, poslala si pro to Mikeše a on to přinesl správně. A posí
lala tam raději Mikeše nežli Pepíka, protože on takové věci 
nejedl, a Pepík přece někdy nějakou tu sušenou švestku umlsal. 
Tak byla babička s Mikešem dost spokojena a někdy ho i po
hladila, když jí na starém pisklavém mlýnku mlel kávu a při
tom si zpíval: 

"Skákal pes přes oves, 
přes zelenou louku!" 

Ale jednou se babička hodně rozzlobila! Bylo to v poledne 
a babička nesla čuníkovi Pašíkovi k obědu rozmačkané bram
bory s mlékem. Odstrčila závoru, otevřela dvířka a chvíli Pašíka 
pozorovala. Potom povídala: "Pašíku, Pašíku, moc se mi nelí-

� 

bíš! Nic netloustneš a jsi pořád hubený jako lunt! Cím to je ?" 
..... 

A teď si to, milé děti, představte! Cuník si utřel přední nožkou 
čumáček, podíval se svýma malýma očkama tak nějak moudře 
na babičku a najednou promluví: "No jo, babičko, když on 
Mikeš povídal, že hubenost je teď v módě!" 

Babička zůstala chvíli jako omámená, ale potom postavila 
rázně hrnec na zem, podepřela si ruce v boky a zvolala: ,,] ež
kovy oči!! Tohle už přestává všecko! A to jsi němá tvář? Teď 
už to tady u nás bude opravdu jako v nějakém cirkuse, a ne 
jako v pořádné domácnosti! Není na tom dost, že kocour mluví 
jako komediant, ještě to ten náš kluk naučí čuníka!" 

I I 



Babičku to pohněvalo. Takováhle věc! "Neřekla bych nic, 
ať si spolu Mikeš s čuníkem mluví třebas turecky nebo mouře
nínsky, ale navádět Pašíka Mikeš nesmí! Tady máš oběd a já 
si jdu o těch vašich neplechách promluvit se starým slouhou!" 

Babička zavřela chlívek a šla "na kopeček", kde v staré dře
věné pastoušce bydlil obecní pastýř neboli slouha. 

Starý slouha právě stál u chlívka a čistil jejich kozlu Bobešovi 
dlouhou vousatou bradu. Snad to Bobeše tahalo, protože zlostně 
pomekával. 

Babička slouhu pěkně pozdravila a hned si mu začala stě-
v 

žovat, jaké má trápení s tím klukem Pepíkem. Ze naučil nejdřív 
kocoura Mikeše lidské řeči a nyní také ještě čuníka Pašíka. 

"A jistě by Pepík lépe udělal, kdyby se sám raději naučil 
pořádně násobilku!" zakončila babička. 

"j 0, jo!" bručí starý slouha. "Moc se po vsi povídá, že váš 
Pepík neumí násobilku· ,sedmi'!" 

"S tím kocourem bych to klukovi ještě odpustila. Ať si spolu 
na té peci povídají, aspoň nebude Pepík tropit rozpustilosti 
s ostatními kluky. Ale s tím Pašíkem mě to, slouho, skoro roz
zlobilo!" pokrač()vala babička. 
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, Slouha se zamračil, podepřel si bradu a chvíli přemýšlel. 
Potom přísně promluvil: 

"Byl snad, babičko, Pašík prostořeký?" 
"No to, 'slouho, nebyl," povídala babička, ,,�le dobrý poledne 

mohl také říci, když už mluvit mnÍ. Ne, za to k9nečně třebas 
nemůže, když ho tomu ještě nikdo nenaučil. Ale mě, slouho, 
velmi rozzlobilo, že Mikeš Pašíka navádí, aby netloustl, že je 
to teď v módě. Řekněte sám, slouho, co mi to bude platné,- když 
bude čuník mluvit jako na panáčkovým divadle, když bude 
přitom hubený? Tak poraďte, slouho, co mám dělat?" 

Slouha se chvíli drbal ve vousaté bradě a chvíli šimral kozla 
Bobeše za ušima. 

"Nejdříve, babičko, řádně domluvte Mikešovi, ať nenavádí 
Pašíka, a pohrozte mu, že dostane od vás výpověď! Potom 
nakažte Pepíkovi, ať už neučí jiná vaše zvířata po lidsku mluvit. 
Ať se raději pořádně naučí obojetné souhlásky, kdy po nich 
píšeme tvrdé y! Já vás nechci, babičko, zlobit, ale podle mého 
by to bylo moc dobré, kdyby tak zvířátka uměla mluvit. Mě 
nejvíce bolí, když jdu ta nemocná hovádka léčit, že mi nemohou 
povědít, kde je bolí a kde je píchá! A to se jen na mne těma 
svýma moudrýma očima dívají a mlčÍ. Jak by mě těšilo, kdyby 
mi taková kravička řekla, když vejdu do chléva: »1 pěkně 
vítám, slouho! To jsem ráda, že už jdete, já se necítím dobře 
ve své kůži. Už kolik dní mi nechutná jíst a jsem celá taková 
polámaná! Taky mě bolí žaludek a hlava!« To bych potom, 
milá babičko, hned věděl, jak mám tu kravičku léčit, a nemusel 
bych to teprve hádat!" 

"A to máte, milý slouho, taky pravdu!" pravila babička. 
"Mne to také vždycky trápilo, že jsem nevěděla, co tomu čuní
kovi chybí, když někdy nejedl. Nu, a teď se na to čuníka zeptám 
a on mi to pěkně poví! Tak vám, slouho, pěkně děkuji. Hned 
ještě teď zajdu k čuníkovi a zeptám se ho, jak mu chutnalo a na 
co by měl ještě chuť. Mějte se tcldy, slouho, i s tím kozlem 
Bobešem dobře!" 

Babička seběhla čiperně s kopečka a už se nemraěila, když 



viděla, že je u čuníka kocour Mikeš a horlivě mu něco povídá. 
Mikeš chtěl honem zmizet, když spatřil babičkuj ale ta mu 
vlídně pokynula, aby jen zůstal. Pašík zdvořile babičku při
vítal: "Pěkně vítám, babičko I" a mžoural očkama po Mikešovi, 
jako by se ptal, zdali to dobře provedl. 

"Tak si tady něco moudrého povídejte," pravila babička, 
"ale žádné navádění, Mikeši, to ti ovídám 1 A ty, Pašíku, 
pořádně jez, ať mám z tebe radost 1 ekni mi, co ti chutná, 
a já ti to ráda dám. A kdyby snad někdy v noci se na tebe dobý
val zloděj, tak hodně křič: »Pomóc 1« a on jistě hned uteče, 
protože bude, darebák, myslet, že je v chlívku člověk I" 

Když babička odešla, povídal Mikeš Pašíkovi: "To jsem, 
kamaráde, opravdu rád, že to tak dobře dopadlo 1 Já jsem měl 
jen strach, aby za mne nedostal koštětem 'Pepík, když jsem to 
byl já, kdo tě naučil po lidsku mluvit 1 A já jsem moc rád, že 
mě tomu Pepík naučil. Aspoň si můžeme, když je Pepík ve 
škole, my dva spolu krásně porozprávět. A dříve jsme si nemohli 
říci ani »dobrýtro 1 « Jenom buď zdvořilý k babičce, neodmlou
vej jí a pěkně všecko sněz, co ti dá k jídlu 1 To bude mít radost 
a nebude nám zakazovat spolu kamarádit. A já se, Pašíku, 
těším, jak spolu nebo oba dva s Pepíkem občas nějaký ten žertík 
provedeme 1 Tak, a teď se tady měj dobře, já se jdu podívat 
do stodoly, jestli tam myši nedělají škody I" 
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Jednou v neděli se kocourek Mikeš provaloval na lavici 
u kamen. Tam před troubou nejraději líhával, protože tam 
bylo milé teploučko a někdy také z trouhyvoněla pečeně. Když 
mu babička hrozila, že si tam jednou propálí kožich, odpovídal 
jí vesele: . 

"I ať! Vždyť on by mi, babičko, brzy narostl nový! Míru na 
něj mám zapsanou za ušima!" 

Tak se tam na té lavici mrzutě provaloval a bručel si do 
vousů: "To je �i dnes dlouhá chvíle! Nejmíň deset metrů! 
Půjdu se raději podívat, zdali se už Pašík po obědě prospal. 
Trochu si spolu popovídáme." .. 

Mikeš seskočil z lavice, obul si boty (bos už nechodil), vyšel 
na dvoreček a zamířil rovnou ke chlívku, kde bydlil náš čuník 
Pašík. Zaklepal způsobně na dvířka a promluvil tiše: 

S IV • v v P Vlk ?" " pIS Jeste, aSI u. 
A Pašík uvnitř zabručel: "I nespím! Nemohu dnes nějak 

usnout. Už jsem počítal skoro do pěti a dvakrát jsem si přeříkal 
celou pohádku o té ovci, jak hnala ty slouhy po lávce přes potok, 
ale usnout nemohu!" N adzdvihl čumákem poklop a povídal: 
"To je krásná neděle! Hned bych šel někam na výlet. Třeba do 
lesa na žaludv. " 

, 

"Tak ano!" souhlasil Mikeš. ,,] á si budu v lese sbírat žaludy 
a ty vylezeš na borovici a vybereš tam mladé vrány!" 

"I jen se tak moc nechlub, že umíš dobře lézt po stromech," 
zabručel Pašík, "a raději mi pověz, kam všichni ti lidé tak svá
tečně vystrojení jdou?" 

"I ježkovy oči!" zvolal Mikeš. "Vždyť je dnes v Mnichovicích 
slavná pouť! To by byl, Pašíku, výlet! Peníze mám, chodí tady 
kolem ti Pražáci, a když je zdvořile pozdravím, velice se tomu 
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podivují a vždy mi za to nějaký ten krejcar dají. To by byl 
výlet, ale já bych tam sotva došel, bolely by mě jistě nohy. " 

,,] á tě tam, Mikeši, dovezu na trakaři! Sláva, jen když máš 
peníze, pojedeš jako pan hrabě! ] di pro krejcary a já zatím 
vyvezu trakař z kolny. " 

"Tak dobrá!" souhlasil Mikeš radostně a běžel na půdu, kde 
měl za trámem ve starém hrnku krejcary schované. Nasypal 
si je do bot a honem zase spěchal na dvoreček, aby na něj 
Pašík dlouho nečekal. 

Pašík právě vyjížděl s trakařem z kůlny. 
� 

Sel po zadních nožkách a předníma držel pevně nosidla od 
trakaře. 1 popruh měl přehozený přes rameno a drančil s traka-
řem jako podruh Strnad do lesa. . 

Mikeš se posadil zpředu na žebříček a už jeli. "Trá-tá, tra�tá!" 
zatroubil Mikeš každou chvíli, aby třebas, propánajána, ně
kterou babičku nepřejeli! 

Však na ně babičky, dědečkové, kluci i holky vesele volali: 
"Tak kampak, Mikeši, taky na pouť do Mnichovic?" A Mikeš 
jim vesele odpovídal: "I to víte, my abychom tam chyběli! 
To by ani ta pouť nebyla celá!" 

Poutníci, kteří Mikeše znali, moc se tomu nedivili, ale ba
bičky ze vzdálenějších vesnic se jim ze silnice až do škarpy 
vyhnuly a dívaly se za nimi s otevřenými pusami jako na nějaké 
zjevení! Prosím vás, čuník veze na trakaři obutého kocoura! 
] e to teď svět, aby je husa kopla! 

Když přijeli do Mnichovic, bylo tam už lidu na náměstí jako 
máku. U houpaček, u kolotočů, u střelnic a cukrářských krámů 
se to jen hemžilo, takže se Pašík s Mikešem skrze ten chumel 
lidí sotv.a protlačili k hospodě "U strakatého pejska" . Tam jim 
za mírný poplatek trakař uschovali mezi ostatní povozy, kočáry, 
auta a motocykly. A teď hajdy na pouť! 

Kramáři, sotva je spatřili, hned na ně ze všech stran volali: 
"Mladý pane kocoure, mladý pane čuníku, jdou si něco hezkého 
koupit !!" 
. "No, to jim tedy musíme také dát něco utržit!" nafoukl se 







Mikeš a už tahal krejcary z boty. Sobě koupil párek, Pašíkovi 
kyselou okurku, a když to snědli, šli se zhoupnout na americ�u 
houpačku. 

Houpačkář se docela nic nedivil, když si Pašík poručil jen 
docela mírné houpání. Prosím vás, děti, takoví lidé jsou na 
podobné divy a zázralw tak zvyklí jako vy na škubánky; a tenhle 
amerikánský houpačkář také ani brvou nehnul, pomohl Paší
kovi do lodičky a houpal ho mírně, jako by houpal starou 
baronku z Klokočné! Zato Mikeš dělal na houpačce takové 
komedie, že brzy byli kolem lidé z celého náměstí. Rozhoupal 
se, až se lodička dotkla horního trámu, vyskočil z ní na trám, 
tam udělal kotrmelec, a když se zase lodička k němu přihoupla, 
skočil do ní pozpátku a lehl si na dno lodičky, takže diváci 
viděli jen jeho černý ocásek, jak se sem tam kýval podle zvuků 
flašinetu. Nedivte se, děti, že se tomu někteří poutníčkové smáli, 
až se ohýbali, a házeli Mikešovi do lodičky krejcary, které si on 
hned strkal do boty. 

Když Mikeše houpání omrzelo, šli se zase s Pašíkem trochu 
projít mezi krámy. Mikeš si už dlouho přál mít také foukací 
harmoniku, jako měl Pepík. Na pouti jich bylo vyloženo dost 
čl jedna hrála lépe než druhá. Mikeš si po dlouhém vybírání 
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koupil takovou malou harmoničku; povídal kramář, že je to 
harmonika koncertnÍ. Pašíkovi koupil malou frkačku, ale ten 
ji dlouho neměl. Chtěl ji hned ozkusit, jak se na ni bude krásně 
frkat, a jak vtáhl vzduch do sebe, tak frkačku spolkl! Prosím 
vás, děti, čuník! Ani se tomu mnoho nesmějte, on se sám dost 
za to styděl, že je takový nešika! Mikeš huboval, že by mu musil 
koupit heligon. Ten by prý snad Pašík nespolkl. 

Ale Mikeš byl dobrák. Koupil ještě Pašíkovi kyselou okurku 
a sám si· také pochutnával na teplém párku, až se mu koutky 
leskly. Krejcarů měl Mikeš dost a 'eště mu strýcové a tetky 
z Hrusic nějaký ten krejca-r přidali. íkali: "A jéjej, Mikeši, tys 
tu také na pouti! I tu máš také ode mne krejcar a kup si něco 
dobrého !" 

Krásně se měli na pouti, ale už byl čas pomýšlet na návrat 
domů. Proto Pašík Mikeše nabádal, aby už šli domů, že je už 
třebas babička bude hledat po vsi. Naposledy se tedy ještě 
jednou prošli mezi krámy a potom si šli do hostince "U straka
tého pejska" pro trakař. 

Ale tam je čekalo nepříjemné překvapení! Paní hostinská 
. jim rozzlobeně sdělovala, že jim někdo vyměnil jejich trakař 
za motocykl! Dovedete si to, děti, představit? Mikeš dlouho 
huboval, potom zase chvíli huboval Pašík, aby si Mikeš od-
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počinul, .ale trakař byl pryč a místo něho tu stál, opřen o zeď, 
pěkný motocykl! Mikeš se škrábal za ušima (kde, jak víte, měl 
leccos moudrého zapsáno) a přemýšlel, co má dělat. 

"A to je pěkné nadělení! Takový krásný, nový trakař nám 
nějaký darebák ukradne a nechá nám tu za něj motocykl!" 
huboval Mikeš. "Co máme nyní dělat?" 

"Co byste jiného dělali?" radila jim paní hostinská. "Sedněte 
si na něj a jeďte domů! Jestli totiž na něm jezdit umíte!" 

Co měl Mikeš dělat, děti? Sednout na motocykl a jeti domů, 
že ano? Nu, a Mikeš to také udělal! Ještě sice nikdy na moto
cyklu nejel, ale všímal si dobře, jak si motocyklisté počínali, 
když kolem jejich baráčku uháněli. Vylezl na motocykl, Pašíka 
posadil za sebe, spustil motor, zatroubil a mějte se tu dobře, 
paní hostinská od "strakatého pejskt}"! 

Frčeli rychle po silnici, jen se za nimi prášilo. Mikeš uměl 
dobře držet rovnovánu. Prosím vás, děti, kocour! Viděly jste 
někdy kocoura, jak jde po uzounké kládě nebo po římse? 
Copak Mikeš, to byl chlapík, ale Pašík byl trdlo trdlovaté! 
Držel se Mikeše jako klíště, jednou strachy zakničel jako čuník, 
podruhé křičel: "Prokrýlepána!" A když Mikeš na jednu ba
bičku zatroubil, aby se vyhnula, ulekl se Pašík, ztratil rovnováhu 
a bác! zvrátil se do škarpy! 

Mikeš honem zarazil motor a díval se, zdali se Pašíkovi nic 
nestalo. A zaplaťpánbůh nic se mu nestalo! Když to Mikeš 
zjistil, teprve se do Pašíka pustil. Vytýkal mu, že umí jezdit 
jenom na ševcovské třínožce, a ještě jiné chyby, až se dostali 
spolu do hádky! 

A tu je ta babička, co se jim vyhýbala, rázně napomenula! 
Povídala jim: "Buďte rádi, že se vám oběma nic nestalo! N e
hádejte se a hleďte, ať se dostanete domů, aby vás hospodyně 
nehledala! Já myslila, že se vyhýbám nějakému pánovi, a on 
je to kocour s čuníkem! Je to teď svět! A kam vás všichni čerti 
na tom nesou, když to ještě dobře neumíte? Potřebujete mít 
už motocykl! U nás v Habrové ho nemá ani starosta, a tady 
jezdí na motocyklu kocouři! A když už jsou vaši hospodáři tak 
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hodní a koupí vám to, tak hleďte, ať jste za to včas doma 1 Po
zdravte a jeďte I" 

Zatím Mikeš s Pašíkem postavili motocykl na silnici, nasedli, 
dali babičce sbohem a pá 1 pá 1 drančili dále. Nic platno -
nechci je pomlouvat ale ještě se vám, milé děti, párkrát zvrá-
tili do příkopu, než dojeli do vsi, a měli velké štěstí, že se jim 
nic nestalo. 

Babička je už sháněla, hubovala, a když je spatřila, jak se 
sypou na motocyklu z návsi dolů, tak se polekala, až si musila 
sednout na klády, jak se jí. nohy roztřásly.· Ale brzy se vzpa
matovala, a jakmile Mikeš s Pašíkem dojeli na dvoreček, řádně 
jim vyhubovala: 

"Kde jste lajdali? Já nesu čuníkovi večeři, a on kdovíkde 
se toulá 1 A proč lezete na takovou čertovskou mašinu? Je vám 
líto, že jste zdraví, a chcete se potlouct? A kde jste ten veluciper 
sebrali, snad jste ho, propána, někde neukradli?" 

"Ba ne, babičko," začal Mikeš nesměle, "my jsme byli v Mni
chovicích na pouti. Pašík mě tam dovezl na trakaři, ale někdo 
nám ho tam v hospodě vyměnil za motocykl." 

• 
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Babička spráskla ruce. 
,,] ežkovy oči! Tak nový trakař vám tam někdo vzal a strčil 

vám za něj tuhle rachotinu? ] á vezmu koště a " 
"Ale babičko, nezlobte se," chlácho]il babičku kolemjdoucí 

soused Svoboda od kostela, "vždyť tenhle motocykl má nejmíň 
stokrát takovou cenu jako váš trakař!" 

"No dobrá, sousede Svobodo! Ale s čím já teď budu jezdit 
na trávu a pro dříví do lesa? Mám se snad na stará kolena 
učit jezdit na tomhle čertovským veluciperu a jezdit na něm 
po mezích na trávu? Mám snad " 

"Počkejte, babičko!" povídá soused Svoboda, "támhle už při
jíždí nějaký člověk s vaším trakařem! Namoutě, je to opravdu 
váš trakař! Ať mně kozel všechny knoflíky ukouše, jestli to 
není on I"� 

A by] to on! Už s ním ten pán přijel na dvůr, pustil nosidla 
na zem a zhluboka oddychova1. Potom si utřel kapesníkem 
zpocené čelo a povídá: "To jsem rád, že jsem se se svým moto
cyklem zase shledal! Snědl jsem v Mnichovicích na pouti trochu 
víc tureckého medu a z toho se mi nějak tak hlava popletla, 
že jsem nevěděl, co dělám! Přijel jsem do Mnichovic na moto
cyklu, a když jsem se vracel, teprve až za Menčicemi zpozoruji, 
že nejedu na motocyklu, ale že jedu s trakařem! Lidi zlatý, to 
jsem to sypal zpátky do Mnichovic k hospodě »U strakatého 
pejska «! Ale tam mi paní hostinská řekla, že s mým motocyklem 
zatím odjel nějaký černý kocourek s čuníkem směrem k Hrusi
cům. Tak jsem ujížděl s trakařem jako o závod, uháním, až 
se silnice trochu připálila, a jsem tady! Zaplaťpánbůh, že to 
tak šťastně dopadlo! Dejte mi, mládenci, můj motocykl a tady 
máte váš trakař. A sbohem, mějte se tady všichni dobře v tom 
baráčku I"� 

Pán sedl na motocykl a za chvíli zmizel za Sejkorovou hos
podou. Babička byla ráda, že má zase svůj oblíbený trakař, 
a už se nezlobila. A dokonce měla ještě velkou radost, když jí 
Mikeš podával pěkný obrázek, který jí přinesl jako památku 
z mnichovické pouti. 
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Pašík si rád vlezl do chlívka. Snědl rychle večeři a za chvíli 
už chrupal. Byl tou cestou nějak celý jako rozlámaný. Mikeš 
se ve světnici zul, vyskočil si opět na lavici před troubou a za 
pár minut spal také. 

A zdálo se mu, že šel s Pepíkem Mlejnkovům na hrušky a že 
to špatně dopadlo. 

A jak se to opravdu vyplnilo, o tom se dočtete dále . 

• 
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Kocour Mikeš spal po té namáhavé cestě do Mnichovic 
jako dudek. Když se z nejtvrdšího spánku probudil, seskočil 
z tvrdé lavice a vyskočil si k Pepíkovi na pec. Stočil se mu 
zrovna za hlavou a za minutku už zase chrupal. Ale klidného 
spánku jistě neQlěl. Pojednou popadl Pepíka za uši, krGUtil 
mu hlavou sem a tam a křičel ze spaní: "Pozor, Pašíku, ať zase 
nespadneš! Teď přijde ta nejhorší zatáčka!" To jistě ve snu zase 
prožíval celou cestu z Mnichovic domů na motocyklu. 

Ale ráno nevěděl o ničem. Když se ho Pepík zeptal, co se 
mu zdálo, zabručel: "I nic zvláštního: že jsme byli Mlejnkovům 
za stodolou na hruškách!" 

"To je dobře, že se ti to zdálo, Mikeši!" povídal Pepík vesele 
"málem bych byl na ty hrušky zapomněl! A jistěže už budou 
dávno zralé a sladké jako cukr! Odpoledne půjdeme, Mikeši, 
na ně!" 

"Ani mě, Pepíku, nenapadne!" rozzlobil se Mikeš. "Předně 
je to krádež a za druhé starý pantáta ty hrušky hlídá jako oko 
v hlavě! Stále chodí po dvoře a každou chvilku jukne na za
hradu, zdali někdo hrušky netrhá. Ten by ti napráskal řeme
nem! Včera si v Mnichovicích kupoval nový!" 

"A to se, Mikeši, mejlíš. A proč by mi napráskal, když já 
hrušky trhat nebudu!? Budeš je, Mikeši, trhat ty!" 

"A jsi ty, Pepíku, dobrý! Opravdu dobrý! Lepší ještě nežli 
kůže z jitrnice! To se na něj, na chytráka, podívejme! Má 
chuť na Mlejnkovy hrušky a já mu jich mám pytel natrhat! 
A v čem ti je mám přinést, když žádné kapsy nemám? Nebo 
jich tam mám. hromadu natrhat a Pašík ti je přiveze na tra
kaři až k peci, ne? Ty jsi mi moc pohodlný kluk! Jen si jdi 
na ně pěkně sám, když máš na ně takové laskominy!" 



"Nu dobrá," řekl Pepík ledabyle, "vždyť já ty hrušky také 
zrovna mít nemusím! Ale potom také ty, Mikeši, nebudeš mít 
talíř dobré, husté smetany, kterou jsem ti chtěl dát za těch pár 
natrhaných hrušek!" 

Když Pepík viděl, jak se Mikeš několikrát mlsně olízl, lákal 
důvěřivého kocourka dále: ,,] á na ně zrovna velkou chuť ne
mám. Proto je trhat nechci, ale musím jim dát, Mikeši, trochu 
na pamětnou, protože se mi posmívaly. Moc na mě ta kukadla 
nevyvaluj, já jsem tomu také dříve nevěřil, ale pravda to je! 
Včera, když jste byli s Pašíkem na té pouti v Mnichovicích, 
šel jsem kolem zahrad, až jsem došel k Mlejnkově zahradě. 
Hrušky i jablka už tam dozrávají a voní to tam jako v ráji! 
Zadíval jsem se toužebně na tu krajní hrušeň a tu se mi zdálo, 
že se ty červenožluté hrušky zrovna na mne smějí! A čím více 
jsem se na ně díval, tím více se smály, až mě pojednou napadlo: 
»Vždyť se ti ty hrušky, Pepíku, docela rozpustile posmívají!« 
Taková jedna hruška, veliká jako tvá hlava, povídala ostatním: 
))]e to kluk usmolená, co? Jednu nohavici má až na paty a dru
hou nad kolena, protože mu záplatované kalhoty visí jen na 
jednom provázku! Kloboukem mu štětiny lezou ven a košili 
má jako cikán! Studem bych se žluto-červenala, kdyby mě 
takový ukoptěný kluk utrhl! A to dnes ještě ujde, ale viděly 
jste ho, když jde s tím ošklivým, pajdavým kocourem Mikešem, 
který myslí, když umí trochu po lidsku breptat, že bude v Tur
kovicích stal:ostoU? «" 

"Cože?" přerušil Mikeš zlostně Pepíka; "já že pajdám? 
Tohle bych si, Pepíku, nenechal líbit ani od tchoře, natož od 
nějaké červivé hrušky!" A dopálený Mikeš běhal zlostně sem 
tam po lavici, koulel očkama a kroutil si pacičkou štětinatá 
vousiska. Chlupy na hřbetě měl zježeny jako kartáč. 

"A co by ses, Mikeši, kvůli nějaké hloupé hrušce zlobil? 
Pojď, pár jich utrhneme a ostatní jistě tak zkrotnou, že se už 
neopováží nám se posmívat!" 

Mikeš seskočil z lavice, obul se a pravi1: ,,] di, Pepíku, tedy 
pro tu smetanu, ať se na to pořádně posilním!" 



Pepík vzal rychle talíř, aby si 
to zatím nerozmyslil, a nežli si 
Mikeš natáhl druhou botu, při
běhl ze sklepa s dobrou hustou 
smetánkou. Mikeš vzal talíř do 
předních paciček a vstoje chut
nou smetanu z talíře vylízal. Po
tom si pacičkou utřel vousky, 
namířil ke dveřím a řekl jen je
diné slovo: "Pojď!" Byl tak roz
zloben, že mu Pepík sotva sta
čil. Obešli po louce Ševcovo 

• 

stavení, vylezli po příkré stráni na Brabcovu mez, od které 
k Mlejnkově zahradě byl už jen malý kousek. 

Od Brabcovy meze však šel Mikeš podle smluveného plánu 
sám napřed, za zídkou Bubeníkovy sušírny si zul boty, potom 
se plazil trávou k hrušni a šup, už byl jako střela nahoře! 
Pepík šel pomalu za ním, trochu kulhal, jako by si byl vrazil do 
nohy trn, a když došel k té hrušni, svalil se pod ni do trávy. 
Viděl dobře, jak starý pantáta Mlejnek stojí u plotu za košatým 
černým bezem a pozoruje, co bude dělat. Ale Pepík se ani 
nehnul. 
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Po chvilce potichu zavolal na Mikeše: "Utrhni nějakou hrušku 
a hoď mi ji k ruce! Za chvíli zase!" 

Bác! Hruška, veliká a jako malovaná, spadla dolů. Pepík ji 
nenápadně sebral a strčil do kapsy. Za chvíli druhou, třetí, 
čtvrtou, pátou. Pantáta Mlejnků nic nepozoroval. Mikeše na 
stromě neviděl a Pepík se pod hrušní jen tak provaloval, jak se 
mu asi zdálo. Když už měl asi deset hrušek v kapsách, volal na 
něj Mikeš seshora: "Už snad dost?" 

"I jen jich ještě pár utrhni!" odpověděl Pepík. 
Mikeš ještě tedy asi pět hrušek shodil a ptal se znovu: "Nu, 

už snad dost, Pepíku, myslím, že už dostaly dost na pamět
nou !" 

Ale Pepík měl ještě málo a pobízel kocourka, aby jen ještě 
dál trhal a házel dolů. A tu se spravedlivý kocourek nad Pe
píkovou nenasytností dopálil a rozhodl se, že ho trochu po
kárá. U trhl jednu hodně velikou hrušku, namířil ji zrovna nad 
Pepíkovým nosem a bác! Zralá hruška se o nos rozbila na 
kousky a Pepíkovi se v očích až zajiskřilo! 

Zapomněl zlostí na všechnu opatrnost, vyskočil, a hroze pěstí 
nahoru Mikešovi, vyhrožoval mu za ten kousek vším možným. 
Ale Mikeš se na hrušni smál, až se ohýbal, div nespadl dolů. 
Pojednou však sjel se stromu jako blesk, přeskočil zeď Bubení
kovy zahrady a zmizel. Pepík se chtěl honem ohlédnout a podí
vat se, co tak Mikeše poplašilo, ale už, milé děti, nemohl. Tak 
ho pevně držel pantáta Mlejnek za límec! 

"Já vám dám, trhat hrušky!" zahromoval a několikrát ho 
přetáhl tím novým řemenem. Potom namířil ukazovákem k zemi 
a křičel nahoru do košaté koruny hrušně: "A ty, Franto, Tondo 
nebo Vašku, hned polez s té hrušky dolů, nebo tě. setřesu jako 
hniličku! " 

"Tam žádný kluk není, pantáto," kňoural Pepík, "já jsem 
také žádné hrušky netrhal!" 

"Tak na koho jsi to tam tedy hrozil, co? A co to máš v kapsách? 
I podívejme se, naše kabaně žádný je v celé vsi mimo nás 
nemá a to ti tam ty hrušky samy nalezly? I to se podívejme 



� ..., 

na Pepíčka Sevcového! A kde je ten druhý kluk? Ze o žádném 
nevíš? Tak tady máš ty (přetáhl ho asi pětkrát) a tady to správně 
odevzdej tomu druhému (zase ho párkrát přeměřil), a ne aby 
sis to všechno sám nechal!" 

Potom mu vybral z kapes hrušky a pustil ho. A teď už, milé 
děti, Pepík nekulhal, ale jako srnec letěl kolem zahrad k domo
vu. Honem hledal Mikeše, aby se s ním vypořádal, protože on 
tím vším byl vinen. Ale když ho našel sedícího na pařezu za 
barákem, přešla jej hned všechna zlost. Mikeš se držel za bříško 
a kroutil se jako žížala. Hekal a mňoukal, jako kdyby mu už 
docházelo. 

"Co se ti stalo, Mikeši," ptal se ho Pepík soucitně, "vždyť ti 
úplně nIc nebylo?" 

Ale Mikeš mu ani neodpověděl, hekal a kroutil se dál. 
"Když ty taky, Mikeši, všechno do sebe spráskáš! Nežli jsme 

šli, snědl jsi talíř smetany a pak ses nacpal hrušek, viď? A potom 
ti nemá být špatně! Od toho tě bolí bříško!" 

"Ba ne, Pepíku," skuhral Mikeš, "to není bolení břicha po 
smetaně! To mě hryže svědomí!! Věř mi to, Pepíku! To je trest 
za to, že jsme kradli! Jéjej, to mě to svědomí hryže a hryzat asi 
nepřestane, dokud neuděláme nějaké pokání. Měli bychom se, 
Pepíku, sebrat, dojít k starému pantátovi Mlejnkovému a nějak 
se s ním vyrovnat!" 

"Nu, Mikeši, když myslíš, že ti to ulehčí, tak jen jdi pantátu 
Mlejnkového odprosit! Ale já tam nepůjdu! Já už jsem s ním, 
milý Mikeši, vyrovnaný!" 

Mikeš se těžce zvedl a shrben šoural se do kopečka k Mlejn
kovému statku. Byla to pro něj asi krušná cesta, ale dobře to 
dopadlo. Za malou chvilinku přiběhl zpět a už si bříško nedržel. 
A již od Skřivánkové strouhy na Pepíka volal: "Sláva! Už mě 
svědomí nehryže! Slíbil jsem pantátovi, že občas prohlédnu 
stavení a řádně proženu všechny myši. Všecko mi odpustil a ještě 
se smál, když jsem mu vypravoval, jak to opravdu bylo. A po
zval mě, abych jim přišel otrhat hrušky na nejvyšších větvích, 
až je budou česat, a dal mi tadyhle deset krejcarů napřed. 
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Vezmi si je a kup si za ně papír a barvičky a čmárej si něco, 
ať přijdeš na jiné myšlenky, a ne pořád na cizí hrušky!" 

Nu, několik dní to Pepík dělal a nemyslil opravdu na žádné 
rozpustilosti. Ale prosím vás, děti, jak dlouho to takový kluk 
vydrží, aby zase nějaké uličnictví neprovedl? 
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Hrusický obecní pastýř či slouha byl člověk hodný a spraved
livý. Měl rád ovečky, které hospodářům pásl, a když některá 
onemocnila, dovedl ji brzy vyléčit. 

� 

Psa měl také takového rozumbraau moudrého. Ríkal mu 
Forejtka. Ten mohl docela dobře pást celé stádo ovcí i bez 
starého slouhy. Poznal dobře, když některá mlsná ovečka se 
pásla, kde neměla, nebo dělala škodu, a hned ji sám zahnal. 

A obilí i jiné plodiny znal lépe než některý školák. Když 
chtěl slouha stádo na pastvišti přemístit, řekl jen Forejtkovi: 
"Odežeň stádo od žita!" nebo: "Zažeň stáck> támhle k tomu 
jeteli!" a Forejtka to ihned a bez odmluvy vykonal. 

Jak již také víte, měl slouha ještě kozla Bobeše. Byl to takový 
strakatý umouněnec a rozpustilý až hrůza. Pepíka jednou za
hnal na suchou hrušeň a čekal pod ní celé dvě hodiny, až sleze. 
Kluk měl zlost, proč ho nezahnal aspoň na nějaký strom s ovo
cem, a přál mu to, když starý slouha pro něj přišel a přetáhl 
ho několikrát řemenem. Ale Bobeš se nenapravil. 

Brzy ho napadlo zahánět i ostatní kluky na ovocné stromy, 
a když kluci házeli po něm ovocem, aby ho zahnali, sbíral 
ovoce a chroustal. Když přicházel hlídač, Bobeš utekl a kluk 
se marně vymlouval, že ho tam slouhů Bobeš zahnal. Starý 
slouha se proto na Bobeše často rozzlobil, když mu kluci na něj 
žalovali. Domlouval mu, když mu na bradě pročesával jeho 
dlouhé vousy; kozel jen pomrkával, jako že rozumí, ale jakmile 
se z chatrného chlívku dostal na svobodu, udělal to zase. A bál 
se ho i ten nejsrdnatější kluk, protože Bobeš uměl kroutit a blýs
kat očima jako čert. 

Potom se začali i školáci, kteří přišli pozdě do školy, vy
mlouvat, že je slouhů kozel Bobeš zahnal na strom, a proto 
přišli pozdě do školy. A když přišla slouhovi žalovat i malinká 
a tlustá Kačenka Frantáková, že ji Bobeš zahnal až do vršku 



topolu, rozhodl se starý slouha, že rozpustilého kozla prodá 
nebo vymění za n�jakého hodného a zdvořilého. 

Bobeš to v chlívku dobře slyšel a slouhovi se· zdálo, že tam 
něco zabručel. A ten den byl Bobeš v chlívku nápadně zticha, 
ačkoli jindy tam stále zlostně nebo vesele pomekával. 

Slouha seděl před pastouškou, pletl košťata a každou chvíli 
pro sebe propověděl: "Už tě, bradatý čerte, přešla legrace? 
J si tam zticha jako čuník v žitě, ale máš to marné, zítra posypeš 
se mnou do Mnichovic! Půjdeš tam, kdybys mě na kolenou 
prosil! Zrovna se mi to dobře hodí: zítra mám svátek, víš dobře, 
že se jmenuji Bartoloměj, a v Mnichovicích si na tu oslavu 
koupím novou hlavičku k fajfce!" 

Ale děti, na druhý den slouha do Mnichovic nešel, třebaže 
časně vstal a do svátečních šatů 'se ustrojil. Už si vzal hůl a velký 
červený kapesník, už chtěl vyjít na dvůr, když tu někdo zaklepal 
na dveře. "Dáli" řekl slouha zdvořile, protože myslil, že to 
k němu jde nejmíň starosta! 

Ale potom si, milé děti, musil usednout na stoličku, aby 
neupadl, jak byl překvapen! Prosím vás, do dveří se hrne kozel 
Bobeš, jde po zadních nohách a v přední noze drží kytici! 



Prokryndapána! Slouha se štípal do nosu, myslil, že snad ještě 
spí, ale prachdudy! Vždyť přece docela dobře slyší, jak 
kozel spustil lidským hlasem: ,,] á jsem malé poupě, já tu stojím 
v koutě, já vinšovat neumím, já se zato polepším! Přeji vám, 
hospodáři, šťastnej a veselej svátek a tady máte kytku!" Ale 
slouha pořád koukal, jako by měl před sebou strašidlo. Konečně 
se vzpamatoval: 

"Aby tě koza kopla, Bobeši! To jsi mě překvapil! A mohl 
v 

jsem to čekat, že tě ten Sevců Mikeš taky naučí mluvit, pořád 
se kolem tvého chlívku ometal. Dej sem tu kytku a do Mnichovic 
tedy už spolu nepůjdem, když slibuješ, že se polepšíš. Kdepak 
bych já si pomyslil, že si také někdo dnes na mne vzpomene, 
když jsem tak sám na světě! Tak buď tedy, Bobeši, ode dneška 
už hodným kozlem, abych měl z tebe na stará kolena jen samou 
radost! Ale prachnecky, to bude nyní povedená trojice! 
Mikeš, Pašík a ty! Mně se zdá, že teprve nyní, když se dovedete 

v 

domluvit, vyvedete s Pepíkem Sevcovým pěkných pár povede-
ných kousků!" 
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Kocourek Mikeš byl sotva stár půldruhého roku, ale už si 
počínal tak moudře jako starý, zkušený kocour. Když Pepík 
s ostatními kluky hrával na návsi míč, sedával nedaleko na 
kládě a pozoroval hru. A když dělali velký povyk, tak si bručel 
do vousů: ,,] e to teď mládež! Za mých mladých let taková 

• 

nebývala!" Ale proto přece někdy, když některý kluk mičudu 
pořádně napálil, až přelétla do farské zahrady, ochotně se zul, 
přelezl vysoký plot a mičudu jim přinesl. Za to ho měli všichni 
kluci rádi a jen Tonda Frantáků měl na něj zlost. A já vám 

, v povlm proc. 
� 

] ednou se Sevcův Pašík špatně vyspal a hned po ránu byl 
v mrzuté náladě. Stěžoval si Mikešovi na psy, že celou noc 
běhají po vsi a štěkají, takže pořádný vepř nemůže skoro ani 
oka zamhouřit. Marně mu Mikeš vykládal, že psi musejí hlídat, 
aby zloději něco neukradli. "Vždyť tobě by to, Pašíku, také 
nebylo milé, kdyby tě zloději ukradli a odnesli pryč!" 

"Na' mne by si, holenku, zloději nepřišli!" kasal se Pašík. 
"N ač umím lidskou řeč? Pěkně bych jim řekl, když by mi vlezli 
do chlívka: »] á tady už nejsem, pánové!« a oni by šli jinam!" 
Mikeš se smál, až se převalil do slámy. A tak se rozvese1il, že se 
rozhodl Pašíkovi udělat zase nějaké představení, aby přišel na 
veselejší myšlenky. Přinesl ze světnice jakousi starou čepici, na
sadil si ji na hlavu, pracky složil za záda a shrben chodil sem tam 
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po dvoře. Dělal starého pantátu Sorejse. Potom si ještě ulomil 
kus zahnutého klacíku, aby měl přece také fajf ku, a teď byl 
teprve k smíchu! Vždyť je to vidět na obrázku! A Pašík se smíchy 
válel po celém chlívku, když Mikeš prskal napravo i nalevo 
a říkal: "Toce ví! Toce rozumí!" Vtom šel okolo Tonda Fran
táků a hned se začal Mikešovi posmívat. Kňoural po něm: 
"Toče ví! Toče rožumí!" Mikeš zahodil klacík a utekl domů. 

A Tonda Frantáků měl nejmíň příčinu někomu se posmívat! 







Ještě nedávno odpovídal na 
otázku, co měl dobrého k obě-

� 

du: "Sumáky pachanou, máky 
míky !" Uhodly byste, milé děti, 
že měl k obědu škubánky s pra
chandou, s mákem a mlékem? 
Také se jednou chlubil na návsi 
Božence z cihelny: "Heť, my 
máme doma štěňátto! Vono už 
mrňoutá a nědy taty štětne!" 
A takový kluk se posmíval Mi
kešovi! 

Když Tonda odběhl, rozhodl 
se , M ikeš, že si půjde slouho
vu kozlu Bobešovi postěžo-
vat. Víte přece dobře, jak Bobeš uměl takové rozpustilé kluky 

'prohnat! Slíbil sice starému slouhovi, že hodné děti již nechá 
na pokoji, ale nezbedné kluky ještě směl nabrat 

"na rohy a 
hodit třeba do potoka! Bobeš už na pastvu se starým slouhou 
nechodil a zůstával doma, aby hlídal. A uměl to dobře! Když 
si některý kluk chtěl utrhnout hrušku na slouhových, vyběhl 
Bobeš z chlívku, zakoulel očima a houkl na kluka: "Jdi svou 
cestou, ano! A když už musíš mermomocí něco trhat, tak si 
utrhni uši!" A malé děti se ho tak bály, že mu některé říkaly 
strejčku! 

Mikeš byl velmi překvapen, když vylezl k slouhovům na ko
peček a uviděl Bobeše, jak chodí po dvoře po zadních nohách 
a v předních drží hrnek. "Co to, prosím tě, tropíš? Proč chodíš 
s tím prázdným hrnkem po dvoře?" ptal se Mikeš. . 

"Učím se roznášet pivo!" odpověděl Bobeš. "Včera jsem viděl 
na hospodě přibitou fotografii kozla, jak nese sklenici černého 

� 

piva, a Pepík Sobrů mi povídal, že je pod ním napsáno: Velko-
popovický kozel. Tak se učím zatím s prázdným hrnkem nosit 
pivo a potom se dám také otografovat. A to se rozumí, že 
tam bude musit být napsáno: Hrusický kozel." 
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Jak jste, milé děti, uhodly, viděl Bobeš plakát pivovaru a mys
lil, že je to fotografie obecního kozla z Velkých Popovic. 

"To bude mít starý slouha radost, Bobeši, až mu přineseš 
sám pivo od Sejků!'" chválil Mikeš. "Ale teď toho nech a po
slechni, co ti budu žalovat na toho kluka Frantákového!" 

Bobeš postavil hrnek opatrně na. špalek a usedl vedle svého 
chlívku na placatý kámen. Mikeš se posadil na jiný kámen 
a hned si začal stěžovat, jak se mu ten kluk, ten Tonda Fran
táků, dnes ráno posmíval. Bobeš se mračil jako čert, hrabal se 
ve své dlouhé bradě a poslouchal. Ale pojednou vykulil někam 
přes Mikeše oči a zvolal: "Počkej! Kluk mordyjánská, zrovna 
vám leze přes plot na hrušky!" 

Mikeš vyskočil a celý se zlostí rozježil jako štětka: 
"J e to kluk pačesatá! A to se podívejme! Otrhá nám hrušky 

a bude to potom na našeho Pepíka! Ale teď honem pojď, Bo-
� 

beši, kluka nabereš na rohy a vymácháš v Sobrové louži!" 
"Počkej, Mikeši, neplaš se! Já bych mohl třeba klukovi kal-

• 

hoty roztrhnout a Frantákovi jsou chudí a na nové nemají! 
Ale víš co, my mu ty hrušky v kapse očarujeme!" 

A Tonda také hned, jak je spatřil, nechal dalšího trhání, 
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přeskočil plot a šel dále svou cestou. Tvářil se lhostejně, jako by 
se nechumelilo, hvízdal si spokojeně, že má aspoň jednu hrušku 
v kapse . . Zrovna tu nejkrásnější, která na mladém stromku 
rostla. Bobeš také dělal, jako by nic neviděl, ale nenápadně 
pošeptal Mikešovi, aby odněkud rychle přinesl syrovou bram
boru. A nežli Bobeš napočítal deset, tak mu ji Mikeš přinesl. 
Kocourek byl opravdu zvědav, co se bude dít, a očka mu svítila 
jako dva uhlíky. 

"Teď jdi potichu za Tondou," šeptal Bobeš Mikešovi, "nená
padně mu tu hrušku z kapsy vytáhni a vstrč mu tam tuhle 
bramboru!" Mikeš vzal bramboru a plazil se jako stín za 
Tondou. A než se Tonda nadál, měl místo krásné hrušky v kapse 
bramboru a hrušku odevzdal Mikeš Bobešovi. 

Tonda si dál spokojeně vykračoval po cestě na náves a těšil 
se, jak tou krásnou hruškou obdaří Mařenku Vávrovu, která 
byla jeho nejmilejší kamarádkou a dávala mu ve škole opisovat. 
Taková krásná, červenožlutá hruška! A Tonda sáhl do kapsy, 
aby se s ní ještě pomazlil, než ji Mařence odevzdá. Ale co to? 
Tonda vyvaluje oči na syrovou br�mboru, kterou vytáhl z kapsy 
místo hrušky, a hubu má otevřenou jako kapr. Sáhl rychle do 
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druhé kapsy, ale ta je prázdná! Co se to stalo? Tonda ví přece 
určitě, že vstrčil do kapsy hrušku, a teď vytáhne bramboru! 
Chvíli na ni ještě broulil, ale potom ji zahodil a loudal se dál. 
Bobeš bramboru zvedl, dal ji za záda a několika skoky po zad
ních nohách dohonil Tondu. Podával mu tu krásnou hrušku 
a povídá: "Ale Tondo, jak můžeš zahazovat takové krásné, 
zralé hrušky?" -

Teď teprv Tonda ta kukadla vyvaloval! Prokryndapána 
vždyť zahodil bramboru! Jako ve snách vzal hrušku, vstrčil ji 
do kapsy a sotva Bobešovi poděkoval. Ale neudělal ani deset 
kroků a už mu zase Mikeš vyměnil hrušku za bramboru. Tonda 
sotva nohama pletl, jak byl tou záhadou rozčilen, ale když 
uviděl otevřenými vraty Mařenku Vávrovu, jak m�te koštětem 
dvůr, zapomněl na všecko. Držel ruku na kapse a šoural se 
pomalu k V ávrovům. 

"Co chceš, Tondo?" uvítala ho Mařenka a přestala mést. 
"No, něco ti nesu dobrého," povídal Tonda radostně, "za 

to, že mi dáváš ve škole opisovat a co už jsem ti dávno slíbil!" 
"Tak to sem dej!" "Ne! Sáhni si pro to sama do kapsy!" 
Mařenka přiskočila hbitě k Tondovi, sáhla mu do kapsy a -

bác! Brambora letěla Tondovi na hlavu. A dříve nežli mohl 
udivený Tonda něco promluvit, popadla Mařenka koště a hnala 
Tondu ze dvora. "Ty kluku ježatá, ještě mi někdy přijď, abych 
ti dala opisovat! Já ti dám, za to za všechno si ještě dělat ze mne 
blázny!" Přibouchla vrátka a jen taktak, že neurazila Mike
šovi ocásek. Mihl se jí kolem nohou jako střela. 

Tonda si musil na návsi usednout na kámen, jak se eod ním 
třásly nohy. Co se to s ním děje? Co je to za kouzla? Stípal se 
do ucha, jestli se mu to snad nezdá! Bolí to, tak tedy nespí. 
"To jsem z toho opravdu janek!" brumlá si. (Mikeš mu zatím 
vstrčil ze�adu do kapsy zase bramboru!) "Vždyť přece vím, že 
jsem na Sevcový zahradě utrh hrušku a dal jsem si ji do téhle 
pravé kapsy!" Sáhl do ní a vytáhl bramboru! 

. 

"Prokryndapána, já už se z toho dneska zblázním! Jak se mi 
ta brambora zas dostala do kapsy? Copak mi tam sama skočila? 
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Ježkovy oči! Tohle se mi ještě nikdy ne�talo a už jsem se něco 
nachodil na cizí zahrady na hrušky 1 Ale Sevcovům už na hrušky 
nepůjdu, kdyby je měli celé ze zlata a kdyby mě prosili i s tím 
umouněným kocourem !" 

Vtom spatřil Tonda, jak si od hospody vykračuje jeho nej-
� 

větší nepřítel Vašek Svihlů. Hned se mu vrátila klidná roz-
vaha a umínil...si, že také Vaška trochu poškádlí. Vstrčil bram
boru do kapsy a šel nenápadně kolem staré lípy Vaškovi naproti. 

� 

Sel potichu, ale ještě tišeji se za ním kradl Mikeš, aby mu opět 
bramboru vyměnil za hrušku. U kostela se Tonda s Vaškem 
setkali. Tonda si držel kapsu, aby vzbudil ve Vaškovi zvědavost. 
"Co máš v tý kapse, Tondo?" ptal se Vašek a přikročil k Ton-

� 

dovi blíž. "Co bych tam měl," povídá Tonda, "byl jsem Sevco-
vům na hruškách." "Ukaž, jak jsou zralý!" "I jsou," od
pověděl Tonda ledabyle. Pustil kapsu a rovnal si čepici na hlavě, 
aby tak dal Vaškovi příležitost ke krádeži. Jen ať si tam sáhne! 
Cha, cha, cha!! A Vašek si tam opravdu bleskurychle sáhl, vy
táhl hrušku jako malovanou, a než se překvapený Tonda vzpa
matoval, zmizel za Sejkovou hospodou. Tonda se z toho všeho, 
co se mu dnes přihodilo, dal už do řvaní. Nebrečel jen pro ztra
cenou krásnou hrušku, ale dal se do pláče ze strachu před těmi 
kouzly. Jektal zul?y a stále si sahal do kapes, zda tam snad 
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nebude zase nějaká brambora. Mikeš měl sto chutí tu bramboru 
mu tam zase vstrčit, ale Bobeš mu pošeptal: "Pojďme domů, 
Mikeši! Už jsme ho dnes dost za tu hrušku vytrestali! Myslím, 
že Tonda Frantáků vám už nikdy na hrušky nepůjde!" 

� 

A taky už Sevcovům nikdy na ně nešel! 
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Jednoho večera seděli Pepík s Mikešem u Pašíkova chlívku. 
Bylo takové .milé letní teploučko a naši tři přátelé se

· 
dívali na 

hvězdičky a jak létají netopýři. 
� 

"To je dnes- krásně!" liboval si Pašík. "Skoda že tu není také 
Bobeš, bylo by nám tu ještě veseleji!" 

"Tak já pro něj doběhnu," nabídl se Mikeš a hned odběhl. 
Za malou chvilku se vrátil s Bobešem a povídal, jak tam 

nahoře u pastoušky je také krásně, co tam sedí lidí na zápraží 
a starý slouha že jim vypravuje po}ládky. 

"Nul to my si přeci tady také můžeme nějaké pohádky vy
pravovat," zabručel Pašík, který nesnesl, aby se říkalo, že je 
někde něco lepšího než u nich. 

"Tak dobrá, to můžeme zkusit! A ty, Pašíku, budeš první 
vypravovat!" řekl Pepík vesele,· aby Pašíka trochu poškádlil. 

"Nu, proč ne!" nafol!kl se Pašík. "Tak budu vypravovat já 
první, když chceš. Snad nemyslíš, že žádnou nedovedu, ty po-
školáčku! Tak jestli chcete, tak poslouchejte! 

U Chalupů měli v chlívku vepře, říkali mu Pašík. Měli ho 
vehni rádi, modré z nebe by mu byli snesli, co nejlepší měli, 
to mu k snědku dali, ale Pašík přece nebyl spokojen! 

Měl pěkný, čistý chlívek vedle chléva, kde bydlely jehňátko 
s kozlátkem. A to se mu právě nelíbilo! 

Stěžoval si jednou psu Vořechovi: >J e tohle nějaký spoko
jený život? Z jedné strany neslyším nic jiného než pořád: 
,mééé!' a s druhé: ,bééé!' Já se nevyspím a potom mi nechutná 
nic jíst a netloustnu! A potřebuji já to, aby mi potom Chalu
povi vyčítali, že nic netlóustnu? N epotřebuii! Já si zkrátka 
svážu korejtko do rance a půjdu do světa hledat si jiné 
místo! « 

• 
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A také to tak Pašík udělal! Svázal si korejtko do rance, aby 
měl na cestě z čeho jíst, dal sbohem Vořechovi a vykročil 
vesele ze dvora. »]en aby ses ještě rád nevrátil! « volal za ním 
Vořech, ale Pašík už neslyšel. Právě docházel k Bartákovům. 

»Kampak jdeš s tím rancem, Pašíku? « volal naň z Bartákova 
dvora pes Žulík. 

»1 jdu do světa hledat si lepší místo! « odpověděl Pašík. 
»Tak pojď k nárr:, u nás ti rádi budou sloužit a budeš se u nás 

mít dobře! « lákal Zulík Pašíka. 
»U vás bych to chyt!« posmíval se Pašík. »Nemáte sami co 

jíst! Sám jsem tuhle dobře viděl, jak váš hospodář ohlodával 
holou kost se štětinami! « 

� 

»1 ty! Abych neřek co!« smál se Zulík. »To si náš hospodář 
kostěným kartáčkem čistil zuby!« 

»No tak ať! « rozzlobil se Pašík. Měl sám na sebe zlost, že 
tak hloupě promluvil. 

Obrátil se a zamířil k sousednímu statku, k Navrátilovům. 
Tam na dvoře bylo smutno, ani hlásek se odnikud neozval. 

»Tady budu mít svatý pokoj a klid!« rozhodl se Pašík a za
klepal na vrata. Hned přiběhla panímáma N avrátilová a ptala 
se ho, cože si přeje? »Nepotřebujete, panímámo, někomu slou
žit? « nabízel se Pašík. »] á bych si nechal sloužit! « 



• 

))Ale s radostí!« vítala ho panímáma. ))Zrovna nemám co 
na práci a takovému pěknému čuníkovi ráda posloužím!« 

Hned také vrátka otevřela a Pašíka na dvůr pustila. Pašíkovi 
" 

se tam líbilo. Zádný křik od hus, koz a ovcí; nikde ani slepice 
nepípla! 

))Podívej se, jaký budeš mít pěkný chlívek,« lákala Pašíka 
panímáma. )) Vlez si tam hned a zkus, jak se tam bude pěkně 
bydlet! V koutě máš korýtko, hned ti do něho dám jíst! « 

))1 já mám nejradši nádobí svoje!« chlubil se. Postavil ranec 
na zem, rozvázal a ukázal panímámě pěkné nové korýtko. 

))No, je vidět, že jsi pořádné prasátko a že budeš poslušně 
jíst a rychle tloustnout, jak se na každé čunče sluší.« 

Když se Pašík najedl dobrého mléka s brambory, natáhl se 
na slámu. Liboval si klid u Navrátilů. A bylo tam takové ticho, 
že až ze světnice slyšel, jak tam Navrátilovi hovoří! Slyšel zře
telně, jakou mají radost z čuníka a jak se těší, že si ho pěkně 
vykrmí a na masopust zabijí. Pašík vyskočil hned na nohy! 
))CO tohle? Co, mne že zabijí? To tady nebudu už ani pět 
minut, milí Navrátilovi! U Chalupů se nikdy o zabití nemluvilo! 
Tam vždycky říkali, že mě mají jen pro zlost!« 

A Pašík už rychle zase korýtko zavazoval do rance, čumákem 
nadzdvihl dvířka a vyběhl ven a upaloval dvorem na zahradu, 
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aby ho Navrátilovi nespatřili. Korýtkem vyrazil v plotě tři 
tyčky, prolezl otvorem na pole a okolo zahrad alou zase k Cha':' 

lupovům. »1 pěkně vítám!« volal na něho Vořech. »To jsi tu 
brzo ze světa! To jsi nedošel ani k cihelně, viď?« ' 

»Tak to zkus ty!« zlostně mu odpověděl Pašík. »J di si někde 
nechat sloužit. A oni si tě vykrmí a zabijou na masopust!« 

Rychle vklouzl do svého chlívku, korýtko postavil na své 
místo, a když vtom uslyšel vedle beránka: »bééé!« a kozlátko: 
»méééé! «, řekl spokojeně: »Zlatý domov! «" 

Pašíkova pohádka se nám všem velmi líbila. Také mu to 
kamarádi hned řekli, ale skromný Pašík jen mávl nožkou a za
bručel, že to nic nebylo. 

"Takhle si můžeme vypravovat často," liboval si Mikeš, 
"a budeme se při tom střídat! Takové pěkné vypravování je 
lepší než provádět všelijaké skopičiny!" 

"I jen to nech být, Mikeši!" zabručel Bobeš. "Taková legrace, 
jakou jsme nedávno provedli Tondovi Frantákovému s tou za
čarovanou hruškou, je také někdy zdravá." 



Zvířá t 
• • v 

a II e s  lce 

Milé děti! Krásný a teplý podzim je pryč a nastala zima, 
mrzne a padá sníh. A vy se těšíte, jak se zase poklouzáte na 
rybníčku, povozíte na sáňkách s farského kopečku a co zase 
postavíte sněhuláků! ' ' : 

Taky Pepík se rád klouzával a nejvíce ho klouzačky těšily, 
když na ně chodil s kocourkem Mikešem. Jaké veselé kousky 
Mikeš na klouzačce prováděl, o tom jsem vám již vypravoval. 
Ale přes léto Mikeš nějak na zimu zapomněl, a když zase přišla 
a napadal sníh, broulil na něj kukadla jako Vašík na biograf. 

Jednou Pepík postavil na dvorečku velikého sněhuláka. Oči 
mu udělal ze dvou kousků uhlí, nos z mrkve a na hlavu mu dal 
starou tatínkovu čepici. Mikeš zatím spokojeně chrupal za pecí. 
Kvečeru se vzbudil, důkladně se protáhl a povídal babičce: 

"Musím se ještě podívat do stodoly, aby nám tam myši ne
dělaly neplechu." 

Slezl s pece, obul si boty a nějak klátivě, jako by ještě dřímal, 
vyšel ze světnice. Ale hned byl zase ve světnici zpátky, celý 
strachy zježený, a sotva ze sebe vykoktal: 

"Bábičko, bábičko, venku stojí nějaký zmrzlý pantáta! Už 
k nám nemohl ani dojít a zmrz!" 

Pepík s babičkou se dali do velikánského smíchu, a když se 
dost nasmáli, povídala babička: 

"Ale ty jsi ,chlapík, Mikeši! On se bojí sněhuláka! Vždyť tam 
toho panáka Pepík smolil celé odpoledne!" 

Mikeš se zastyděl a utekl do stodoly. Ale druhý den už zase 
vesele pomáhal Pepíkovi stavět nového sněhuláka a tak jim dni 
ubíhaly, až přišly vánoce. 

Jednou ve čtvrtek, když bylo ve škole prázdno, slezli se 
všichni tři kamarádi k Pašíkovi do chlívku. Venku mrzlo, ale 
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v Pašíkově chlívku bylo teplo a útulno. Bylo už jen několik 
málo dnů do vánoc, tak si povídali o stromečku a o na
dělování. 

Bobeš vypravoval, jak je to krásné, když strýček slouha 
� 

o Stědrém večeru vytrubuje před každým stavením krásné ko-
ledy, a co si vždycky přinese domů pěkných darů. 

Pepík zase nestačil odpovídat na otázky Bobeše a Mikeše, 
co jsou to jesličky a nadělování. Vyprávěl jim, jak si děti vystři
hují papírové figurky pastýřů, sedláků, selek, dětí a různých 
řemeslníků. Potom že si ze silného papíru, všelijak zprohýba
ného a posypaného lesklým pískem, upraví skalku, kterou ještě 
sem a tam polepí čerstvým mechem. Na tu skalku že potom 
postaví nahoru vystřižené město Betlém, chlívek s Jezulátkem, 
tři krále a všechny ostatní figurky, které nesou Jezulátku 
dary. A jak potom mají o Štědrém večeru děti radost, když 
se ty krásné jesličky postaví pod okrášlený a osvětlený stromek 

, v ,  vanocm. 
"To je všechno opravdu moc pěkné," povídal Pašík, "ale 

když všichni dostávají, zdalipak také my zvířata dostaneme něco 
naděleno ?" 

� 

"Dostanete! Hodná hospodyně pamatuje o Stědrém večeru 
na všechna domácí zvířata se štědrovečerní nadílkou. A jestlipak 
také víte, že i dvě zvířátka, volek a oslíček, byla při narození 
Jezulátka a že ho svým dechem zahřívala?" 

"Něco jsem už o tom slyšel," odpověděl hrdě Bobeš, ale 
ostatní dva kamarádi na Pepíka hleděli s udivenýma očima. 

"Tak počkejte! Když o tom nic nevíte, tak já vám povím 
pohádku, jak jednou také zvíř�tka putovala do Betléma a při-
nesla Jezulátku dary. Tak poslouchejte! 

. 

Za starých časů žil v hlubokém lese starý poustevník se psem 
Kulíkem. Byl to prorok a často předpovídal, jaké důležité udá
losti se stanou. Všechno zapisoval do staré tlusté knihy, z níž 
se pak přesvědčoval, zdali měl pravdu nebo ne. Pes Kulík, který 
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se mohl všelijakým moudrostem od něho naučit, raději spal 
celé dny pod stolem a nedbal. 

Jednou však poustevník sňal knihu z police, tvářil se velmi 
důležitě a prorokoval: » V ten a v ten den o půlnoci v městě 
Betlémě narodí se Ježíšek, světa vykupitel. Narodí se v chudič
kém chlévě, na holé slámě, jen vůl a oslík ho budou svým 
dechem zahřívati . . . « 

Tu Kulík poprvé napjal uši a poslouchal. Nedověděl se více, 
ale celý den potom přemýšlel, proč ze zvířat jen volovi a oslí
kovi se má státi ta čest dýchat na Ježíška a proč se ta posvátná 
služba nerozdělí, aby se při ní vystřídalo zvířat více. Ale pro
roctví už tady bylo a nedalo se na něm ani slůvko změnit. 

Tu se tedy Kulík rozhodl, že o tom zpraví všechny ostatní 
tvory, aby si každý nějaký dárek pro Ježíška připravil. Odběhl 
do lesa, vyhledal straku štěbetalk.u a pověděl jí, co slyšel od 
svého pána poustevníka, i to, co by měla zvěř pro chudičké 
děťátko udělat. Straka úžasem nad tou zprávou otevřela zobák 
dokořán, ale hned se vzpamatovala a odlétla to po lese rozhlásit, 
a tak se to všechno tvorstvo dovědělo. 

Nyní nastala zvířatům starost, jaké dárky by pro Ježíška 

o 
o 
o 

o 
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připravila? Některé mělo 
pěkný dárek hned pohotově, 
ale jiné si dost hlavy nalá
malo, nežli připadlo na věc, 
která by se za dárek vskutku 
hodila . 

Husa Kejhalka si každý 
den vyškubla trochu peří a 
schovávala je do starého pyt
le od mouky, Ježíškovi na 
peřinku. 

Koza Chlupka, celá usta
raná, chodila k ní na po

radu, co prý dá, když nic nemá. Obě přemýšlely, rozmýšlely, 
až dobrou věc vymyslily. Od té doby se stará Babáčková s Chlup
kou nazlobila, koza se nechtěla dát podojit, protože šetřila 
mléko na dárek. 

Tchoř měl brzy něco vhodného, chtěl to Jezulátku osobně 
odevzdat, ale trápilo ho pomyšlení, že ho tam pro ten jeho 
zápach ani nepustí. Denně se u potoka drhl a kořením navo
ňoval, že voněl jako starý pulbír. 

Jezevec, samotář, ten kmotr mrzout, kudy jen chodil, tudy 
naříkal, že se Ježíšek narodí v zimě, kdy on je pohřížen v zimní 
spánek. Huboval, že pro zimu zaspí takovou krásnou slavnost, 
a stěžoval si kmotřičce lišce. Ta mu poradila. Z myslivny sama 
přinesla budík a naučila ho, jak každý den nutno budík nařídit 
a natáhnout. 
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A tak se starý mrzout 
dával v zimě každý den 
ze zimního spánku pro
budit, podíval se vždy
cky, je-li pro Ježíška 
uchystaný svazek slad-
k'h dV " e o reva na svem mls-
tě, a spal zase spokojeně 



dál, až nové zařinčení ho probudilo. Když si jedenkrát protíral 
oči, udivil ho jas v tmavé jinak síňce. Podíval se tedy oknem 
a srdce se mu v těle zastavilo. 

N a nebi zářila ohromná hvězda. Ta byla zvířatům zname
ním, že je čas vydat se na cestu. Polní cesty, pěšiny, lesní prů
seky a průhony vedoucí k Betlému pojednou oživly putujícími 
zvířaty. Se strání a lesních vrchů nejkratší cestou sestupoval 
medvěd, jezevec, divoký vepř i ostatní lesní zvěř. Tvrdou cestou 
p:ltovala domácí zvířata i moudrý slon, aby svými těžkými 
tlapami do měkkých luk a polí jam nenadělal. Klidnou pěšin
kou pospíchal hlemýžď, dohonil žábu Kuňkalku a hned se jí 
pochlubil, že chvátá k Ježíškovi, aby mu nabídl svůj domeček, 
neboť slyšel, že se narodil v chudičkém chlévě. 

A přicházela jiná zvířata všech druhů i plemen. Kolem chléva 
jich bylo plno, každé drže10 svůj dárek a trpělivě čekalo, až 
bude vpuštěno. 

U vchodu do chléva dělal pořádek policejní pes. Jedno zvíře 
po druhém k jesličkám pouštěl, dary prohlížel, bujné napomí
nal. Slona, hromotluka, který byl větší než celý chlév, zdvořile 
žádal, aby si před chlévem klekl na přední nohy, že i tak J ezu
látko krásně zblízka uvidí. 
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Chudáka divokého vepře k Ježíškovi nepustil. Vepř smutně 
odešel za chlév a tam se dal do usedavého pláče. Bylo mu to 
strašně líto. Těšil se, jakou radost udělá Ježíškovi uzlíčkem 
těch nejlepších žaludů, a teď mu řeknou, že to žádný dárek 
pro Ježíška není! Lev tam za chlévem ležel skrčen, kroutil si 
vousy a napomínal vepře: »Neřvi mi tady a jdi, já tu číhám 
na krále Herodesa, který chce zabít Jezulátko!« Když vepř 
viděl, že policejní pes odehnal i straku zlodějku od chléva, 
uklidnil se. 

Přilétla jako vždy s velikým křikem, aby každý viděl, co 
Ježíškovi nese zlatý řetěz, prsteny a bůhvÍCo všechno. Ale 
policejní pes hned poznal, že ty věci jsou kradené, a straku 
zlodějku od chléva odehnal. 

A nová zvířata přicházela, ptáci přilétali, drozdi, kosi, slavíci, 
a zpívali Ježíškovi koledy. I také had se připlazil a svou starou 
kůži Ježíškovi přinesl. Byla svinuta do malého kolečka, ale když 
se nafoukla, byl z ní had jako živý. 

Za ním přiběhla veverka s notným rancem lískových oříšků 
na zádech, jež sama přebrala a uznala za nejlepší. 

Medvěd přinesl na březové kůře plástev medu. Byl celý 
opuchlý, jak ho včely poštípaly, ale, kuliferda, smál se vesele 

od uC,ha k uchu, když vi
děl, jakou radost Ježíškovi 
svým dárkem udělal. 

Opice před jesličkami 
skákaly, pitvorně se škle
bily a všelijaké kousky a 

) kozelce prováděly, až se 
jim všechno i s Ježíškem 
smálo. Ale jakmile nastal 
čas, kdy měli k jesličkám 
přijít betlémští pastýři, po
licejní pes ještě husu s pe-

i řím k Ježíškovi pustil a 
pak vyzval zvěř, aby se 







v pořádku odebrala do svých domovů. A zvěř se vskutku po
slušně rozešla. 

Dlouho na ty krásné chvíle dobří živočichové vzpomínali, 
svým dětem o tom vyprávěli, ty zase svým mláďatům a ta zase 
dále, takže se mezi nimi pověst udržela až na naše časy. A já 
ji zrovna slyšel, když ji stará kočka vyprávěla svým koťatům 
a nevěděla, že ji poslouchám." 
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Milé děti, jak se vždycky Pepík těšíval na krásný Stědrý 
den! Nedostával sice žádné dárky od Ježíška, ale stromeček 
měl přece každé vánoce. Byl ověšen řetězy, slepenými moukou 
z barevných papírových obalů z cikorie, několika kousky cukroví, 
a když se na něm rozsvítily svíčičky, rděla se červená jablíčka 
jako malovaná. Pepík se nemohl na tu krásu ani dost vynadívat. 
A přece všechno hned opustil, jakmile uslyšel slouhu na dolejší 
návsi vytrubovat. Děti, to vám bývala krása! Byl už večer, 
v baráčcích, zachumlaných ve sněhu, už svítili a tam kdesi před 
jedním stál pastýř a do štědrovečerní noci vytruboval krásnou 
koledu. Děti vydržely za ním chodit celý večer, od baráčku 
k baráčku, od statku ke statku, až zvony volaly na krásnou 
půlnoční mši. 

S tím sněhulákem se Pepík Mikešovi smál až do vánoc. Ale 
potom přestal, protože mu nastaly jiné starosti. Starý kolář 
Kudrna mu asi týden před vánocemi na návsi povídal, ž� Mikeš 
dal u něho udělat pěkné sáňky. Budou dlouhé a tak pohodlné, 
že si na ně mohou sednout tři kluci. 

"Ty jistě chystá Mikeš pro mne jako dárek od Ježíška!" 
pomyslil si Pepík a hned mu nastala starost, co dá Mikešovi 
pod stromeček. C<;>žpak Mikeš! Ten měl peněz dost, jak už víte, 
ve starém hrnku někde na půdě dobře uschovaném. Dostával 
dost peněz od pražských výletníků, kteří v létě kolem chodili 
a velice se divili, když je Mikeš zdvořile pozdravil. Ale lakomec 
Mikeš nebyl. Dal často Pepíkovi několik krejcarů, aby si koupil 
papír a barvičky k malování. Ale od Ježíška Pepík ještě nikdy 
nic nedostal, proto ho velice těšilo, že si na něj Mikeš vzpomněl. 

Pepík dlouho přemýšlel, co dá Mikešovi k Ježíšku a co dá 
těm ostatním kamarádům, Pašíkovi a Bobešovi. Měl sice několik 



krejcarů ušetřených, ale za ty by toho pro tři kamarády mnoho 
nekoupil. 

Dlouho nic moudrého nemohl vymyslit, až se konečně roz
hodl, že jim dá všem třem dohromady udělat u koláře Kudrny 
koloběžku! Mikeš ji dostane pod stromeček, druhý den ji bude 
mít celý den ve svém chlívku Pašík jako vánoční dárek, a třetí 
den Bobeš. Vozit se na ní prozatím nebudou, protože je všude 
plno sněhu, ale k tomu budou mít sáňky, které Pepíkovi dá 
k Ježíšku Mikeš. Dobře si to Pepík vymyslil: "V zimě budeme 
jezdit na sáňkách, v létě na koloběžce a tak se budeme mít na 
čem vozit celý rok!" 

Dal tedy u koláře udělat tu koloběžku. Ale těch několik 
krejcarů, co měl ušetřeno, nestačilo na zaplacení koloběžky, 
proto s kolářem Kudrnou udělali dol:>rý obchod: on udělá tu 
koloběžku a Pepík mu za ni pěkně namaluje jeho barák. A už 
měl po starosti. 

� 

Na Stědrý den přišel navštívit Pašíka kozel Bobeš. Měl na 
sobě starý slouhův burnus a kolem krku teplou šálu, aby ne
�astydl. Pašík se v chlívku myl a kartáčoval, a když ho Bobeš 
pochválil, že se dává na svátky do pořádku, odpověděl mu 
Pašík na vysvětlenou: 

"I to já dělám kvůli Pepíkovi. On se dnes celý den postí 
a už je od toho až hrůza hubený. Ale zato prý uvidí v noci 
zlatá prasátka, jak běhají po stěně! A proto se dávám do po
řádku, abych vypadal jako ta zlatá prasátka a abych se zítra 
Pepíkovi zase líbil." 

� 

A tak konečně nastal ten dlouho očekávaný, krásný Stědrý 
večer! Hezký stromeček, vonící smrčím a pryskyřicí, stál už 
na stole, pevně zadělán do starého moždíře, aby se nepřevalil. 
Kolem dokola jej obepínaly řetězy z barevných papírů, na 
větvích viselo v řasnatých papírech zabalené cukroví a červená 



panenská jablíčka se rděla ve svěží zeleni. A nahoře svítila ze 
zlatého papíru vystřižená betlémská hvězda. Ani nevíte, milé 
děti, jakou měl Pepík z toho malého, skromně vyzdobeného 
stromečku ohromnou radost! 

Když bylo po skrovné večeři, která se skládala z černé perní
kové omáčky se švestkami, rozinkami a mandlemi a z "černého 
kuby", kterého jistě každý dobře znáte (jsou to vařené krupky 
se sušenými houbami), rozsvítila babička na stromečku svíčičky 
a vtom zrovna začal slouha troubit u prvního stavení na trum
petu vánoční koledu. 

Pepík poslal Mikeše, aby se podíval, u kterého stavení slouha 
troubí, a než se Mikeš vrátil, ležela na stole pod stromečkem 
zbrusu nová koloběžka. Vykulil na ni oči a ptal se babičky, 
jestli je to pro Pepíka dárek od Ježíška. Ale babička mu poví
dala: 

"To nadělil Ježíšek tobě, Mikeši, že jsi takový hodný a po-
slušný. Pepík nedostal nic!" 

Mikeš se usmál pod vousy a povídal: 
"Děkuji za tu pěknou koloběžku!" 
A přitom se nějak lišácky na Pepíka podíval. Potom mu 

pošeptal do ucha: 
"Pojď se podívat, co tobě Ježíšek nadělil!" 
Pepík byl zvědav, kam ho to Mikeš vede, a nechápal, proč 

ho táhne na zasněženou zahrádku. Ale hned to pochopil, když 
ho Mikeš přivedl k malé jablůňce, pod kterou ležely krásné 
sáňky. 

"To je pro tebe dárek od Ježíška," povídal Mikeš, "a přeji 
ti, abys je ve zdraví roztrhal!" (Tohle slýchával Mikeš od Pepí
kova tatínka, když odevzdával zákazníkovi nové boty a přál 
mu, aby je ve zdraví roztrhal.) 

Pepík Mikešovi srdečně poděkoval a hned si u té jablůňky 
udělali, že si budou oba dárky navzájem půjčovat, aby jich 
v zimě i v létě hodně užili. 

Potom se ptal Pepík Mikeše, proč ty sáňky dal na zahrádku 
pod jablůňku, a on nějak rozpačitě povídal: 



"Nu, já jsem slyšel, že se dárky dávají pod stromeček, tak 
jsem ty sáňky zatáhl sem na zahrádku pod jablůňku. Já jsem 
ještě nikdy vánoční stromek neviděl, já jsem nevěděl, že se dárky 
dávají pod stromeček z lesa přinesený!" 

Pepík kocourka pochválil, že to dobře provedl, a táhl sáňky 
do světnice, aby se Mikešovým dárkem pochlubil. Babička za 
to hodného kocourka pošimrala za ušima a řekla mu, že je nej
hodnější kocourek z celých Hrusic. 

Ale dlouho to ve světnici nevydrželi, protože už měli tisíc 
chutí sáňky vyzkoušet. Pepík se teple oblekl, Mikeš si také 
natáhl rukavice a chutě vyvlekli sáňky ze světnice ven . .  Pepík 
se chtěl také Pašíkovi se sáňkami pochlubit, ale ten tlustý brach 
už chrupal po dobré večeři jako dudek a o světě už dávno nic 
nevěděl. 

• 

� 

Vytáhli tedy sáňky spojenými silami až na kopeček k Sob-
rovému statku. Tam se Pepík na ně posadil, Mikeš si vlezl za 

� 

něj a [rrr! už ujížděli jako střela kolem Sevcového baráku 
dolů po cestě až k potoku. Byla krásná, hvězdnatá štědrovečerní 
noc. V dálce, někde až na druhém konci vesnice, vytruboval 
slouha pod okénky sněhem zapadlých chaloupek. A za to 
z každé té chaloupky přinesli slouhovi nějaký dárek, který od 
dárců s uctivým poděkováním vzal kozel Bobeš a pečlivě uložil 
d ov B I k" , ' v  , o nuse. y a  to rasna, svata noc vanocm .. . 
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Na sv. Stěpána, kdy venkovské děti chodí zpívat koledy, 
vzbudila babička časně ráno Pepíka a Mikeše. Zatřepala jimi 
a povídala: "Vstávejte, kluci, a jděte na koledu, ať vám to 
ostatní děti všechno nevykoledují!" 

Pepík se ještě chvíli na peci líně protahoval, ale Mikeš hned 
vyskočil, a nežli Pepík slezl s pece, byl on skoro už oblečen. 
Nasadil se na tu koledu jako drvoštěp do lesa. Obul se, na 
hlavu si narazil Pepíkovu starou čepici a kolem krku si omotal 
teplou šálu. Potom si navlekl na sebe maličký teplý kabátek, 
který mu ušil krejčí Maťocha. A hned vám také, milé děti, 
musím povědět, jak si Mikeš ten kabátek zasloužil. 

Krejčí Maťocha měl kanárka, který uměl překrásně zpívat. 
Proto ho měl Maťocha velmi rád a nechtěl ho nikomu prodat 
ani za veliké peníze. A opatroval milého kanárka jako oko 
v hlavě. Ale letos na podzim,. kozel ví, co dělal, při čištění 
klece počínal si nějak nešikovně a milý kanár mu z klece vy
letěl! Nežli se starý Maťocha nadál, kanárek prolétl otevřeným 
oknem na zahradu a tam se usadil na vysoké hrušni. Maťocha 
zůstal chvíli jako zdřevěnělý. Ústa měl dokořán otevřená jako 
kapr na mostě a broulil za uprchlým kanárkem. 

"Kruť kozo levou nohou!" vyrazil konečně ze sebe a vyběhl 
i s klecí na zahradu. Tam ji postavil na zem a všelijak kanárka 
do ní lákal. Ale kanárek seděl na stromě jako přilepený a do 
klece se vrátit nechtěl. A starý krejčí Maťocha se rozčilením 
zrovna klepal. Vtom šli kolem dva kluci, pozorovali chvíli Ma
ťochu, jak kanárkovi slibuje všechno možné, když se vrátí, a po
tom se mu nabídli, že vylezou na strom a že mu kanárka chytí. 

"Tak jo, hoši," rozradoval se Maťocha, "a· ten, který ho 
chytí, dostane ode mne zlatku!" To byl tehdy ohromný peníz 
pro kluka, proto se nedivte, že jeden z nich hned začal šplhat 
na strom. Ale strom hyl vysoký, a než se milý Tonda doškrábal 
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k uprchlé�u kanárkovi, funěl a hekal jako lokomotiva. Kanárek 
si ho ani nevšiml, rozhlížel se dál po zahradě, ale když Tonda 
užuž po něm chvějící se rukou sahal, udělal kanárek fr! 
a usedl si na druhou vysokou hrušeň! 

Teď zkusil štěstí zase druhý kluk, ale dopadlo to, milé děti, 
zrovna tak! Kanárek· odlétl dále do zahrady a starý Maťocha 
už měl opravdu strach, aby mu jeho milovaný kanárek neodle
těl někam hodně daleko, kde by ho třeba ani nenašel. Nakázal 
proto klukům, aby už na stromy nelezli, a teď tu stáli všichni tři 
a kulili oči na strom; nevěděli, co dál! 

"Ten chudák jistě někde hlady zahyne!" naříkal starý krejčí, 
protože dobře věděl, že se u nás kanárek na svobodě sám živit 
neumÍ. Už tam stálo okolo zahrady plno dětí a také Pepík s Mi
kešem tam spěchali, aby se podívali, co se to tam děje. A ještě 
jim to Marjánka Matysová ani nedopověděla, a už se Mikeš 
rychle vyzul z bot. Přeskočil plot, několika skoky doběhl k sta
rému Maťochovi a pošeptal mu: 

"já vám ho chytnu, strejčku!" 
"Tak jo, Mikeši! Sláva, to jsem rád, že jsi tu! Ty ho jistě 

chytneš!" rozveselil se hned starý krejčí a radostí si mnul ruce, 
když viděl, jak Mikeš obratně a tiše jako duch leze na strom 
a plíží se ke kanár�ovi. 

Děti sotva rozčilením dýchaly, ale klid přece zachovaly, aby 
kanárka nepoplašily. ještě kousek ještě kousíček ještě 
docela malinký kOll a chňap! Děti dole spustily ohromný 
válečný vítězný pokřik, kanárek sebou zděšeně zatřepal, ale 
nežli se mu strachy mohlo něco stát, už ho držel v hrsti krejčí 
Maťocha a šup s ním do klece a domů. Všichni volali Mikešovi 
slávu, ale ten se už zase skromně obouval, jako by se nic nestalo! 
A sotva se Mikeš obul, už tu byl zase krejčí Maťocha zpět 
a strkal udivenému Mikešovi zbrusu novou zlatku. 

"Tu máš, Mikeši! já jsem slíbil tomu, kdo mi kanárka chytne, 
zlatku. A protože já, starej voják, vždycky držím slovo, tak tady 
je ta zlatka!" 

"I co vás to, strejčku, napadá? Zlatku za takovou hloupost!" 
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bránil se Mikeš. "Vždyť to netrvalo ani minutu!" A když ho 
starý krejčí už prosil, aby si jen tu zlatku vzal, že mu ji s radostí 
dává, povídal mu Mikeš rozhodně: "Máte to marný, strejčku, 
já si tu zlatku nevezmu! Ale víte co? Ušijte mi na zimu takovej 
malej teplej kabátek!" 

"Tak teda jo," svoloval radostně krejčí, "ušiju ti kabátek 
na všední den i na svátek. A ještě ti k tomu ušiju frak, abys ho 
měl, kdyby tě někam pozvali do bálu." 

A starý voják opravdu držel slovo a ušil Mi�ešovi takový 
hezoučký zimníček, který se mu na tu dnešní koledu zrovna 
hodil. A teď vám, milé děti, mohu teprve vyprávět dál. 

Když se Pepík a Mikeš oblekli, podala jim babička uzlíky, 
aby měli kam skládat koledu, a přála jim mnoho štěstí. 

N a dvoře už čekal slouhův kozel Bobeš, který měl uzel, že 
by byl do něj svázal celou chalupu. Chtěli vzít s sebou také 
Pašíka, ale babička k tomu nesvolila, protože prý Pašík není 
zvyklý zimě a ještě prý by někde zmrzl. Pašík v chlívku huboval, 
proč nejsou vánoce a koleda v létě, ale brzy se udobřil, když 
mu slíbili, že mu také něco dají z vykoledovaných dárků. 

� 

A namířili si to hned k nejbližšímu statku. Slo se jim to na-
padaným sněhem dost těžce, ale Pepík jako přední ostatním 
statečně cestičku prošlapoval. Za ním cupal maličký Mikeš 
a poslední v řadě šel Bobeš. 

Bylo ještě šero, ale na návsi už se sem tam míhaly postavičky 
koledníčků, jak přebíhali od statku ke statku. A ze všech těch 
statků a chaloupek dýchala ještě taková milá vánoční nálada. 
Někde bylo vidět osvětlenými okny ozdobené stromečky, jinde 
za oknem jesličky a tam až někde u kostela zpívali sborem koled
níci: "Strunka, strunka, zelená se louka, pásli tam dva pastýři, 
jedli kaši z hrnka!" 

U Bubeníků bylo ještě zavřeno, ale v kuchyni už svítili. 
Kolednícj se postavili za dveře a Pepík začal první: "Koleda, 
koleda, Stěpáne, co to neseš ve džbáně? Nesu, nesu koledu, 
upad jsem s ní na ledu. Psi se na mě sběhli, koledu mi snědli. 
Já jsem říkal: »Fuj, fuj, fuj! «, oni přece jedli!" 



Potom zazpíval Mikeš slabým hláskem: ,,] á jsem malý koled
níček, přišel jsem k vám pro trojníček; trojníček mi dejte, nic 
se mi nesměj te !" 

A nakonec, potřásaje velkým uzlem, spustil hlubokým hlasem 
Bobeš: ,,] á jdu na koledu, nesu si pytel; kdo mi ho dá plnej, 
bude můj přítel; kdo mi ho dá půl, vezmu na něj hůl; kdo mi 
ho dá čtvrt, pošlu na něj smrt; kdo mi nedá nic, pošlu ještě víc!" 

Sotva dozpívali, otevřely se dveře a v nich se objevila mladá 
panímáma. Ale hned zase zmizela a koledníci slyšeli, jak volá 
po celém stavení: "Táto, děti, dědečku, babičko a kde jste kdo, 
pojďte se podívat! To jsou přece koledníci!" 

V malé chviličce byli obklopeni celou Bubeníkovou rodinou. 
I dědeček s babičkou z výměnku přiběhli, když ten smích na 
dvoře uslyšeli. A teď bylo teprve smíchu! Dědeček se smíchy až 
rozklepal, babička se musila zachytit plotu a děvečka Manča, 
opřena o zeď, už se ani smát nemohla. A všichni stejně chválili: 

"No, todle jsou přeceť koledníci! Takové nikdo ještě jakživ 
neviděl! To se podívejme: kluk, kocour a kozel!" 

Ale přitom jim štědře nadělovali. Do kapes a do uzlů jim 
cpali vánočku, červená jablíčka, oříšky a také několik krejcárků 
zacinkalo! Když Bobeš uviděl, jak štědrou koledu jim přinášejí, 
tak se radostně rozčilil, že zapomněl po lidsku mluvit a zamečel 
po kozlovsku: "Mééé!" Všichni se tomu dali znova do hlučného 
smíchu a panímáma Bubeníková na Bobeše zahrozila: 

"Kdepak, Bobeši, to není všechno jen tvé! Snad také něco 
dopřeješ Pepíkovi a Mikešovi?" 

"I to víte, že jo, panímámo!" omlouval se Bobeš. "To já jsem 
se jen tak z radosti zapomněl!" 

Bohatě obdarováni, spěchali koledníci k dalšímu statku. Také 
tam bylo plno smíchu nad tou podivnou trojicí koledníktl, ale 
koleda byla také tak bohatá jako u Bubeníků. Nu, a v dalších 
staveních to bylo, milé děti, všude stejné: nejdříve plno smíchu 
a potom hojná koleda. Od Strnadů Mikeš už uzel s koledou 
sotva táhl. Uzel byl už pomalu větší nežli on, tak mu jej Pepík 
pomáhal nést, aby se kocourek tuze neupachtil. Měl velkou 
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radost z koledování a očka mu vesele svítila. Zato Bobeš si 
statečně vyšlapoval. Nic na· to nedbal, že se mu šosy jeho dlou
hého kabátu plouhají po sněhu, jen když měl uzel pořádně na
cpaný. Pepík byl rád, že ostatní děti koledují na jiném konci 
vesnice a že jim rozpustilým škádlením nekazí veselou koledu. 
Psi jim také dali pokoj. Většina z nich už kocourka dobře znala 
a ostatní se báli kozla Bobeše. Jen Svobodů Labík měl kuráž 
Mikeše zatahat za ocásek, ale nevyplatilo se mu to! Bobeš ho 
nabral Aa rohy a hodil do tak hluboké závěje, že se Labík 
tamodtud sotva vyškrábal. A už j�m dal pokoj! 

A to vám už snad, milé děti, nemusím ani povídat, jak se 
vr�celi domů z koledy s veselou. Zpívali si: "A koledníci jdou 
a koledu nesou!" Babička už jim šla naproti, aby jim pomohla 
nést plné rance. Také slouha stál před pastouškou a vesele se 
chechtal, když viděl, jak ohromný uzel koledy Bobeš nese. Také 
Pašík měl ze svého podílu velkou radost a těšil se, že na veliko
noční pomlázku bude snad také moci s nimi chodit. A všichni 
dohromady byli s první koledou velmi spokojeni. 



• v 

! es ova 
, 

o a 

tra 

, 

a o o nem 

v • 

ar! 

Milé děti! Tak se Pepík s milým kocourkem Mikešem těšili, 
jak budou po celou zimu spolu prohánět nadělené sáňky, ale 
sklaplo jim! Hned po svátcích začalo pršet a bylo po sněhu. 
Kopeček před pastouškou zčernal, jak se tam skrze rozbředlý 
sníh již objevovala syrová zem, a přes klouzačky se valila voda. 

Doma za pecí jim už byla dlouhá chvíle, tak šli jednou 
odpoledne s Mikešem navštívit Pašíka. U něho v chlívku bylo 
zrovna tak teplo jako doma za kamny a také tam měl tak čisto, 
že se mohli kdekoli pohodlně usadit. Pašík měl z jejich návhěvy 
velkou radost a jen litoval, že nepřivedli ještě kozla Bobeše. 
Ale sotva to dořekl, zaklepal někdo na dvířka a do chlívku se 
vevalil Bobeš. 

Byli v tom chlívku pořádně namačkáni, ale bylo jim tam 
příjemně. Venku šuměl dešť, velké kapky vody ťukaly do dvířek 

� 

a ve struze, která vedla kolem Sevcovic baráčku, šplouchala 
voda. Ale u Pašíka bylo útulno. 

� 

"To jsme se tu pěkně sešli!" liboval si Pašík. "Skoda že je tu 
takové šero! Mohli jsme si tady ukazovat nějaké panáky." 

"Nu, tak si můžeme něco vypravovat," zabručel Bobeš. 
"To je dobrý nápad," zvolal Mikeš; "ať každý něco vypra

vuje a to deštivé odpoledne nám uteče jako voda!" 
To víte, milé děti, že s tím všichni souhlasili a na všeobecnou 

žádost začal Mikeš vypravovat první. 
� 

"Tak tamhle u Stěpánků za potokem měli jednou moc starý 
trakař. Ale to nebyl trakař, jakých se tady po vsi hodně po kůl-

� 

nách povaluje; to byl trakař velmi moudrý a rozumný, a Stě-
pánkovi si ho proto moc vážili. Mohli směle odejít po své práci 
a nechat malé děti doma samotné, protože je ten starý trakař 
dobře ohlídal. Líhával pohodlně ve stínu staré hrušně a dával 
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bedlivý pozor, jak si děti hrají. A když viděl, že už je hra omrzela 
a že by mohly z dlouhé chvíle způsobit nějakou škodu, tak je 
vyzval, aby si na něj všechny nasedly, a vozil je po dvoře tak 

� 

dlouho, až se Stěpánkovi z pole vrátili. 
Jednou ležel pod kůlnou a podřimoval. Zdálo se mu, jak 

vezl do kopečka tak těžký náklad dříví, že mu již únavou 
� 

kolečko klesalo. Vtom na něj skočila z půdy Stěpánkova kočka 
a milý trakař se probudil celý zpocený. A jak tak ospale mžoural 
po kůlně a protahoval si zdřevěnělé údy, vykulil pojednou oči 
na prázdnou skobu, kde vždy visela hospodářova pila. 

»To jsem Kašpar,« bručel si trakař, »to jistě šel hospodář 
do lesa na dříví a mne zapomněl doma! A co si tam beze mne 
počne? Bude se dřít s dřívím na zádech a já se tady provaluji 
jako pes u boudy! Nu, snad se dá ještě něco udělat? Snad 
ještě včas dorazím do lesa nebo aspoň potkám hospodáře na 
cestě, a přece mu aspoň kousek cesty námahu ušetřím!« 

� 

A Stěpánkův trakař se už dále nerozmýšlel. Vyjel rychle 
� 

z kůlny, sjel přes dvorek na cestu, a nežli se ho mohl Stěpán-
kův pes Michálek zeptat, kam se tak rozběhl, drančil už vesele 
kolem Jedličkovy louže. Ale tam se mu postavil do cesty Franta 
Kuldanův, nejrozpustilejší kluk z celé vsi. 

� 

»Kampak se tak sám ženeš?« houkl si Franta na Stěpánkův 
trakař. Ani nepozdravil, ačkoliv by se to patřilo, aby takový 

� 

umouněný kluk starý trakař pozdravil. Stěpánkův trakař si 
kluka přísně přeměřil a pravil: »J di si svou cestou, Franto 
Kuldanů, a nedělej si ze starých trakařů blázny! Mně se zdá, 
že tě už před hodinou maminka volala, abys hnal kozu na 
pastvu!« A jel dál. 

»Dobrá, kmotře,« povídal Franta, »tak mě tedy domů do-
� 

vezeš! A já to na tebe Stěpánkovému strýčkovi neřeknu, že si 
jen tak jak to mám říct že si jen tak s nosidlama v kapsách 
lajdáš po vsi!« A vlezl si na trakař. 

� 

Stěpánkův trakař se zastavil, spustil si nosidla na zem a vyzval 
Frantu rozhněvaným hlasem: »Povídám, Franto, nerozčiluj 
starý trakař a jdi si svou cestou!« 
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»Nevrzej a jeď!« poroučel ten kluk umouněná Stěpánkovému 
trakaři a rozložil se na něj jako nějaký milostpán. 

))Tak ty, Franto, neslezeš?« 
))Ne! « 
))Tak dobrá! Já tě tedy, Franto, svezu!« 

� 

A Stěpánkův trakař se rozjel po cestě, co nejrychleji mohl. 
Ale namířil to přes kamení a házel sebou sem tam tak divoce, 
že si div kolečko nevyvrtl! Frantíkovi Kuldanovému se to však 
líbilo. Držel se trakaře jako klíště a smál se řehtavě jako kovářův 
starý šiml. 

Nu, ale teď už opravdu došla starému trakaři trpělivost! Za
koulel zlostně očima a místo po cestě zahnul pojednou po sráz
ném svahu k Jedličkově louži. To víte, že Franta už nějakou 
čertovinu tušil, ale dříve nežli mohl z trakaře seskočit, sehnul 
trakař žebříček k zemi .a nosidla tak prudce vyhodil do výšky, 
že Franta vyletěl z trakaře velikým obloukem a spadl zrovna 
doprostřed Jedličkovy louže. Pláclo to, že to bylo slyšet až na 
návsi, a špinavá voda s bahnem létala na všecky strany. Hezkou 
chvíli se tam v té louži Franta provaloval jako nevzdělané čuně, 



a když se konečně jeho pačesatá hlava vynořila z vody ven, 
vypadal jako kominík a prskal jako křeček I"� 

Teď však už musil milý kocourek na chvíli přestat vypravovat, 
protože pro smích dále nemohl. Sám se tomu tak chechtal, až 
se převalil do slámy. Pašík smíchy až kničel a Bobeš radostí 

� 

mečel jako Stichova koza. Skákal po chlívku po jedné noze 
a křičel: "To je, mládenci, legrace za šesták! Vždyť já sám jsem 
v té Jedličkově louži už tolik rozpustilých kluků vymáchal! 
Ratata! " 

Nu, a Pepík měl zase radost, že jsou ti milí brachové tak 
veselí a že jeho malý kamarád, kocourek Mikeš, umí tak dobře 
vypravovat. 

� 

Když se Mikeš dost nachechtal, počal vypravovat dále: "Nu, 
Stěpánkův trakař nečekal, až se Franta z louže vyhrabe, a uhá-
něl vesele klikatou uličkou mezi chaloupkami na Bulánce. Tam 

� 

se zrovna prali dva nějací rozpustilí psi, ale Stěpánkův trakař 
už nedbal o takovou podívanou a spěchal dále cestou k lesu. 

U obecních palouků dohonil Mařenku Turkovu. 
»Dobrý odpoledne přej u, strýčku,« pozdravila Mařenka zdvo-

� 

řile Stěpánkův trakař, »a kampak tak pospícháte, vždyť jste 
celý udýchaný.« 

»1 jedu do lesa pro dříví, Mařenko! A kampak jdeš ty?« 
»Já jdu do cihelny, strýčku. Jdu se tam zeptat tety Vávrové, 

jestli nemá na prodej nějaká vajíčka. « 
»A to já tě tedy kousek svezu, když jsi tak zdvořilá.« 

� 

Mařenka se chvíli zdráhala, ale když ji Stěpánkův trakař 
ještě několikrát vyzval, aby si jen na něj vylezla, dala si říci 
a na trakař se posadila. A hezky se jim to spolu jelo. Trakař se 
Mařenky vyptával, jaké měla poslední vysvědčení, a když usly
šel, že měla samé jedničky, tak překvapením a údivem až za-
pískal. . 

»A nejhorší vysvědčení z celé třídy měl, strýčku, Franta 
Kuldanů! Měl skoro samé čtyřky! Vždyť on ten kluk pačesatá 
ani neví, kde leží Kafarnaum!« vypravovala Mařenka s po
horšením. 



»Nu, nyní bude aspoň ze zeměpisu dobře vědět, kde leží 
� 

Jedličkova louže!« zavrzal vesele Stěpánkův trakař a zastavil. 
Mařenka mu pěkně poděkovala za svezení a dala se pěšinou 
mezi lukami k cihelně. 

� � 

A Stěpánkův trakař spěchal dále k panským lesům. Slo mu 
to nyní hůře, protože cesta vedla do kopce, a přece si vesele 
pohvizdoval. V záhybu cesty dohonil nějakou babičku, skoro 
až k zemi ohnutou pod těžkou nůší. 

»1 že tě husa nekopne!« povídala babička, když se ohlédla 
� 

(byla to babička Sebková). ».L á pořád, který chasník si to tak 
vesele pohvizduje, a on je to Stěpánkův Koloděj!« (Zapomněl 
jsem vám říci, že se trakař jmenoval Koloděj!) 

»A proč bych si, babičko, nepohvizdoval?« odpověděl jí 
Koloděj vesele. »A poslouchejte, babičko, dejte si tu nůši na 
mne. Jedu beztak s prázdným a vám se přeci aspoň chvilku 
odlehčí, když vám nůši ten kousek cesty k silnici svezu.« 

»To budu, hochu, opravdu ráda! Já už s tím sotva lezu,« 
pravila babička a hned nůši s ramenou sundávala. Koloděj 
zastavil, aby si babička mohla na něj nůši pohodlně postavit, 
a potom se dal zase vesele na další cestu. Povídali si spolu 
s babičkou a vzpomínali na mladá léta. Koloděj se díval babičce 
na bezzubá ústa a liboval si, jak umí babička pěkně vypravovat. 
Ale nedával při tom pozor na cestu! Pojednou narazil koleč
kem na kámen a bác! a milý Koloděj se i s nůší svalil do 
příkopu. 

»Ale hochu, copak to děláš?« lekla se babička a honem za 
ním skočila, aby mu pomohla na cestu. »Nezlomil sis nic?« 
ptala se starostlivě. 

»Nic jsem si nezlomil,« chlácholil Koloděj babičku, »ale 
do levého nosidla jsem si vrazil trn! Hadry, cucky, to to pálí! « 

»1 to nic není,« těšila ho babička, »ale hned, jak přijedete 
domů, tak ať ti to hospodář vyčistí, aby se ti do toho nedal 
dřevotoč. To bys měl potom pěknou polízanou! « 

))Nu, dlouho bych se s tím bolavým nosidlem nezlobil! Dojel 
bych si ke koláři a za chvíli bych měl nosidlo zbrusu nové. 
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A podívejte se, babičko, to nám to pěkně uteklo, už jsme na 

silnici! « 
� 

Na silnici se babička Sebková s Kolodějem srdečně roz-
loučila. Vzala si zase svou nůši na záda, a všechna pod velkou 

� 

tíží ohnuta, belhala se lesní cestou k Třemblátům. »Skoda že 
nemáme více času!« bručel si trakař. »Hned bych jí tu nůši, 
chuděrce staré, dovezl až na Kožený vrch! Ale musím spěchat 
za hospodářem! « A Koloděj nyní opravdu spěchal, až se vrzání 
a pískání kolečka rozléhalo po lese, který rostl po obou stranách 
silnice. Jelo se mu vesele. Měl radost, že pomohl staré babičce 
a že les tak příjemně voní a ptáčkové vesele zpívají. 

Vtom se Koloděj tak polekal, až mu kolečko poskočilo. 
Těsně před ním přeběhla přes silnici veverka. »Aby do tebe 
stará harmonika uhodila! « odlehčil si Koloděj a najednou, 
nevím, co ho to, starého kmotra, napadlo, rozjel se za milou 
veverkou a pořádně ji prohnal. Ještě kus cesty lesem za ní 
s velkým rachotem a skřípáním ujížděl, až se polekaná veveřice 
vzpamatovala a vyběhla po ohromné borovici až do vršku. 
Koloděj se tomu smál, až se to po lese rozléhalo. Ale pojednou 
ho napadlo, že si počíná jako nějaký kluk, a ne jako starý, 
moudrý trakař, o kterém se říkalo, že by mohl být hned ve 







Třechblátech starostou! A teď se tady honí po lese za veverkou 
jako Franta ·Kuldanů. Honem se otočil a spěchal lesem zpátky 
na silnici, div si o nějaký strom žebříček neurazil. A vyrazil 
tak prudce z lesa na silnici, že by byi málem porazil panského 

• 

hajného Vohnoutka. Koloděj leknutím až zajektal kolečkem 
a panský hajný se také polekal, že uskočil až doprostř d silnice. 
Ale prosím vás, panský hajný! Hned se zase vzpamatoval, 
vousy se mu zlostí zježily, napřáhl hůl a zahromoval: »Mord
dudy-necky, poraz mě, blázne potrhlej! Musíš letět jako splaše
nej? A poslouchej, chlapečku, co jsi v tom lese dělal? Copak 
nevíš, že trakař do lesa nesmí, že to pan lesní zakázal? A čípak 
jsi? « 

� 

»Já jsem, pane hajný, z Hrusic Stěpánkův Koloděj. Já jsem 
v lese nic zlého nedělal, já jsem jen trochu prohnal veverku!« 
koktal Koloděj. To víte, kamarádi, že to z něho lezlo jako 

� 

z chlupaté čepice. Prosím vás, Stěpánkův Koloděj, starý trakař, 
v poctivosti vybledlý a zestaralý, a teď tady stojí, vyslýchán 
hajným, jako ten lesní zloděj Buděra! A jenom proto, že na 
chvilku zapomněl na svou důstojnost a ze žertu trochu prohnal 
veverku! 

»A to se podívejme,« křičel hajný, »on se jen tak v lese pro
háněl za veverkou? A to myslíš, že ti to starej zkušenej hajnej 
bude věřit, když vím, že tam zrovna jsou srovnaný metry dříví? 
Já ti budu akorát věřit, že se takovej starej trakař bude v lese 
honit za veverkami! Trakaře jezděj do lesů dycky jen pro dříví, 
to si pamatuj!« 

»Pane hajný, vždyť já nejsem žádný zloděj, já jsem pořádný 
a poctivý trakař!« koktal ustrašený Koloděj. 

»To se vyšetří ve fořtovně!« houkl hajný. »Já se tady s tebou 
bavit nebudu! Tak, a teď pojedeš se mnou do fořtovny a pama
tuj si, Kolohnáte, nebo jak ti říkají, ať ti ani nenapadne chtít 
mi utéct do lesa! To by byl tvůj konec! To bych beze všeho do 
tebe střelil!« 

Co měl ubohý Koloděj dělat? Měl se nechat zastřelit? Dal 
se tedy bez řečí na cestu k fořtovně. Doufal pevně, že se tam 



jeho nevinnost hned dokáže, že ho hned propustí, aby mohl 
ještě vča� dorazit k svému hospodáři. 

� 

Když urazili kousek cesty, houkl hajný na Stěpánkův trakař, 
aby zastavil. Koloděj již měl radost, že snad ho chce už pro
pustit, ale hajný si zakroutil vousy a zahučel: »Go já se potře
buju trmácet pěšky, když se můžu svézt? Já si na tebe sednu 
a ty mě pěkně do fořtovny dovezeš! Ale dej pozor, ať nekodrcáš 
do kamení, já se chci svézt jako kníže pán!« 

A tak mu�il ubohý Koloděj ještě vézt panského hajného. 
Těžko se mu to jelo po silnici a potom po kostrbaté lesní cestě, 
kde bylo samé kamení a samá jamka. Myslil na svého hospodáře, 
jak bude hubovat, že má mít oplétání s úřady a sám se tahat 
s dřívím, zatímco jeho trakař honí po lese veverky! Těžce se 
milému Koloději jelo s těžkým hajným Vohnoutkem do kopce 
k hlavačovské fořtovně. Už ho kolečko bolelo a námahou sotva 
dýchal. A tu ho napadlo, že si snad přece může také aspoň 
malou chviličku odpočinout! Zastavil tedy, spustil opatrně no
sidla k zemi a zhluboka si oddychoval. A bylo mu divné, že 
panský hajný nic neříká! Otočil pomalu kolečko dozadu a po 
očku mrkl na hajného, aby se podíval, jestli se nezlobí. A panský 

� 

hajný se nezlobil. Sklebil se spo�ojeně a oči měl zavřené. Vtom 
hajný hlasitě zachrupal a tu Stěpánkův trakař pochopil, že 
hajný na něm usnul. · 

» Tohle se povedlo, hadry cucky! « zabručel pro sebe Kolo
děj a usmál se tak nějak vesele, jako by mu kolečkem šlehl 
nějaký povedený nápad. 

Nadzdvihl pomaloučku pravé nosidlo, potom výš a Výš a při 
tom se po očku díval, jak se panský hajný pomalu posunuje 
k levému nosidlu. Ještě trochu pravé nosidlQ nadzvedl a hajný 
se pomaloučku svezl z trakaře do kyprého lesního mechu. A na 
to, až se milý pan Vohnoutek vyspí, Stěpánkův Koloděj nečekal. 
Opatrně, že se sotva kolečkem země dotýkal, odjížděl od spícího 
hajného, a teprve když se dostal na jinou lesní cestu, která 
cestu k myslivně křižovala, dal se na rychlý útěk. A smál se 
radostně, že to tak dobře dopadlo. Panský hajný, až se probudí, 
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jistě bude myslit, že se mu to všechno o trakaři jenom zdálo! 
Ale teď jenom honem honem nejkratší cestou k pasece, kde 

v 

Stěpánkův pantáta pracoval, aby ho tam ještě zastihl. 
»Teď snad už mě, ke všem taj trdlíkům, nic nezdrží!« myslil 

si Koloděj; ale chyba lávky! Sotva to dořekl, vystoupil z lesa 
, 

vandrák, smekl rozbitý klobouk a h1uboce se uklonil: »A, sláva, 
pan fořt za mnou posílá kočár, abych byl dříve v Ondřejově, 
že jo?« 

Koloděj neřekl na to ani á, ani bé a snažil se rychle van
dráka objeti. Ale ten byl mrštný jako veverka, v plné jízdě 
skočil na trakař a v mžiku na něm seděl jako kníže pán. A Kolo
děj ujížděl splašeně dáJ, 2Ž na něm všechno drnčelo, ale neřekl 
ani slovo a dával dobrý pozor, až pojedou kolem nějakého vyso
kého a hodně hustého malinového trní. 

Vandrák se na trakaři blaženě usmíval a byl jistě velmi 
spokojen, že se tak krásně a rychle veze. Chtěl si snad také 
vyndat z kapsy doutník a zapálit, ale k tomu se už nedostal. 
Trakař náhle uhnul kolečkem z cesty k trní, žebříček sklonil 
k zemi a nosidla prudce vyhodil do výšky. A milý vandrák 



vyletěl velikým obloukem z trakaře, udělal ve vzduchu pár 
kotrmelců a zapadl zrovna do nejhustšího malinového trní. 

' 

A Koloděj už zase pádil lesní cestou k svému hospodáři. 
Pantáta Štěpánkův zrovna dořezával poslední poleno. Potom 

si spokojeně oddychl, nacpával si dýmku a povídal : »Zaplať-
pánbůh! Už jsem hotov a teď to pěkně všechno s Kolodějem 
dovezeme domů!« Ohlédl s� po něm a teď si teprve vzpomněl, 
že nechal Koloděje doma. 

»Že do toho tisíc brundibárů neuhodí!« dopálil se Štěpán
kův pantáta. »Co jsem to dělal, že jsem ho doma zapomněl? 
Teď abych letěl domů, a nežli sem zase přijedem a než se 
dostanem domů, bude večer a já mám být v pět hodin u pana 
starosty! I prach škubánky s prachandou! Hned bych se . . .  « 

� 

Ale pantáta Stěpánkův už to nedořekl. Nastražil uši, chvilinku 
postál nehnutě a poslouchal. 

� 

»Tak se mi zdá, že je tohle hvízdání našeho Koloděje! 
Ze to bude on? Namoutě, o tisíc knoflíků se sázím, že je 
tohle náš Koloděj! I to se ví, že jo! Nazdar, Koloději! To jsi 
opravdu pašák, že tě napadlo za mnou přijet!« vítal pantáta 
udýchaného Koloděje a pohladil mu spokojeně rozpálené ko
lečko. A hned se dal do nakládání. Zatím si Koloděj trochu 
odpočinul. Už to opravdu po všech těch příhodách potřeboval. 
Měl radost, že to všechno dobře dopadlo, a když bylo dříví na
loženo, dal se zase s novou chutí na cestu k domovu. Ale nedo
pustil, aby mu pantáta pomáhal, jen do kopečka »Na hrád
kách« si nechal trochu zatlačit. 

»Ty jsi, Koloději, opravdu chlapík!« chválil opět Štěpánkův 
pantáta jejich trakař. »Takový starý trakař a pořád ještě čiperný 
a pevný jako nový! Kdybys byl nově nabarvený, ani by nikdo 
neuhodl, že ti už taky pomalu bude padesát let! A abys to věděl, 
Koloději, že jsi takový kabrňák, tak tě dám na naši hrusickou 
pouť krásně nabarvit a nalakovat! Nepovídej, že je to pro tebe 
už škoda peněz! Řekl jsem, že tě dám znovu nabarvit, 'a taky 
tě dám a basta fidli!« 

� 

Nu, a také, milí kamarádi, pantáta Stěpánkův dodržel slovo! 
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Co slíbil, splnil, a tak se o hrusické pouti objevil na návsi Stě-
pánkův Koloděj krásně zeleně nabarvený, že mu to všechny 
trakaře, které ho ze dvorů viděly, až záviděly. Ale Koloděj 
nebyl pyšný. Skromně se projÍždě� mezi strejci .a tetkami, kluky 
a holkami, a když si důkladně prohlédl všechno tam v krámech 
vyložené zbOŽÍ, vrátil se zas

'
e domů, aby mu tam v té tlačenici 

nikdo neodřel jeho nové šaty:. 
A to je konec pohádky o Štěpánkovém trakaři." 
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"Nu, tohle byla zase jednou pěkná pohádka!" liboval si 
Pašík. "Takhle dlouhou pohádku bych nesvedl za nic na světě! 
Takovou by musili vypravovat nejmíň tři takoví Pašíkové, jako 
jsem já." 

Pepík měl také radost, že jeho malý kamarád, kocourek 
Mikeš, umí tak dobře vypravovat, a protože se jim ještě ne
chtělo jít ven z teplého chlívku, požádali Bobeše, aby ještě také 
on něco hezkého vypravoval. A Bobeš se nedal dlouho pobízet. 
Usmál se, pohladil si svou dlouhou vousatou bradu a začal 
vypravovat o kozlu Kokešovi: 

"Strýček Malinovský měl jednou kozla a ten se jmenoval 
Kokeš.· Já jsem býval dříve hodně rozpustilý, ale takovým 
rozpustilým kozlem, jako prý byl Kokeš, jsem přece nikdy 
nebyl. Ale slyšel jsem vypravovat, že se mu to jedenkrát ne
vyplatilo. 

Jednou na podzim se Kokeš procházel na cestě, co vede 
k Hrušovu. Neměl tam co dělat, protože strýček Malinovský 
pásl stádo až pod Ježovem, a Kokeš. tam odběhl proto, aby 
zlobil děti jdoucí z Hrušova do Hrusic do školy. Myslel, že 
ho nikdo nevidí, ale kousek dál na Vávrově mezi trhal čert 
Belzebub se starým panem Šidlíkem šípky. Zrovna se hádali, 
které víno je lepší, zda šípkové nebo trnkové, když uslyšeli 
z cesty k Hrušovu zoufalý pláč a nářek. Oba se rychle obrátili 
a viděli, jak Kokeš nabral na rohy Věrušku Pecánkovou z Hru-. 
šova a shodil ji z cesty dolů do čerstvě rozoraného pole. Měla 
chudinka zrovna na sobě poprvé novou, krásně vyžehlenou bílou 
zástěrku s kraječkami a s volánky, a naráz ji měla umazanou 
jako lavičr:ík. Starý pan Šidlík se rozzlobil: »Já se vám divím, 
že se na to jen tak můžete dívat a že, pane Belzebube, toho 
nečesance neseberete a neodnesete do pekla!« 
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Cert Belzebub se podíval na pytel, zaškrábal se pazourem 
za uchem a zabručel: »Sebral bych ho! Ale mám už skoro plný 
pytel šípků a je mi líto je zase vysypat! « 

Kozel Kokeš se na cestě řehtal jako kovářův starý šiml. Smál 
se tomu, jak se Věruška hrabe nahoru na cestu, a když se tam, 
chudinka, stěží vyškrábala, nabral ji zase na rohy a znovu ji 
hodil do pole. 

� 

Cert Belzebub zlostně zafuněl. · Popadl pytel, jedním máv-
nutím z něho vysypal všechny šípky a frr ohromným skokem 
dopadl zrovna za Kokeše. Kokeš se rychle otočil ale kam se 

� . 

hrabe kozel na čerta! Cert ho chytil za ocas, zatočil s ním ve 
vzduchu a šup s ním do pytle! Potom čert Belzebub zatočil 
ještě pytlem, hodil si ho na záda a zase frr! letěl přes Lunačka 
a přes Kožený vrch do těch ohromných černých lesů k V oděra
dům. Jen taktak, že ještě starému panu Šidlíkovi na pozdrav 
zavrtěl ocasem. 

� 

Cert Belzebub odnesl kozla Kokeše do pekla . .  Když mu 
pekelný vrátný Haramáš otvíral a ptal se ho, zdali přináší zase 
nějakou nehodnou duši, spustil Belzebub pytel prudce na zem, 
že to jen žuchlo a Kokeš v pytli zlostně zamekaI. 

Vrátný Haramáš se zachechtal. 
»To budou mít zase jednou čírťata legraci. Vysyp jim ho 

tam na pekelném dvoře a zahvízdej na ně! Sám se rád na ten 
cirkus podívám. « 

. 

Jakmile tak Bélzebub učinil, hned bylo kolem Kokeše čertíků 
jako much, a sotva se Kokeš postavil na nohy, už ho držel 
jeden za ocas, druhý za rohy a třetí ho tahal za vousatou bradu. 
Ale nemyslete si, že se Kokeš lekl! Kdepak, ten se nebál ani 
čertíků. Hodil prudce hlavou a už letěl jeden čertík vpravo 
a druhý vlevo. Ale to víte, čertíci! Nedopadli ani na zem, ale 
ještě ve vzduchu se otočili a zase hrr na mi1ého Kokeše! 
A než Kokeš nabral na rohy a vyhodil do výšky čertíka, který 
ho tahal za ocas, bylo kolem něho čertíků jako much a Kokeš 
je nestačil nabírat na rohy a vyhazovat. 

Také to bylo málo platné. Když některého čertíka vyhodil 
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do výšky, čertík udělal ve vzduchu několik kotrmelců a dopadl 
Kokešovi zrovna na záda. Kdepak malí čertíci! Ti mají křídla 
a lítají jako netopýři! 

Kokeš brzy poznal, že s tou čertovskou cháskou nic nesvede. 
Počal tedy před nimi ustupovat a hleděl se dostat někam ke 
zdi, aby ho ti luciperkové aspoň za ocas nemohli tahat. Ale 
v tom rozčilení nedával milý Kokeš dobře pozor, kam couvá, 
a tak se dostal až do místnosti, kde stály kotle s vařící smůlou, 
ve kterých jsou duše zlých lidLSotva se však rozzlobený Kokeš 
dostal k nejbližšímu kotli a chtěl se o něj opřít, pojednou za
mečel a vyrazil z kotelny jako zajíc. A vy už asi, kamarádi, 
chápete, že si tam ten Kanimůra omočil v horké smůle ocas! 

Mladí i staří čerti se mohli smíchy poválet a uřehtat. Sama 
Luciperka vyběhla z pekelné kuchyně a také se tomu chechtala, 
až se za kopyta chytala. Ale dlouho se paní Luciperová ne
smála! Brzy se její smích změnil v zlostné nadávání, když 
viděla, jak rozběhnutý Kokeš divoce přeskočil pekelný dvůr 
a vlétl do sklepa, kde měla v krajáčích uložené mléko, sme
tanu a podmáslí. V okamžiku byly z krajáčů střepy a na zemi 
se mísilo mléko se smetanou a s podmáslím! 

Luciperka se rozčertila. Taková spoušť v jejím hospodářství! 
Popadla koště, jediným skokem se přehoupla přes dvůr a 
buch, buch už dopadaly rány koštětem na Kokešova záda! 
Kamarádi, takovým pekelným koštětem to musí pořádně bolet! 

� 

Však taky Kokeš ze sklepa vylétl jako Vycpálkův Zulík z boudy 
na vandráka, div neporazil samotného pekelného pantátu Luci
pera, který také ze své kanceláře na dvůr přiběhl a řehtal se 
té legraci s kozlem jako všichni ostatní čerti. 

A teď se komedie s Kokešem opakovala. Mladí čertíci ho 
hned zase obsypali jako vosy, tahali ho za vousatou bradu, 
za ocas a věšeli se mu na nohy. Cloumali jím sem tam po pekel
ném dvoře a milý Kokeš už sotva stál na nohou. Tu ho napadlo, 
aby udělal kotrmelec, a tím tak čertíky překvapil, že ho na 
chvíli pustili a čekali, co bude dělat dál. 

A Kokeš provedl pěknou věc! Rozrazil houf čertíků, nabral 



na rohy jednoho čertovského dědečka, který mu stál v cestě, 
a zmizel za rohem. Ale celý ten chumáč čertů se v mžiku zase 
hnal za ním na druhý pekelný dvorek, kde stála taková zabed-

, 

něná chalupa. To byl, kamarádi, pekelný špejchar, kde byly 
v hrníčkách uložené duše lidí odsouzených k pekelnému trápení. 
Bylo tam těch hrníčků spousta a všechny byly přikryty poklič
kami. A protože u toho špejcharu byla vrata otevřená, Kokeš 
tam letěl, aby se tam někde ukryl před těmi čertovskými po
kušiteli. 

Tu zařval starý pantáta Luciper: »Zavřete honem vrata 
u špejcharu, ať tam ten tajtrlík nevletí!« Ale na to už bylo 
pozdě! Už bylo slyšet, jak tam padají pokličky a křaptí střepiny 
z rozbitých hrníčků. Také několik bílých holubičék vylétlo 
vraty ze špejcharu a vzlétlo pekelným větrákem k nebesům. 
To byly osvobozené dušičky z těch hrníčků. Když to uviděl 
pantáta Luciper, zařval divoce jako lev. Rozhodil chumel čertů, 
vrazil do špejcharu a svítil si očima, kde je Kokeš. Ten Kani
můra zrovna zalézal pod nějakou starou lavici a myslel, že tam 
bude dobře schován. Vtom ho pantáta Luciper chytil za vy
strčený ocas, vytáhl ho ven a frr! letěl s ním ven, přes dvory 
a přes ohnivé pece k pekelné bráně. 

»Otevři bránu!« zařval na pekelného vrátného Haramáše, 
a když se vrata ihned otevřela, zatočil Luciper Kokešem a vy
hodil ho z pekla ven. A pekelná brána se ihned zase s hromovým 
rachotem uzavřela. 

Kokešovi se z toho všeho točila hlava. Nevěděl, kde je, a celé 
tělo měl po tom pádu jako rozlámané. 

»Co tady budu dělat?« zamečel. »A jak se odtud, prokrýle
pána, dostanu zase k strýčkovi Malinovskému do Hrusic?« 

Tu se otevřel vikýř u pekelné střechy a vikýřem vylétl ven 
čert s pytlem. Polekaný Kokeš se chtěl před ním dát na útěk, 
ale čert ho chytil za ocas, vhodil do pytle a frr! čert s pytlem 
vzlétl do vzduchu. Kokeš se v pytli strachy klepal a drkotal 
zuby, že ho čert zase ponese zpátky do pekla, ale dlouho to 
netrvalo. Brzy cítil, jak se pytel zase otvírá a on padá na nějakou 
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pěšinu. A sotva se postavil na všechny čtyři nohy a rozhlédl se, 
kde ho čert vysypal, radostně zamekal. Poznal, že zase stojí na 
té cestě, která vede od Hrusic k Hrušovu a kde ho čert poprvé 
sebral do pytle. Však tam nad ním ještě stál a hrozil mu chlupa
tým pazourem: »Dej si, Kokeši, dobrý pozor a slušně se chov�j! 
Nech každého na pokoji a poslouchej strýčka Malinovského! 
A hleď, ať se podruhé do pekla nedostaneš! Už by ses tamodtud 
vícekrát nevrátil!« A zmizel. 

Také Kokeš se sebral a šel domů. Ani si nevšiml, že tam 
-

starý pan Sidlík ještě trhá šípky a vedle na poli že si děti udělaly 
ohníček. Táhl domů jako zmoklá slepice. Od té doby byl Kokeš 
tím nejhodnějším kozlem na světě! Pevně si umínil, že už děti 
zlobit nebude a že bude konat jen dobré skutky. A také slib 
dodržel. Dětem už nikdy neublížil, ale hrál si s nimi a chránil 
je před psy, kozami a rozpustilými k1uky. A nejvíce své dřívější 
rozpustilosti napravil tím, že pomáha1 starým lidem, kde a jak 
mohl, a proto byl také po celé vsi velmi oblíben. A tím končí 
moje pohádka." 
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Jednoho dne ráno nemohl Pepík jít do školy, protože ho 
hodně bolela hlava. Seděl se zavázanou hlavou na peci, kde 
s Mikešem spali, a smutně se díval oknem na cestu, kudy chodily 
děti do školy. Viděl ještě, jak se Franta Kuldanů jako nedbalý 
I vánek poslední loudá s odrbanou čítankou. A potom mu bylo 
smutno, protože do školy chodil rád. Vtdm přišel domů Mikeš. 
Když viděl, jak Pepík sedí na peci, velmi se tomu divil, že nešel 
do školy. 

"Milý Mikeši," povídal Pepík, "bolí mě hlava, a proto jsem 
zůstal doma." 

"To jsi rád, viď, že nemusíš do školy?" šklebil se Mikeš. 
"I nejsem, Mikeši 1 Nemysli si, že když občas provedu nějaké 

to čtveráctví, že jsem ve škole špatný žák 1 .Já chodím do školy 
rád, protože nám paní učitelka pěkně o všem vykládá a je na 
nás hodná. A já tam budu dnes scházet I" 

Mikeš na to neřekl ani á, ani bé, chvíli přemýšlel a potom 
najednou sebral se stolu Pepíkovo "učení", a nežli se Pepík 
nadál, byl pryč. Ještě ho zahlédl, jak běží přes lávku na náves. 

� 

Zatím se ve škole už hodnou chvíli vyučovalo. Záci psali, 
paní učitelka něco zapisovala do třídní knihy a bylo tam ticho 
jako v kostele. 

Vtom vrzly školní dveře a hned potom bylo slyšet, jak si 
někdo za dveřmi třídy čistí obuv. Paní učitelka přestala psát, 
pohlédla ke dveřím a pravila: "Kterýpak opozdilec to ještě 
přichází?" Také všechny děti se zvědavě zadívaly na dveře, 
aby viděly, který školák je tím nedbalým Ivánkem. 

Ale jak se podivily, když místo nepořádného žáka se objevila 
ve dveřích všem dětem známá malá postavička našeho milého 
kocourka Mikeše 1 Děti na něj chviličku hleděly mlčky s vyvale-
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nýma očima, ale potom se daly 
všechny do velikého smíchu. 

Mikeš smekl čepici, a když 
se děti utišily, zdvořile pozdra
vil: "Dobrý máucta!" Děti se 
tomu pozdravení zase daly do 
chechtotu, ale paní učitelka 
je napomenula: "Nesmějte se, 
děti, Mikešovi! On' chtěl jen 
nějak hodně zdvořile pozdravit 
a trochu si to popletl. Ale vy se 
vždy řiďte podle něho a kaž
dého zdvořile pozdravte, jak 
on činí! Tak a teď nám 
pověz, Mikeši, proč jsi přišel 
do školy?" 

"J á jsem přišel, paní učitelko, do školy proto, abych našeho 
Pepíka pomluvil!" povídal Mikeš. 

"Ale jdi, Mikeši," pravila paní učitelka, "zase sis to trochu 
popletl! Pročpak bys vašeho Pepíka pomlouval, když jste tak 
dobří kamarádi? Ale ty snad přicházíš proto, abys Pepíka 
omluvil, ne?" 

"Ano, omluvil, paní učitelko, že nemůže dnes přijít do školy, 
protože mu moc stůně hlava. Má ji svázanou v mokrém ranečku, 
aby se mu nerozehřála!" vykládal Mikeš přerývaným hlasem. 

"Vždyť ji nemá z másla, Mikeši," smála se paní učitelka 
a děti s ní. 

"Potom jsem také, paní učitelko, přišel proto do školy, abych 
viděl, čemu se budou děti učit, a mohl to povědět doma Pepí
kovi," pokračoval Mikeš. 

"To je od tebe tuze hezké, Mikeši, ale nechat tě zde přece 
� 

nemohu! Záci by se dnes jistě ničemu nenaučili! Podívej se, 
jak mají všichni oči navrch hlavy!" 

Ale nyní se všechny děti daly do prošení a škemraly na paní 
učitelce, aby nechala Mikeše ve škole. A slibovaly, že se za to 



budou jindy učit s dvojnásobnou pilností, aby to vynahradily. 
"Tak dobře, děti," svolila konečně paní učitelka, "uvidím, 

jak se jindy budete činit. Tak si jdi, Mikeši, tedy sednout do 
lavice I" 

Všichni žáci a žákyně, kteří seděli na kraji, honem dělali 
vedle sebe místo pro Mikeše a všichni chtěli, aby si sedl vedle 
nich. Ale Mikeš si to namířil přímo do páté lavice, kde na kraji 
seděla Růženka Šaldová. (Šaldovi bydleli vedle nás.) Při tom 
ho Franta Kuladnů zatahal trošku za ocásek, ale Mikeš si toho 
ani nevšiml. Dělal moudrého. 

Milé děti 1 Přes celé vyučování seděl náš milý kocourek tak 
způsobně jako ten nejhodnější školák. Nehnul sebou, ani když 
otevřeným oknem vlétl do třídy vrabec. Mikeš se na něj klidně 
díval, jak usedl na skříň, jak se skříně vlétl na tabuli a zase 
oknem vyletěl ven. Náš Mikeš nikdy ptáky nechytal. Dával 
raději pozor, o čem paní učitelka mluví, aby to doma všechno 
Pepíkovi správně vyložil. A také se někdy sám hlásil! Když se 
paní učitelka při přírodopisu ptala, zda je kráva zvíře škodlivé 
nebo užitečné, Mikeš se hlásil a odpověděl, že kráva je zvíře 
moc škodlivé, protože mu jednou šlápla na ocásek 1 

"A kdopak ti dává mlíčko k snídani?" ptala se ho paní uči
telka. A milý Mikeš na to moudře odpověděl: "Naše babička I" 

Také při počtech ukázal Mikeš, jak dobrý je počtář. Aby mu 
udělala radost, zavolala ho paní učitelka také k tabuli a za úkol 
mu dala napsat a vypočítat, kolik je jedna a jedna. A Mikeš 
to vymňoukl takto: 

Při mluvnici se Mikeš také dvakrát vyznamenal. Frantík 
Nechvátalů napsal na tabuli větu: 

.I 
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Paní učitelka se podívala na tabuli a potom se ptala žáků: 
"Co zapomněl Nechvátal udělat?" Nikdo se nehlásil, ale Mikeš 
na to přišel hned. Hlásil se a odpověděl: "Nechvátal nám za
pomněl dát každému kousek!" 

Nu, teď to zase Mikeš vypral! Díval se zmateně kolem, proč 
� 

se mu tak děti smějí, až mu to Růženka Saldová vysvětlila: 
"Vždyť on doopravdy nic nedostal! To napsal na tabuli jen 
jako větu a zapomněl udělat na konci věty tečku!" 

Ale Mikeš byl dobrý kocourek, nic si z toho nedělal a za 
chvíli se hlásil zase, když se paní učitelka tázala, jaké i píšeme 
ve slově višně: 

"Prosím, paní učitelko, to se dříve musíme podívat, jaké ty 
višně jsou. Jsou-li ještě nezralé a tvrdé, napíšeme tvrdé y, 
a když jsou zralé a měkké, napíšeme i měkké!" 

Dobře, že už byl konec vyučování! Kdoví, co by tam byl 
Mikeš všecko vykládal. Děti se smály a skákaly radostí jako 
hříbátka, ale paní učitelka pohladila Mikeše vlídně po hlavě 
a pravila: "Nic si z toho, Mikeši, nedělej, že ses napoprvé 
trochu pletl! Ale je vidět, že by z tebe byl řádný školák, kdybys. 
mohl chodit do školy." 

Mikeš přiběhl ze školy jako velká voda. Byl tak udýchán, 
že nemohl chvíli ani promluvit, a když se ho Pepík zeptal: 

, 

"Co jste měli dnes ve škole?" vyrazil ze sebe: ,,0 jé, tam 
� 

toho r 'ěli! Tonda Tondů měl jablka, Růženka Saldová buchtu 
a Vašik z hospody buřta! A dal mi kousek." 

"I jdi, Mikeši, ty všechno popleteš! Já jsem chtěl vědět, co 
jste se dnes učili?" 

, 

,,0 jé," odpověděl hrdě Mikeš, "tam jsme se toho naučili, 
že by se to ani na trakař najednou nepobralo!" 

"Tak bys chodil, Mikeši, rád do školy?" ptal se Pepík radostí 
rozčileného kocourka. 

"Hrozně rád bych tam, Pepíku, chodil. A víš co, Pepíku, 
já budu za t�0e chodit do školy a ty za mne chytej myši!" 

A milý kocourek radostí vyskočil až na almaru, s almary na 
kamna a s kamen skočil Pepíkovi na záda. 
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Milé děti! S kocourkem Mikešem se stala velká změna. Dříve 
se přece dal občas zlákat k nějakému čtveráctví, ale od té doby, 
co byl ve škole a co ho paní učitelka před celou třídou pochvá
lila, stal se vážným a moudrým kocourkem. Hned druhý den 
chodil po dvoře se založenými pacičkami na zádech a hleděl 
přitom tak moudře a zamyšleně do světa jako nějaký pan 
doktor! Také vyšťáral kdesi na půdě starý kalendář a s tím 
kalendářem pod paží si tak vážně vykračoval po dvoře, že se 
Pepík div nepotrhal smíchy. Občas se zastavil, rozevřel kalen
dář a dlouho se díval na tištěná písmena a přitom pohyboval 
hubičkou, jako by četl. A s tím starým kalendářem chodil i spát! 

Ale to není všechno, milé děti! On si na to čtení pořídil 
také brýle, aby vypadal ještě učenější a moudřejší. V uličce 

� 

mezi Sobrovým a Frantákovým barákem našel kus drátu z roz-
bitého zdrátovaného hrnce a z toho drátu si udělal malé brýle. 
Ale skla v nich neměl. Potom už jinak ve starém kalendáři 
nečetl než s brýlemi na nose. A to vám byla, milé děti, na něj 
podívaná! Kalendář držel vzhůru nohama a hleděl do něho 
tak pozorně, jako by opravdu uměl číst. 

"Aby tě husa kopla!" myslil si Pepík. "Byl ve škole jedno 
půldne a už nosí hlavu vzhů.ru! Já tuhle chodím už tak dlouho 
do školy a zůstávám často ve škole i po vyučování a nechlubím 
se tím! Ale-pýcha předchází pád!" 

"Mikeši," volal na něj, "nech už těch tatrmanů a pojď raději 
Kláčmerovům na hrušky!" Ale Mikeš mávl jen pacičkou, jako 
by někoho od sebe odháněl, a zabručel: "Na takové klukoviny 
jsem už trochu moc starý!" A díval se dále do starého kalendáře. 

Celý týden chodil Mikeš - s brýlemi a s kalendářem a ne
omrzelo ho to dělat moudrého a rozumného kocourka. Pepík 
měl na něho zlost, že s ním už nechce chodit na cizí hrušky, 
a přál mu, aby ho stihl trest za tu jeho povýšenost. Pepíkovo 
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přání se znenadání brzy vypl
nilo, ale potom dlouho a dlou
ho litoval, že snad to neštěstí 
na Mikeše přivolal. A sliboval 
si, že už nikdy nikomu nic zlé
ho přáti nebude. Také potom 
dobře chápal, že Mikeš nenosil 
brýle a kalendář z nějaké pý
chy, ale že tak dělal jen z čis
té radosti, že byl aspoň jedno 
půldne ve škole! 

A ď V I I k v te uz vam mUSlm onec-
ně povědět, co se přihodilo. 
Babička pekla lívance a po-
slala Mikeše do sklepa pro smetanu. Je vám to jistě, milé děti, 
divné, že se babička nebála poslat pro tu smetanu kocourka, 
ale Mikeš nikdy smetanu ani mléko nemlsal. Také ho to ani 
nenapadlo dělat, protože mu babička vždycky dala trochu 
mléka nebo smetany, když na to dostal chuť. 

Tak šel tedy pro tu smetanu. Nasadil si na nos ty své brýle 
a moudře si to vykračoval přes dvůr, přes lávku a přes cestu, 
kde byl ve stráni vyzděný malý sklípek. A kozel ví, co se v té 
jeho černé hlavičce dělo, že si jako jindy nevzal s sebou sbě
račku ani hrnek, ale vzal ve sklípku do paciček plný krajáč 
smetany a nesl ho domů. Přes cestu přešel šťastně, ale když 
přišel na lávku, svezly se mu pojednou brýle s nosu a Mikeš, 
jak je chtěl zachytit, zapomněl, že drží v pacičkách krajáč, 
hmátl pacičkou po brýlích, ale v tom okamžiku ztratil na úzké 
lávce rovnováhu a spadl i s krajáčem do strouhy! 

Mrštný kocourek se sice rychle postavil zase na nohy, ale 
krajáč, dětičky, krajáč byl rozbit na kusy a smetana se roz
lévala po kalné vodě. Mikeš na to chvíli hleděl, jako by nechá
pal, co se to vlastně stalo, ale potom sebou mrskl jako blesk 
a zmizel na půdě. Tam se schoval za hromadu slámy a za tou 
slámou ubohý kocourek uvažoval, co to provedl a co bude 
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dělat. Měl rád babičku, moc ji měl rád, a velmi ho to mrzelo, 
že jí způsobil škodu a zármutek. A snad bude také bit on, 
moudrý a rozumný kocour Mikeš, o kterém se říkalo, že by 
mohl být hned v Turkovicích starostou! Bude bit koštětem jako 
Pepík, když něco rozpustilého provedl, a každý nezbedný kluk, 
který by zasloužil koštětem třikrát denně, bude se mu pro to 
po celý život posmívat! . 

Teď však Mikešovi něco blesklo hlavou. Hola! Vždyť má 
ušetřeno hromadu krejcarů a může babičce ten krajáč a tu 
smetanu zaplatit! Rychle vyskočil a spěchal k lomenici, kde 
za krovem měl svůj poklad ukrytý. Sáhl za krov, vytáhl kra
bičku, v které měl peníze schovány, ale sotva se do ní podíval, 
vytryskly mu z oček slzičky! Poslední naděje na záchranu 
dobré pověsti zmizela! Krabička byla prázdná! A teď si teprve 
vzpomněl, že před' několika dny půjčil všechny peníze Pepíkovi 
na papír a na barvičky! A ubohý, dobrý Mikeš zaplakal, když 
viděl, že babičce škodu nahradit nemůže! 

Ještě chvíli hleděl strnule do prázdné krabičky a pojednou 
se na něčem rozhodl. Strčil krabičku zase za krov a vytáhl z té 
své skrýše šátek a kabátek, který mu, jak víte, ušil krejčí Maťo
cha za to, že mu chytil uprchlého kanárka. Kabátek si svázal 
do šátku a motouzem převázal šátek nadvakrát tak, že si z něho 

udělal takový malý tlumok, 
jaký nosí světem jdoucí. Potom 
si přehodil motouz od tlumo
ku přes rameno, nasadil si če
pici na hlavu a pokynul pacič
kou ke schodům, jako by ně-

.,'( komu dával sbohem. Pak pro
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klouzl otvorem pod střechou 
na zahrádku a zmizel. 

Když Mikeš dlouho se smeta
nou nepřicházel, šla se babička 



podívat, co kde takovou dobu dělá, ale po Mikešovi nebylo 
nikde ani památky. Babičce to bylo divné. Ve sklepě už nemohl 
být, protože dveře byly zavřené. Vtom babička uviděla pod 
lávkou ve strouze rozbitý krajáč a tu se jí v její staré hlavě 
rázem rozbřesklo. 

Mikeš rozbil krajáč se smetanou a utekl! 
Ale nechápala, proč nesl Mikeš veliký krajáč, když ho přece 

poslala pro smetanu s malým hrníčkem! Proto zavolala ně
kolikrát na Mikeše, a když se neozval, šla klidně domů. Však 
on přijde a poví sám podle pravdy, co se inu s tím krajáčem 
přihodilo. 

Ale Mikeš se neukazoval. 
Krajáč rozbil v poledne a ani kvečeru nebyl nikde spatřen. 

Pepík prohledal celé stavení i okolí, ale Mikeše nenašel. Každou 
chvíli na něj zavolal, Bobeš ho hledal a Pašík v chlívku vzdy
chal, že už snad Mikeše nikdy neuvidí. 

Ještě několikrát Pepík na Mikeše zavolal, ale tu mu kolem-
� 

jdoucí babička Sebková povídala: "Hledáš Mikeše, Pepíku? 
Mně se všecko zdá, že už ho, milej hochu, neuvidíš! Když jsem 
šla odpoledne z lesa, viděla jsem vašeho Mikeše s holí a s raneč
kem na zádech, jak jde po pěšině nad Širokou strání k Myšlínu. 
Volal na mne, abych vás všecky nastokrát pozdravovala a abyste 
mu všichni odpustili všechno, čím vám kdy ublížil. A potom 
zmizel v lese." 

� 

Babička Sebková zakývala smutně hlavou. A když viděla, že 
se dali všichni do pláče, povídala: "I dyť von snad zas přijde! 
Kde by co ve světě dělal, a dyť snad nic tak zlého nevyved?" 
Potom odešla. 

Pepík to honem běžel povědět babičce a také ona zůstala 
nad tou ztrátou zaraženě stát! Byla také smutná, ale utěšovala 
Pepíka i sebe, že se snad Mikeš zase vrátí. 

Potom seděl Pepík s Bobešem a Pašíkem dlouho do noci před 
chlívkem a mluvili stále jen o Mikešovi, kam šel, co bude chu
dák v širém světě dělat a jestli ho ještě někdy v životě uvidí. A tu 
noc, milé děti, spal Pepík na svém lůžku za kamny sám a sám. 
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Dlouho, dlouho se Pepíkovi, Bobešovi a Pašíkovi stýskalo po 
milém kocourku Mikešovi. Každý den kvečeru přišel Pepík 
s Bobešem Pašíka navštívit, a přitom o ničem jiném nemluvili 
než o ztraceném kocourkovi. A nejvíc bylo smutno Pašíkovi. 
Pepík a Bobeš měli i jiné kamarády a při hrách s nimi přece 
trochu zapomněli, ale chudák Pašík byl v tom svém chlévku 
skoro pořád sám a sám. 

A vzpomínali, jaké to byly krásné časy, když tam, u Pašíkova 
chlévka, s nimi ještě sedával Mikeš. Jak tam bývalo veselo, 
když si vypravovali o všech těch dobrodružstvích a příhodách, 
které spolu zažili: o jízdě na motocyklu z mnichovické pouti, 
o výpravě na Mlejnkovy hrušky, o začarované hrušce a jiných 
veselých událostech. A přitom vzpomínali na Mikeše, kde asi 
chudák bloudí, jak se mu ve světě vede a zda se s ním ještě 
někdy shledají. 

Všichni ho chválili, jaký to byl dobrý kamarád, obětavý 
přítel a veselý brach, který žádnou taškařici nepokazil. Pašík 
stále vykládal, že tak chytrý kocourek se už ani za pět let ne
narodí. A jenom nemohli pochopit, proč Mikeš utekl do světa 
kvůli rozbitému krajáči, který stál pár krejcarů a mohl se snadno 
zase koupit od skalické báby. Každý z nich přece také něco 
podobného vyvedl a neutekl hned za ty černé lesy! Pašík jednou 
přerazil kamenné korýtko, Bobeš z rozpustilosti rozboural svůj 
vlastní chlívek a Pepík? Ten už se navyváděl tolik rozpustilých 
kousků, že by musil jít na vandr snad každý den. N evídáno, 
že za to vždy dostal pár koštětem nebo potěhem, ale bylo to 
hned spraveno a večer si zase mohl klidně ulehnout za pec 
a nemusil jít k cizím prahům. 

Také babičce se po Mikešovi stýskalo. 
"Co ho to jen napadlo," naříkala dobrá babička, "kvůli roz

bitému krajáči utéct z domova? Vždyť já bych mu bývala za 



to nic neudělala; já sama jsem si při největší opatrnosti už dost 
hrnců potloukla. A on rozbije jeden a uteče a takovou lítost 
nám všem udělá! Je mi po tom šantalovi moc smutno!" 

I cizí lidé, když šli kolem nás, vyptávali se na Mikeše, zda se 
už vrátil nebo zdali nevíme, kde je. A také všichni říkali, že je 
toho rozumného kocourka velká škoda. 

Asi za čtrnáct dní po Mikešově zmizení přinesl si Pepík 
odněkud domů malého bílého kocourka. Ukázal ho Pašíkovi 
a Bobešovi a hned jim při tom povídal, že ho také naučí mluvit 
a že si z něho vychová zrovna takového kocourka, jako byl 
Mikeš. Pašík s Bobešem se tehdy na sebe s výsměchem podívali 
a Pašík povídal opovržlivě: 

"Tenhle mrňous nám má nahradit Mikeše? No, to se teda 
už těším, jak si spolu vy jedem na motocyklu! S takovým Ná
cíčkem I"� 

"Třeba N ácíček, když chceš, Pašíku! Ale nezapomeň, že 
Mikeš byl zpočátku zrovna takovýhle mrňous a že se stal moud
rým a šikovným, teprve až když vyrostl a zesílil," hájil Pepík 
nového kocourka. 

"No, uvidíme!" zabručel ne
věřící Pašík. "Takovej Nácí
ček!" 

A jméno N ácíček už novému 
kocourkovi zůstalo. Pepík ho 
učil mluvit a chodit v botách 
zrovna tak jako kdysi Mikeše. 
Dával si s ním velkou práci, 
aby měl brzo zase takového 
chlapíka, jako byl Mikeš, ale 
nějak se mu to, milé děti, ne
dařilo. Nácíček málo rostl, byl 
pořád takovým mrňousem a 

� 

také špatně mluvil. Sišlal! 



A kozel ví, co to bylo za div
ného kocourka! Všeho se bál a 
netroufal si ani vylézt na strom, 
protože ho Pepík od malička učil 
chodit v botách. A pořád byl ta
kový ufřlUkaný! 

Ale přesto ho Pašík i Bobeš za
čínali mít víc a více rádi. Pašík 
na něj občas, když byl v dobré 
náladě� zavolal z chlívku: "Pojď 
sem, ty kluku ubečená, tu máš 
šesták a dojdi mi do hospody 
pro půl litru pomejí!" Nebo: 
"Nácíčku, běž si někam vypůjčit 
motocykl! Projedem se trochu k Prašivce!" A dobrák Nácíček 
honem utíkal k vedlejším Bartáčkovům, až se mu hlavička 
třepala, a tam jejich staré babičce brebtavě vyřizoval: "Teta, 
nás Pasít vás nechá pětně plcsit, abyste mu pucila na chvíli 
vás motocytl!" Potom se Pašík s Bobešem chechtali, když 
se N ácíček vrátil s vyřízením, že Bartáčkovi Pašíkovi motocykl 
půjčit nemohou, protože na něm jejich dědeček jel do lesa na 
houby. Zato si ho Bobeš posadil na ramena a běhal s ním po 
dvoře, aby prý si Nádček pomalu zvykal jízdě a nebyl pořád 
takový kanička! Také babička si brzo Nácíčka oblíbila. Říkala: 
"No, takový chla,pík, jako byl Mikeš, Nácíček není, ale hodný 
a poslušný bude také. Už mi ten mrňoulínek kolikrát našel brýle, 
když jsem si nemohla vzpomenout, kam jsem je založila." 

A tak si pomalu všichni víc a více zvykali na toho mrňavého 
šišlavého Nácíčka, ale přitom nezapomínali na starého dobrého 
kamaráda, moudrého kocourka Mikeše. 
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Jednoho dne se dalo ráno do deště a pršelo celý den. Babička 
seděla na peci, staré brýle měla na nose a spravovala Pepíkovi 
roztržené kalhoty. Pepík byl navštívit Bobeše, ale Nácíčkovi se 
nechtělo do deště a zůstal doma s babičkou. Hrál si okolo tep
lých kamen a stále si něco pro sebe pobroukával. Babička se 
občas na něho podívala přes brýle a propověděla: 

"Ty můj malej šantalo!" 
Ale hra malého neposedu brzy omrzela a potom nevěděl 

dlouhou chvílí, co dělat. Chodil sem tam po světnici a kňoural, 
že jsou Pepík s Bobešem tak dlouho pryč. Tu ho napadlo něco 
veselého. Poskočil si na jedné noze, potom se rychle vyzul 
z botiček a hup, už byl na peci vedle babičky! 

Při tulil se k ní; pohladil ji pracičkou po upracované ruce 
a zaškemral: "Babicto zlatá, povídejte mi, plosím vás, nějatou 
tlásnou pohádtu!" 

Babička chvilinku přemýšlela a potom mu odpověděla: "No, 
že jsi to ty, Nácíčku, a že jsi takový hodný mrňoulínek, tak ti 
budu povídat pohádku o pejskovi se zvonečkem na ocásku, 
chceš ?" 

. "Chci, chci, babicto nase loztomilá! Jen uz, plosím vás, 
povídejte!" A babička povídala. 

"v jedné malé dřevěné chaloupce žili dědeček s babičkou. 
Byla to taková útulná chaloupka, jaké obyčejně dědečkové 
s babičkami mívají, a bývalo tam teplo a příjemně, dokud měla 
babička čím topit. 

Ale jednou v zimě přiložila babička do plotny poslední 
polénko a dědeček do lesa nemohl, protože už kolik dní zuřila 
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venku divoká metelice. A tak počala v chaloupce, vždy tak 
teple vytopené, pojednou býti nepříjemná zima. Babička seděla 
ve staré kacabajce u studených kamen a tetelila se zimou. 
Dědeček přecházel sem tam světničkou, aby se trochu zahřál, 
a občas se podíval malým čtyřtabulkovým okénkem ven, zdali 
už ta sněhová vánice trochu polevuje. 

» To je zima, to je zima! « vzdychala babička. ))J á se z té zimy 
snad ještě rozstůňu!« 

»)1 kakraholte, babičko, to by nám tak ještě chybělo. Co 
bych si já tady bez tebe počal?« lekl se dědeček. )) Vánice už 

v 

venku trochu povolila, tak se vypravíme se Zulíkem do lesa. 
Hej, Žulíku, vstávej kůže líná, půjdeme do lesa na dříví!« 

Žulík pod stolem něco zavrčel, ale hned také vyskočil a prota
hoval si na cestu všechny údy. Dědeček si oblekl starý kožich, 
na hlavu nasadil vypelichanou beranici s ušima a na ruce na
vlekl tlusté rukavice s palcem. Potom dědeček sáhl po něčem 

v 

do police, vstrčil to do kapsy a zeptal se Zulíka, zdali je už také 
připraven na cestu. A Zulík zavrtěl ohonem, že ano. ))Tak 
jdeme! Sbohem, babičko! A než kočka vejce snese, jsme tady 



zpátky s dřívím. To to bude potom zase v kamnech praskat!« 
N a dvoře vytáhl dědeček z kolničky sáňky, přehodil si popruh 

přes rameno a vyjel z dvorečka. Ale Žulík stál na dvorečku 
a nehýbal se. Koukal se za dědečkem takřka s otevřenou hubou. 

»No pojď, Žulíku!« pobídl ho dědeček. »Dnes si s sebou 
sekeru a pilu nevezmem. To by nám dlouho trvalo a babička 
by nám zatím doma zmrzla. Já to dnes provedu jinak.« 

Žulík už tedy neříkal nic, ale byl opravdu zvědav, jak to 
dědeček provede, a myslil na to celou cestu až k lesu. 

Tam mu dědeček přivázal na ocas zvoneček (to byla ta věc, 
kterou doma schoval do kapsy) a vjel se sáňkami do lesa. Žulík 
za ním klusal a zvoneček mu na ocase zvonil: cink cink cink, 
cink cink cink! A netrvalo vám to, milé děti, ani pět minut 
a už tady za nimi skákala zvědavá veverka! Tohle přece jakživa 
neviděla! Obyčejný pes, ale jak vrtí ocasem, tak to cinká: 
cink cink cink, cink cink cink! 

Dědeček nakázal Žulíkovi, aby veverce neubližoval, a táhli 
zasněženým lesem dál. Potom přiskákala ještě jedna veverka, 
a když jeli kolem hustého křoví, připojil se k průvodu divoký 
králík. A zvoneček cinkal dál: cink cink cink, cink cink
cink! Žulík měl sto chutí trochu je prohnat, ale dědeček mu 
pohrozil, aby se ani neohlížel. Za králíkem už také hop koval 
zajíc, kousek dál druhý ušák a z hustého smrčí přibíhala srna. 
Kulila své krásné oči na podivný průvod a uši měla vztyčené. 
Příjemný zvuk zvonečku jí asi velmi lahodil. Za srnkou se při
hnal velkými skoky statný srnec, jako by se bál, že zmešká 

, d' vzacnou po Ivanou. 
Cink cink cink, cink cink cink! vyzváněl zvoneček a 

lesní zvířata se za Žulíkem čím dále tím více hromadila. I starý 
mrzutý jezevec se ospale klátil v průvodu. Bručel něco o roz
pustilosti nynější psí mládeže, že vyrušuje stále jezevce ze 
zimního spánku, ale batolil se dál. Lahodný zvuk zvonečku 
přivábil i velikého paroháče, jelena ze staré obory, a ještě plno 
jiné drobné zvěře. 

Když to dědeček zpozoroval, zahnul se sáňkami z lesa ven 
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a zajel o ět na lesní cestu, vedoucí z lesa do zasněžených polí. 
:přitom ulík stále moudře vrtěl ocasem, aby zvoneček ani na 
okamžik nepřestal zvonit, a celé to procesí zvěře hrnulo se za 
ním. Tu vyběhl z panského lesa starý hajný Kazbunda a křičel 
za dědečkem: 

»Ale dědečku, copak to děláte? Dyť vy mi vodvádíte zvěř 
z celého revíru! Hadry-cucky! To by mi kníže pán vomastil 
škul)ánky, kdyby přišel do lesa a nepotkal tam ani šv:ába! 
A mně se zdá, dědečku, že jste jel do lesa na dříví a žádný 
nevezete?! Vraťte se zpátky do lesa a já vám tam ňáký to poleno 
dám, abyste nejel jen tak s prázdným domů!« 

Dědeček na to neřekl nic a otočil sáňky zase zpět do lesa. 
Žulíkovi to bylo divné, ale neříkal také nic a neúnavně vrtěl 
ocasem. Hajný Kazbunda dával na konci průvodu bedlivý 
pozor, aby se všechna lesní zvěř opět vrátila tam, odkud vyšla, 
a když přišli v lese k nejbližší hromadě dříví, naložil dědeč
kovi na sáňky několik pěkných polen. Potom dědeček odvázal 
Žulíkovi zázračný zvoneček, poděkoval h"jnému a rozjel se 
vesele s Žulíkem k domovu. Lesní zvěř za nimi chvíli čuměla, 
ale když zvoneček nezvonil, rozběhla se zase všechna do svých 
doupat. I hajný spokojeně odešel. . 

Sotva dědeček dojel domů na dvoreček, sehnal pilu, nařezal 
špalíčky a honem, honem naštípal hromádku louče. Potom si 
naložil plnou náruč louče a pospíchal s ní do světnice. Když 
babička uviděla dědečka, hned všechna oživla. Vytáhla z postele 
hrst slámy, udělala víšek, položila jej do plotny a nakladla 
na něj nejslabší třísky. Zatím dědeček rozžehl sirku a podpálil 
slaměný víšek. 

Oheň vesele zapraskal a hned bylo v studené světničce vese
leji, ačkoliv kamna a pláty byly ještě studené. Ale babička 
pilně přikládala a dědeček běžel ven ještě pro náruč dříví, 
aby snad, chraň pánbůh, oheň neuhasl. Pláty i kamna se pomalu 
rozehřívaly a milé teplo se šířilo po studené světničce. Babička 
si hřála zkřehlé ruce nad rozpálenou plotnou a dědeček se 
při tlačil zády k teplým kachlům. Ale dlouho to nevydržel. Brzy 
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ho to začalo pálit, proto vstal a rozchodil se po světnici. »Zlat� 
teploučko!« libovala si babička a ještě pořádně do kamen nalo-
žila. Bylo i dědečkovi veselo. .. 

»Prachdudy, babičko, to to hurá!« radoval se dědeček. 
»A víš co, babičko, uvař kafe!« 

»Ale jo!« povídala babička ochotně a už sháněla všechno, 
čeho je k uvaření dobré kávy třeba. A nežli se dědeček nadál, 
už se voda v hrnci vařila a vyhřátou světničkou se rozléhal milý 
chrupot mlýnku na kávu. 

Zatím si dědeček nacpával dýmku, aby ji měl připravenou, 
až vypije kávu. Už se mu sliny v ústech sbíhaly, když viděl, 
jak babička kávu zavařila a hrnec odtáhla na kraj plotny, aby 
se káva ustála. Potom babička připravila dva malované hrnečky, 
dala do každého trochu cukru a nalévala kávu. A když nalila 
do hrnečků ještě mléka, zaťukal někdo na dveře. Dědeček už 
chtěl říci: »Koho to sem čerchmant nese!« ale vtom už se 
dveře otevřely a do světnice se vbatolila dvě děvčátka, celá za
chumlaná do teplých vlňáků. 

»Dej vám pánbůh dobrý odpoledne, dědečku a babičko!« 
pozdravila děvčátka způsobně. . 

»1 pěkně vítáme, Alenko a Evičko!« vítali je dědeček s ba
bičkou. »Copak nám dobrého nesete v té mošničce?« 

»Maminka vám posílá bábovku, dědečku a babičko! Zrovna 
ji v poledne upekla,« vyřizovala děvčátka. 

»1 prach-dudy-necky! To se nám to dobře hodí. Zrovna teď 
dovařila babička kafe! Tak se, broučkové, vybalte z těch vlňáků 
a babička vám taky dá trochu tý bryndy.« 

Obě děvčátka měla mrazem tvářičky zčervenalé jako rů
žičky. Když se vysvlekla z teplých šatů, usadila je babička za 
stůl a dala jim také kávu do krásných malovaných hrnečků. 
A panečku, ta jim k té dobré bábovce chutnala! 

Potom babička sklidila nádobí a dědeček si s chutí zapálil 
dýmku. A když udělal pár pořádných bafů, začal Alence a 
Evičce vypravovat takovou dlouhou, překrásnou pohádku." 

! 
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Když babička dopověděla, při tulil se Nácíček k ní a lichotil 
jí: "Jéje, babicto, to byla aJe tlásná pohádta! Moc tlásná! 
A babicto, plosím vás, jděte taty zatopit v tamnech, ať tady 
máme taty tatové teploučto, jato měli u toho dědecta a u té 
babicty. A uvazte taty tat doblý tafícto!" 

Babička se dala do smíchu: "Tak se na něj, na toho mrňou
línka, podívejme! To má člověk z toho, že mu povídá takovou 
hezkou pohádku! No ale že jsi to ty a že chceš, abych uvařila 
kafíčko, ráda tě poslechnu!" 

A za chvíli to u babičky také tak hřálo a vonělo. V kamnech 
praskal vesele oheň a babička mlela Ona starém, pisklavém 
mlýnku kávu. 
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Přiš o 
, 

sanl 

Ačkoliv si všichni malého kocourka Nácíčka brzy velmi oblí
bili, přece každý den s dychtivostí očekávali, zdali se Mikeš 
ze světa vrátí domů. Nemohli na něho zapomenout. Když už 
to bylo několik neděl, co se Mikeš ztratil, povídala babička 
Pepíkovi: "Tak se mi zdá, hochu, že se nám ten šantala už 
nevrátí. Není přece možné, aby nešel tak dlouho domů kvůli 
rozbitému krajáči. On, takový rozumný kocourek! Já už tomu 
věřím, že někde ve světě zahynul a k nám že se už nikdy ne
vrátí. Už ho musíš, hochu, oželet a hledět něco kloudného 
udělat z toho mrňouska N ácíčka !" 

Ale Pepík na Mikeše nikdy nezapomněl a každý den vypravo
val o něm něco Nácíčkovi, jaký to byl chlapík a hrdina. 

"Musíš se pilně učit, abys byl brzo také takový pašák, jako 
byl Mikeš, abych se za tebe nemusil stydět, až se Mikeš vrátí 
a uvidí tě. A ty ho musíš pěkně přivítat, dáš mu pac a pusu, 
protože je to tvůj strýček!" říkával NácíČkovi. 

Pepík také vypravoval Nácíčkovi, jak Mikeš jednou chytil 
krejčímu Maťochovi uprchlého kanárka a jak mu za to krejčí 
Maťocha ušil pěkný kabátek. To se Nácíčkovi velmi zalíbilo 
a pevně si umínil, že také něco takového udělá. Proto často 
obcházel baráček krejčího Maťochy a dával pozor, až zase 
krejčímu kanárek uletí. A už se v duchu viděl, jak nese krej
čímu uprchlého kanárka a jak mu bere vděčný krejčí míru na 
krásný kabátek. 

Jednou ho tam uviděl zase obcházet Franta Kuldanů a tu si 
hned ten rozpustilý kluk umínil, že si z malého důvěřivého 
kocourka udělá legraci. Vyndal z kapsy dřevěného špačka, 
s jakým si děti hrají, a povídal Nácíčkovi: 

"Tu máš, Nácíčku, tohodle špačka vodnes strejčkovi Maťo
chovi! Von mu ráno ulít z klece. Strejček Maťocha ti za to také 
udělá takový kabátek jako Mikešovi." 



• 

Důvěřivý Nácíček vzal špačka a honem utíkal ke krejčímu, 
jen se mu hlavička třepetala. A rozpustilý Franta dělal na 
trávníku radostí kotrmelce a těšil se, jak strýček Maťocha 
N ácíčka vyprovodí z baráčku koštětem. Zatím N ácíček za
klepal na dveře u Maťochů, a když mu krejčí otevřel, způsobně 
pozdravil a povídal: 

"Stlejctu Maťocho, vám plej ulít tadyhle ten spacet! Tat 
já vám ho nesu a pětně vás plosím, abyste mi za to usil taty 
tatový tabátet, jato ste jednou usil stlejctovi Mitesovi!" 

A teď si jistě, -milé děti, myslíte, že se strýček Maťocha rozzlo
bil a Nácíčka vyhnal koštětem? Ne, děti! Strýček Maťocha byl 
člověk rozumný, jako každý, kdo přečetl mnoho knih, a strýček 
Maťocha jich přečetl mnoho. Vzal špačka od Nácíčka a pravil: 

"To jsi hodný, Nácíčku, že vracíš nalezenou věc tomu, kdo 
ji ztratil! A za to, že jsi tak poctivý, ten kabátek ti také ušiju, 
a to hned, když jsi tady. Tamhle se posaď na židli, a nežli se 
naděješ, bude kabátek hotov!" 

A opravdu, děti! Za malou chviličku ušil obratný krejčí 
z pestrých odstřižků takový roztomilý strakatý kabátek, že N ácí
ček radostí vyskakoval až do stropu. Hned si kabátek oblekl 
a zdvořile krejčímu za něj poděkoval. 

"I rádo se stalo! Jen buď vždycky tak poctivý a pamatuj si, 
že s poctivostí nejdál dojdeš," pravil hodný krejčí a vyprovodil 
šťastného Nácíčka až na dvoreček. Franta Kuldanů se venku 
už nemohl dočkat, až se Nácíček od Maťochů posype, a teď 
vám, děti, dělal dlouhý obličej, když viděl, že si Nácíček opravdu 
vykračuje v novém krásném kabátku. 

Zrovna závistí zezelenal ten kluk pačesatá a hned si umínil, 
že Nácíčka strčí do Jedličkové louže, aby si ten nový kabátek 
hned napoprvé umazal! Pomalu se za ním šoural a už už 
chtěl Nácíčka do louže strčit, ale vtom byl sám nabrán a hozen 
do Jedličkové louže! A snad vám to ani, milé děti, nemusím 
dvakrát povídat, že to byl kozel Bobeš, kdo Nácíčka zachránil 
a rozpustilého kluka, Frantu Kuldanů, potrestal! 

Toho dne šel Pašík navštívit kozla Bobeše, aby si zase trochu 
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se starým kamarádem popovídal. Bobeš seděl před svým chlív
kem na lavičce a starým hřebenem si pročesával svou dlouhou 
vousatou bradu. Přivítal Pašíka přívětivě a hned mu udělal 
vedle sebe prázdné místo. 

"To jsem tu už dlouho nebyl," začal Pašík rozprávku, "jsem 
už trochu moc tlustý a špatně se mi sem do toho kopečka leze. 
Ale před chvílí přiběhl domů ten mrňoulínek N ácíček v novém 
kabátku, byl celý udýchaný a vypravoval, jak k tomu kabátku 
přišel a jak ho ten kluk Franta Kuldanů chtěl hodit do J edlič
kový louže, aby mu kabátek zkazil. A to víš, Bobeši, že jsem se 
nachechtal, když ten mrňousek vypravoval, jak toho kluka 
strejček Bobeš nabral na rohy a hodil do louže! Jó, to se vy
plnilo, jak se říká: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá!" 

Pašík se usadil na lavičku vedle Bobeše. 
"Ty máš odtud pěknou vyhlídku! Já tam z toho svého chlívku 

skoro nikam nevidím, ale odtud je vidět až na náves. A podí
vejme se, teď zrovna vyšel z hospody od Pokornů poselák 
Chalupa! A jde sem! Snad ti nenese nějaké psaní nebo peníze?" 
chechtal se Pašík. Ale brzy oba brachy smích přešel, když 
viděli, že obecní poselák opravdu jde k nim. Bobeš si už ani 
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nemohl dále rozčesávati bradu, jak se mu rozčilením klepala, 
a Pašík si rozčilením tahal za čumák. Obecní poselák už při
cházel k nim. Cestou se hrabal ve své veliké kožené brašně 
a zrovna před nimi vytáhl z ní dopis. 

"Mám tady zaseje něco pro ňákýho pana kozla Bobeše. To 
bude asi pro tebe, Bobeši. Nikdo jinej se ve vsi kozel Bobeš 
přece nejmenuje!" povídal obecní poselák a hleděl přitom 
přísně přes brýle na Bobeše. 

. 

"To nejmenuje, strejčku Chalupo! V celé vsi jsem kozel 
Bobeš jenom já. Ale prokrýlepána, kdo mi to píše!" breptal 
Bobeš rozčileně. "Od úřadu to snad není, protože jsem už 
dávno nic rozpustilého neproved, a dlužen taky nikomu nic 
nejsem. A vždyť já, strejčku Chalupo, neumím ani číst!" 

"Nu," bručel obecní poselák, "ono se to skoro ani nedá pře
číst! Je to naškrábané .iako od kocoura!" 

c· 

"Prach-dudy-necky!" vykřikl Bobeš. "To by tedy mohlo být 
od Mikeše! Pašíku, slyšíš, starej tajtrlíku, Mikeš píše!" 

Pašík hleděl na Bobeše s vykulenýma očima, jako by ne
rozuměl, ale potom si radostně povyskočil a zavýskl: "Ratata!" 

Bobeš poděkoval poselákovi za dodání dopisu. Chvíli hleděl 
na tajemné psaní, hrabal se rozčileně v dlouhých vo�sech, ale 
pojednou se dal do běhu a běžel s kopečka dolů k Sevcovům 
tak rychle, že mu tlustý Pašík sotva stačil. 

• 
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Pří rav 
, , , , 

s avnem u uVltanl 

Toho dne, kdy přišlo Bobešovi tajemné psaní, řezala babička 
s Pepíkem na dvoře dříví a malý kocourek N ádček přeska
koval vedle stružku. Měl radost, že už umí tak dobře skákat, 
a každou chvíli volal na Pepíka: "Toutc::j, Pepítu, tam as dosto
dm!" Pojednou nechali Pepík s babičkou řezání a udiveně 
se zadívali na kopeček k pastoušce, odkud se hnali dolů Bobeš 
s Pašíkem. Nikdy tak nespěchali. Bobeš mával nějakým dopisem 
a už zdaleka volal: "Bá bičko, Pepíku, N ádčku, Mikeš píše! 
Teď zrovna před chviličkou mi strejček Chalupa přinesl tohle 
psaní I"� 

Babičce klesly ruce a bezzubá brada se jí rozklepala. Ne
mohla rozčilením ani promluvit. Zato Pepík radostně zavýskal 
a běžel Bobešovi naproti. "je to pravda, Bobeši, je to pravda? 
Neděláš si z nás, Bobeši, legraci? Řekni pravdu, víš, že jsem 
ti slíbil novou káču a dvířka od kamen!" 

"Žádnou legraci si nedělám! Podívej se, tady je poštovní 
tiskátko! To bych si to, Pepíku, ukrutánsky odskákal, kdybych 
si dělal legraci z psaní, které přinese obecní poselák!!" křičel 
Bobeš a Pašík také honem ujišťoval: "Žádná legrace, Pepíku!! 
Živé psaní od opravdického Mikeše!!" Očka měl přitom vyku
lená a rozčilením sotva dýchal. Pepík Bobešovi psaní zrovna 
vytrhl. Podíval se na adresu, a když viděl, že Mikeš píše Bobe
šovi, tak ho požádal, může-li psaní otevřít. "I jen ho rychle 
otevři! Vždyť já tak jako tak neumím číst!" 

Pepík už nepromluvil ani slovo, ale jako vítr letěl domů pro 
nůžky. Bobeš s Pašíkem mu sotva stačili. A než mohli užaslé 
babičce vypovědět, jak to psaní dostali, přiběhl Pepík z cha
loupky zpět a otevřeným psaním mával nad hlavou. "Sláva, 
babičko, sláva! je to pravda! Mikeš je živ a píše, že brzy přijde 
domů! Sláva!" křičel Pepík, až se to po celé vsi rozléhalo. 

"Tak on je přece živ! Tak ho zas uvidím, toho svého šantalu 
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zlatého! Ani tomu věřit nemohu!" plakala babička radostí 
a sepjaté ruce se jí velkým rozčilením třásly. 

"Tak já vám to tedy, babičko, přečtu, abyste tomu věřila!" 
A Pepík četl: 

V. I 
• 

I 

"Tak vidíte, babičko, že je to pravda pravdivá!" jásal Pepík 
a najednou začal s psaním v ruce skákat po jedné noze kolem 
babičky, špalku a rozřezaného dříví. Když to uviděl Bobeš, 
dal se za ním také do skákání a nakonec i tlustý Pašík za nimi 
nemotorně hopsal. A všichni křičeli do taktu: "Ratata, ratata!" 
Babička uprostřed nich jen spínala ruce a Nácíček se na to 
všechno díval s otevřenou hubičkou. 

Druhý den už to věděla celá ves, že se Mikeš vrátí. Každý, 
� 

kdo šel kolem Sevcového baráku, zašel na dvůr nebo do svět-
nice a ptal se, zdali je to pravda, že Mikeš poslal psaní. A když 
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jim babička radostně ukazovala dopis, tu sousedé a sousedky 
kulili na něj oči a vesele si přisvědčovali: "I namoutěkutě, je 
to psaní od Mikeše! A to jsme sami opravdu rádi, že se ten 
filuta zase vrátí. Vždyť se nám všem, babičko, také po něm 
moc stýskalo a potom ta sláva! Kdepak mají tady kolem 
dokola ve vesnicích takového kocoura, aby mluvil a psal jako 
nějaký doktor? Ani v Ondřejově ne a je to přece město!" 

Také hned druhý den byla v Pašíkově chlívku důležitá po
rada o tom, jak Mikeše slavně uvítat. Pašík navrhoval, aby se 

� 

v uličce mezi Sobrovým a Frantákovým barákem, kudy šel 
Mikeš do světa, postavila slavobrána a tam aby Mikeše uvítaly 
všechny spolky, Hladíkova hudba a družičky. 

"A vždyť ani nevíme, kdy se Mikeš vrátí!" namítl Pepík. 
"No tak ať, " mávl Pašík prackou, "budeme tam všichni 

čekat každé poledne, protože v poledne Mikeš odešel, tak se 
v poledne také vrátí. A uvidíte, že se ho jednou dočkáme." 

"To nejde, Pašíku!" zabručel Bobeš. "To by nás to stálo 
nejmíň deset korun, kdyby měla celá kapela pana Hladíka 
chodit každý den v poledne třeba čtrnáct dní čekat na Mikeše. 
Ale slavobránu tam postavit můžeme. " 

"A také nesmíme zapomenout, " mluvil dále Pašík, "že se 
musí Nácíček naučit nějakou hezkou básničku na uvítanou. To 
se patří a také se Nácíček musí učit být k strýčkovi Mikešovi 
zdvořilý. " 

,,] á us umím pětnou básnictu!" povídal N ácíček. 
"No tak ji říkej, Nácíčku! Říkej básničku!" nabádal ho 

Pepík. A N ácíček hned spustil: 

N 
. 

IV ' " " ase tOClcta m nava . . .  

"To nic není!" přerušil ho hned Pašík. "To ti budeme od
říkávat, až ty se ztratíš a někdo tě přinese domů v kapse. " 

Tu promluvil vážně Bobeš: "Snad by se hodila tahle: 
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Kočka leze dírou, pes oknem, 
nebude-li pršet, nezmoknem!" 

"I to také nic není!" rozzlobil se už Pašík. "Potřebujeme při 
tom také oslavovat kdovíjakého cizího psa, ne? To musí být 
básnička o nějakém hrdinském kocourkovi, a ne takovéhle klin
kačky! já podle svého hloupého rozumu navrhuji tuhle: 

Mámo, táto, v komoře je myš! 
Pustíme tam kocoura, 
ten tu myšku vyšťourá! 
Mámo, táto, v komoře je myš!" 

"Sláva Pašíkovi!" volali Pepík s Bobešem. "Ta bude dobrá, 
ta se hodí. Tak si to, N ácíčku, dobře pamatuj! Pašík ti ji bude 
tak dlouho předříkávat, až se jí pořádně naučíš! Až přijde 
strýček Mikeš, tak mu dáš pěkně pac a pusu a hned tuhle 
básničku spustíš!" 

"A co je to pac?" ptal se Nácíček. "já zádnou nemám!" 
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,,] e to vrták!" zlo bil se Pašík. "Budete vidět, že to tenhle 
mrňous všecko zkaňhá a Mikeš se ještě dopálí a odejde zase 
do světa!" 

"I nic nezkaňhá!" hájil Nácíčka Pepík. "Vždyť můžeme 
udělat hned zkoušku! Ty, Bobeši, jdi támhle k té hrušce a budeš 
se jako vracet domů ze světa. A až přijdeš, tak ti dá Nácíček 
pac !" 

Bobeš šel tedy k hrušce "javornici", tam si našel mezi dřívím 
pořádnou hůl a hned se zase vracel zpět. Rozháněl se břinkov-

� 

kou a vykračoval si jako strýček Svihla, když jde z Benešova 
z jarmarku. 

"Teď mu jdi, Nácíčku, naproti, vezmi strýčka Bobeše za 
přední pracku, polib mu ji a pěkně řekni: 

»Pěkně vítám, strýčku Mikeši! «" 
A N ácíček to provedl dokonale. 
"Sláva!" volali Pepík s Pašíkem. "Všechno to dobře klape! 

Teď už jen aby ten Mikeš opravdu přišel!" 
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1 es liZ e oma ! 

Asi za týden po obdržení dopisu zavolal ráno Pašík na Pepíka 
a vyprávěl mu s vykulenýma očima: "Tak se mi v noci zdálo, 
že ke mně přišel Mikeš do chlívku a povídal: »Zítra opravdicky 
přijdu domů! Tak se na mne všichni těšte a k obědu mi udě
lejte nastavovanO:l kaši!« Byl krásně vystrojený a opice jako 
sluha nesla za ním velikánský kufr. Potom si oba dva do toho 
kufru vlezli, kufr se zavřel a uháněl pryč támhle uličkou mezi 
� 

Sobrovým a Frantákovým barákem. A ten kufr kvákal jako 
žába !" 

"To je znamení, Pašíku!" vydechl Pepík. "To nám dává 
Mikeš vědět, kdy opravdu přijde. A teď sebou musíme všichni 
pořádně hodit, abychom do zítra do poledne měli připravenou 
slavobránu. Já jdu hned pro Bobeše!" 

Když Pepík odběhl nahoru na kopeček k pastoušce, vzal 
� 

Pašík koště a dal se do uklízení svého chlívku. Cistě ho vymetl, 
nastlal novou slámu a do všech koutů nastrkal smrkové chvojí, 
které si vybral z hromady klestí na dvoře. Při tom si bručel: 
"Musím mít chlívek v nejlepším pořádku. Mikeš mě jistě přijde 
navštívit, a tu bych se musel studem propadnout, kdyby si 
v něm umazal šaty. Bude jistě krásně oblečen, když byl tím 
krotitelem a bydlel jen v zlatých chalupách!" 

Zatím přiběhl Pepík s Bobešem a nyní se dali všichni tři 
do strojení slavobrány. Pepík vybral z hromady klestí dvě 
silné lískové hole a ty dvakrát šikmě nahoru kolem dokola 
nařízl. Potom jeden pruh kůry oloupal a měl hned dvě tyče 
zeleně a bne pruhované. Dva konce holí spojil dlouhým sil
ným motouzem a na ten pak navazoval smrkové chvojí, květiny 
a ozdoby z barevných papírků. Do večera byla slavobrána 
hotova. Druhý den ráno ji opatrně stočili a nesli ji kolem vsi 

..-

k pěšině, která vedla mezi Sobrovou a Frantákovou zahrádkou 
do polí. A tam ji postavili. Pepík přivázal jednu hůl k plotu 
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Sobrovému, druhou k plotu Frantákovému a motouz ozdobený 
chvojím a kvítím nechal natažený přes pěšinu mezi oběma 
ploty. Měli z té slavobrány všichni tři opravdu velikou radost. 
"To bude Mikeš koukat, jak jsme ho přivítali!" jásal Pašík 
a stále procházel sem a tam slavobránou, jako by se nemohl té 
krásy nabažit. Pepík si zatím vylezl na dřevěný sloupek a zkou
šel na foukací harmoniku kdejakou písničku, aby z nich potom 
jednu vybral, která by se pro takovou slavnou chvíli nejlépe 
hodila. Bobeš byl z toho všeho velmi rozčilen. Pořád se tahal za 
svou vousatou bradu a každou chvíli se upřeně zadíval k Myšlí
nu, zdali se tam někde mezi poli nečerná Mikešova postavička. 

Bylo už skoro poledne, když se pojednou Pašík uhodil prackou 
do čela a zvolal: "Ale jsem to vrták! Vždyť mi dal Mikeš v noci 

. znamení, že chce mít k obědu nastavovanou kaši. Běž, Pepíku, 
honem domů a řekni babičce, aby na ni hned postavila!" 
Pepík okamžitě nechal hraní, seskočil z plotu a velikými skoky 
ubíhal uličkou k domovu. Oba kamarádi za ním hleděli, až 

� 

zmizel za Sobrovým barákem. Potom si vylezli na vysokou mez 
a dívali se k Myšlínu, zdali už Mikeš nejde. A bylo jim divné, 
že se Pepík nevrací. 

Tu pojednou slyšeli ze vsi na sebe volat, a když se ohlédli, 
� 

viděli Pepíka, jak stojí u Sobrového baráku, má ruce u úst a křičí, 
co mu hrdlo stačí: "Pašíku, Bobeši, pojďte honem domů! Mikeš 
už přišel a je doma!" Oba braši zůstali, jako když do nich 
starý pantofel uhodí. Chvíli na sebe hleděli s vykulenýma 
očima, ale potom, jako by oba dostali stejný nápad, skočil 
každý k jedné holi slavobrány, utrhli je od plotu a dali se i se 
slavobránou na útěk k domovu. Tlustý Pašík natahoval co mohl 
své krátké nožky, aby Bobešovi stačil, a jen hekal. 

"Prach-dudy-necky!" láteřil Bobeš. "Tohle je pěkné uvítání! 
Mikeš už je dávno doma a my tam čučíme a můžeme si oči 
vykoukat!" Pašík dvakrát upadl, ale hůl od slavobrány z packy 
nepustil. A hned zase vyskočil a utíkal dál, aby užuž byli doma 
a toužebně očekávaného kamaráda uvítali. 

Ale tu kde se vzal, tu se vzal, přiběhl odněkud Franta Kul-
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danů a vběhl rovnou mezi ně pod slavobránu. Oba braši mu 
chtěli se slavobránou utéci, ale kdepak stačí takovému klukovi 
kozel s čuníkem, když oba běží po zadních nohách? 

A ten kluk pačesatá pořád s nimi běžel pod tou slavobránou, 
aby to vypadalo, jako že Pašík s Bobešem vedou se slávou 
odněkud domů jeho, umouněného Frantu Kuldanového! Pašík 
zlostí zrovna funěl a Bobeš koulel očima jako čert. Ale Franty 
Kuldanového se tím nezbavili. 

A tu když právě běželi po hrázi mezi potokem a Strnadovou 
louží, dostal Bobeš dobrý nápad, jak se Franty zbavit. Dal 
nenápadně Pašíkovi znamení, a když viděl, že Pašík porozuměl, 
že se něco chystá, pojednou se zastavil a sklonil dolů hůl s ověn
čeným motouzem. Na to nebyl pačesatý Franta připraven, 
zakopl o věnec, udělal po hrázi kotrmelec a svalil se do potoka. 
A nežli se zase z potoka vyhrabal, dobíhal Bobeš s Pašíkem 

� 

k Sevcovům na dvorek. 
A tam stál tolik oplakávaný, tak toužebně očekávaný a ko

nečně nalezený kamarád Mikeš! Hned na první pohled bylo 
vidět, že byl nějakým velkým pánem u cirkusu. Měl nové boty 
s ostruhami, krásné červené kalhoty s vyšíváním, opravdické 
brýle a červenou čepičku. Však se ho také babička nemohla 
ani nabažit � Stále mu hladila hlavičku a říkala: "Tak ho zas 
máme doma, toho šantalu zlatého!" A přitom, chudák stará, 
radostí plakala. Také Pepík ho pořád hladil, potřásal mu pacič
kou a obdivoval se jeho parádě. Oprašoval mu s kalhot každé 
chmýříčko, rovnal mu čapku a pojednou začal zase radostí 
skákat kolem Mikeše po jedné noze. 

Mikeš byl také velmi dojat. Malým šátečkem si utíral uslzená 
očička, pacičkou hladil babičce žilnatou ruku a každou chvíli 
ji uctivě políbil. A moudře přitom propověděl: "Všude dobře, 
ale doma nejlíp, babičko moje zlatá!" 

A k tomu také teď zrovna přibíhali Pašík s Bobešem. Když 
doběhli k Mikešovi, postavili se k němu každý z jedné strany 
a chvilku drželi nad ním ověnčenou slavobránu. Pepík honem 
přestal skákat, vytáhl z kapsy foukací harmoniku a zahrál 



k tomu slavnostnímu okamžiku dojemnou píseň: "Když jsem 
vandroval, muzika hrála!" 

Když dohrál, postavili Pašík s Bobešem slavobránu ke zdi 
a teď nastalo zase dojemné vítání obou těchto brachů s milým, 
dobrým kamarádem Mikešem. Jeden přes druhého kocourka 
objímali a hladili. Bobeš přitom stále brumlal: "Jen když jsi 
zase doma, umouněnej kamaráde náš zlatej !", ale Pašík byl 
radostí tak spleten, že pořád jen dojemně kničel. Chudák ba
bička byla z toho všeho už tak roztřesena, že si musela usednout 
na zápraží na lavičku. Konečně se první vzpamatoval Mikeš. 
Poděkoval všem za dojemné uvítání a řekl: "A teď už pojďme 
do s'/ětnice! Nebudeme tady lidem pro komedii. Podívejte, co 
támhle všude stojí lidí a dívají se sem. Také bych si už rád po 
té cestě odpočinul!" 

Potom se otočil a zavolal na nádražního zřízence, který stál 
na cestě u velkého trakaře, plně naloženého všelijakými balíky: 
"Haló, odnoste, prosím vás, ty věci do chaloupky!" 

Teprve teď si také všichni všimli, co všecko si Mikeš ze světa 
přivezl, a ochotně mu pomáhali odnášet balíky do chaloupky. 
Bylo jich hodně. Babička nad tím množstvím věcí jen ruce 
údivem spínala, ale Mikeš stál jako pan starý a jen si vousy 
nakrucoval. A když bylo všechno složeno, sáhl Mikeš do kapsy, 
vyndal z ní velkou peněženku a zaplatil. A musela to být hodně 
velká odměna, protože se zřízenec Mikešovi uklonil, zasalutoval 
a hlasitě poděkoval, aby to všechny tetky a všichni strejcové 
slyšeli: "Děkuji uctivě mnohokrát, milostpane!" A když zřízenec 
s prázdným trakařem odhrčel, odešli všichni do chaloupky. 
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Když Mikeš vstoupil do světničky, nemohl chvíli ani pro
mluvit, jak byl dojat. Potom si utřel pacičkou očka a pravil 
pohnutým hlasem: "To jsem opravdu rád, že jsem zase doma. 
Všude dobře, ale doma nejlépe!" 

A všichni k tomu souhlasně pokyvovali hlavami. Babička 
honem utírala zástěrou židli, aby si milý kocourek po dlouhé 
cestě odpočinul, ale Mikeš přistoupil k hromadě balíků a řekl: 
"já myslím, babičko, abychom dříve. rozdali ty dárky a ostatní 
věci uklidili, aby to tady nepřekáželo. " 

"No tak to tedy rozbalíme, když chceš, " souhlasila babička 
a všichni hned obstoupili Mikeše, aby mu pomáhali. Pepík 
přeřízl kudlou na jedné krabici motouz, a zrovna když Mikeš 
chtěl s té krabice odstranit víko, otevřely se dveře a v nich 
se objevila malá postavička kocourka Nácíčka. A sotva zavřel 
dveře, hned spustil udýchaným hlasem: 

"Mámo, táto, v tomože je myš!" 
"Cože?! Kde že jsou?" vzkřikl Mikeš. Odhodil krabici a hnal 

se ke dveřím. "Tady bude asi myší za tu dobu, co jsem byl ve 
světě !" 

"Ale počkej, Mikeši, nechoď nikam!" volal za ním Bobeš. 
U dělaÍ několik velkých skoků, a když Mikeše u dveří dohonil, 
chytil jej za šos a táhl zpět do světnice. 

"já to věděl, že to ten mrňous všecko zpacká!" křičel Pašík 
a div zlostí neplakal. "já to říkal, ale nikdo jste mi to nechtěl 
věřit a teď to máte! Teď abych pro ostudu ani nevystrčil hlavu 
z chlívku!" 

"Ale Pašíku, nezlob se! Vždyť se to všechno napraví!" chlá
cholil Bobeš čuníka a Mikeš se na to na všechno díval s otevře
nou pusou. Nechápal, co se stalo. A tu k němu přistoupil Nácí
ček, políbil mu pacičku a spustil: "Pětně vítám, stlejctu Mitesi! 
Hodíme tam tocoula, ten tu nůstu vystoulá!" 



• 

• 

"Mordhadry, je to vrták! Lidi, 
držte mě, nebo toho kluka ube
čeného zmydlím!" vřískal Pašík. 
"A nebudu tady ani pět minut, 
abyste to věděli! Svážu si korejtko 
do rance a půjdu do světa jako 
ten Chalupův čuník!" 

Tu k němu přistoupil Mikeš a 
domlouval mu: "Ale Pašíku, snad 
bys mi to neudělal? Sotva jsem 
přišel ze světa, už bys chtěl zase 
ty odejít? A mně se tak po tobě 
stýskalo !" 

Pašík se zastyděl a honem se 
omlouval: "I to víš, kamaráde zla

tej, že nikam nepůjdu. Mne jenom rozzlobilo, že jsem toho 
mrňousa tak dlouho učil tomu přivítání, a on to tak zakvedlá!" 

"Do bře to provedl!" chválil Mikeš malého kocourka. " To 
se podívejme! Takový špunt a jak už pěkně mluví! A jakpak 
ti říkají?" 

N' , I' I" " aClcet, st eJctu . 
"Nácíček? Nó, to ti tedy, Nácíčku, musím něco dát za to 

přivítání. " Pašík sice něco bručel o koštěti, ale Mikeš vytáhl 
z kapsy peněženku, našel v ní korunu a podal ji Nácíčkovi: 

"Tu máš a něco si kup!" 
"Pětně dětuju!" poděkoval Nácíček způsobně a korunu rychle 

schoval do kapsy u kalhotek, aby si to snad ještě strýček Mikeš 
nerozmyslil. 

Mikeš ještě Nácíčka pohladil po hlavičce a potom zase při
stoupil k hromadě balíků. Pepík rychle přeřezával motouzy 
a ostatní pomáhali Mikešovi vybalovat dárky. Milé děti, to 
bylo všelijakých hezkých a dobrých věcí! V několika krabicích 
byly dárky babičce do kuchyně: cukr, káva, rýže, cikorie, 
různé koření a mnoho jiného kupeckého zboží. V jiné velké 
krabici byla čokoláda, datle, f íky, pomeranče a plno kornoutů 
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s cukrlaty. V balících byly látky na šaty, teplé šátky, punčochy, 
šály na krk a mnoho jiných potřebných věcí. 

Potom vybalovali dárky, které Mikeš přivezl pro každého 
zvlášť: Pepíkovi foukací harmoniku, papíry a barvičky k ma
lování a čepici s krásným ptačím peřím. Babičce několikery 
brejle, aby měla jiné na neděli a jiné na všední den. Bobešovi 
přivezl velké zrcadlo a hřeben, aby si mohl vždy. pořádně 
upravit vousy, když půjde někam na návštěvu. Ale největší 
radost udělal Mikeš dárkem Pašíkovi. Pašík radostí až slzel, 
když mu Mikeš podával krabici, v které byly nástěnné hodiny -
pendlovky se závažími, kyvadlem a kukačkou. Děkoval Mike
šovi a sliboval mu, že si těch hodin bude po celý život vážit 
a že bude raději pořád venku před chlívkem, aby je neshodil 
a nerozbil. 

Ani na strýčka slouhu Mikeš nezapomněl. Přivezl mu novou 
dýmku s barevnými třapečky a mnoho balíčků tabáku. Babička 
údivem nad tím množstvím dárků jenom spínala ruce a pořád 
říkala: 

"To je věcí, to je věcí! A kde jsi na to na všecko vzal peníze, 
ty náš dobrodinečku malej!" 

"Nebojte se, babičko! Ty peníze jsem poctivě vydělal. A po
dívejte se, babičko, co jsem vám ještě přivezl. Proto jsem šel 
do světa, abych vám přinesl nový, když jsem vás svou nepozor
ností připravil o starý!" 

A milý Mikeš vybalil z papírů a podával babičce krásný 
nový krajáč! Ale babička si ho vzít nemohla. Mikeš musil 
krajáč položit na lavici, protože se babičce lítostí tak třásly 
ruce, že by byla jistě ten pěkný krajáč hned upustila. 

"I ty můj šantalo zlatej, " naříkala, "tak ty jsi šel proto do 
světa, abys mi mohl koupit nový krajáč?" 

"l en proto ne, babičko, " honem to Mikeš zamlouval. "l á 
jsem šel taky proto do světa, abych něco viděl a něco zkusil, 
protože kdo se pořád válí za pecí, ten to nikam nepřivede!" 

Vtom se otevřely dveře a do světničky se vhrnula hromada 
dětí, kluků i děvčátek. A všechny ty děti potřásaly Mikešovi 
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pacičkou, vítaly ho a ptaly se ho, jak se ve světě měl a kde 
všude byl. Mikeš byl tím uvítáním velmi potěšen, a když viděl, 
jak některé děti vykulují oči na ty dárky, vzal tu krabici :3 cukro
vím a poděloval je kornouty s cukrlaty. Dostal i Franta Kul
danů, ačkoliv Pašík s Bobešem bručeli, že by Franta za to, co 
jim provedl, zasloužil spíš vymáchat v louži než kornout bon
bónů. Ale dobrák Mikeš mávl jen pacičkou, jako by chtěl říci: 
"Zanechme dnes všeho nepřátelství!" 

Když děti odběhly do svých domovů, aby se pochlubily 
darovaným cukrovím, dali se naši přátelé zase do vybalování 
věcí. A byli tak do té příjemné práce zabráni, že ani nezpo
zorovali, že vstoupil do světnice maličký dědeček s dlouhými 
bílými vousy. Teprve když dědeček slabým hláskem poprosil, 
aby se nad ním také smilovali nějakým dárečkem na památku, 
nechali práce a udiveně se zadívali na maličkého stařečka. 
Mikeš honem sáhl do krabice, v které měl připraveny dárky 
pro dospělé, vytáhl z ní malý balíček a podával jej dědeč
kovi. 

"Tu máte, starý pane," pravil vlídně, "to je ten nejlepší 
šňupavý tabák pro dědečky." 
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"já šňupavej tabák nechci!" povídal dědeček slabým hlás
kem. "já bysem chtěl cukrlata. " 

"I co vás to, dědečku, napadá, cukrlata!" divil se Mikeš. 
"Vždyť na ně už nemáte zuby!" 

"j akpak ne!" rozkřikl se dědeček. "Podívejte se!" Otevřel 
ústa a ukázal dvě řady krásných bílých zoubků. Svítily se jako 
perličky a všichni se tomu velice divili, jak má ten stařeček 
ještě krásně zachovalé zuby. Zvědavý Bobeš přistoupil blíže 
k dědečkovi, aby si ty pěkné zoubky zblízka prohlédl, ale když 
vzal dědečka za vousatou bradu, vousy dědečkovi odpadly a 
před užaslými zraky našich přátel stál pojednou Franta 
Kuldanů. 

"Hadry cucky!" rozkřikl se Bobeš. " Tak ty ses na nás 
takhle přestrojil, abys dostal ještě jednou cukrlata, ty podvod
níku?!" A Bobeš se rozehnal, jako by chtěl Frantu nabrat na 
rohy, ale ten nečekal a skokem byl ze dveří. 

Bobeš se chtěl za Frantou pustit, ale Mikeš ho zadržel: "Nech 
ho být, Bobeši! Nekažme si s tím klukem pačesatým dnešní 
slavnostní náladu!" 

Bobeš poslechl, ale zabručel: "Však já to tomu klukovi 
umouněnému nedaruj u !" 

log 
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Když Mikeš s babičkou uložili všechny dárky, usedli si všichni 
na lavici kolem kamen, aby si trochu odpočinuli. Ale Mikeš 
měl málo klidu. Až do večera přicházely děti, aby milého ko
courka přivítaly a řekly mu, jak se jim všem po něm velmi 
stýskalo. I sousedé a sousedky, kteří náhodou šli kolem, zašli 

� 

k Sevcovům a potřásali Mikešovi pacičkou jako nějakému pan-
I • 

tatovl. 
Teprve kvečeru si Mikeš mohl lehnout na svou oblíbenou 

pec. Ostatní odešli ze světnice, aby měl úplný klid a mohl si 
po dlouhé a namáhavé cestě řádně odpočinout. Babička ho 
ani k večeři nevzbudila a chodila ve světnici po špičkách, aby 
ho ve spaní nerušila. A musela se smát, když Mikeš na peci 
ze spaní zabručel: "je tohle opravdický vlak k Táboru, pane 
průvodčí? Abyste mě nezavezli někam ke všem čertům!" 

Když šel Pepík spat, lezl potichoučku na pec a ulehal si 
k Mikešovi tak opatrně, aby o něho ani nezavadil. Ale když 
myslil, že to provedl jak mohl nejlépe, Mikeš se k němu obrátil 
a zašeptal mu do ucha: "Pepíku, prosím tě, buď tak dobrý 
a povídej mi nějakou pohádku!" 

"A to se podívejme!" chechtal se Pepík. "já sem lezu jako 
zloděj, abych ho neprobudil, a on zatím, Kuliferda, nespí a má 
chuť na pohádky!" 

"Nó, Pepíku, povídej! Ani nevíš, jak jsem se těšil, až si zase 
spolu lehneme na pec a ty budeš vypravovat nějakou moc 
hezkou pohádku, jako jsme si dříve vždycky před spaním poví
dávali," šeptal Mikeš. 

"I to víš, Mikeši, že ti budu zase rád nějakou tu pohádku 
povídat. Už mám jednu pěknou pro tebe připravenou, hned 
jak jsi poslal to psaní, že zase přijedeš domů." 

"Tak už tedy povídej!" škemral Mikeš nedočkavě. 
"Vždyť už povídám. Pamatuješ se, Mikeši, ještě na flašineto-
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vého strýčka Babáčka? Pamatuješ, viď? Bodejť by ses na něj 
nepamatoval. Už kolik let k nám chodí a přespává v naší sto
důlce. A potom vždycky ráno nejdříve zahraje naší babičce 
nějakou veselou písničku a pak teprve se rozjede se svým flaši
netem k ostatním chalupám. 

Strýček Babáček má ten svůj flašinet moc rád. Říká mu 
Klikotoč a chlubí se, že ten flašinet mluví. Ale já jsem ho 
dříve nikdy mluvit neslyšel a myslil jsem si, že to bude už ně
jaký starý mrzutý nemluva, jako je třeba strýc Nerejda. Ale 
hluchý nebyl, Mikeši. Jednou kvečeru ho k nám flašinetový 
Babáček zase přivezl do stodůlky a povídal babičce, že si musí 
dojít k panu starostovi. A než odešel, tak přistoupil k flašinetu 
a já jsem dobře viděl a slyšel, jak mu šeptal do té pravé po
stranní kapsy: »J á jdu k panu starostovi, Klikotoči. A kdyby 
tady zatím někdo s tebou něco tropil, tak mi to povíš a já mu 
potom zahraju něco skákavého za ucho!« 

Já bych si byl netroufal něco nezbedného s Klikotočem 
tropit, ale sotva strýček Babáček odešel do vsi, přišourali se 
k naší stodůlce ti dva známí rozpustilci z Bulánky, Franta 

� 

Kuldanů a Vašek Sorejsů. A tam se umlouvali, že vlezou do 
stodůlky, sundají flašinet z vozíku, vozíček vyvezou ze stodůlky 

� 

k Sobrovům na kopeček a že se na něm hodně vyvozí, než se 
strýček Babáček od starosty vrátí. 

Ale já jsem to v síni dobře slyšel. A hned jsem šel do stodůlky 
flašinetu říci, co se na něj chystá. Křičel jsem mu to do té pravé 
kapsy, aby to ti dva kluci z Bulánky dobře viděli a slyšeli: 

� 

»Strejčku, Franta Kuldanů a Vašek Sorejsů vás chtějí sundat 
z vozejku a chtějí se na něm vozit dolů s kopečka. Dejte si na 
ně dobrý pozor!« 

A potom jsem vyšel ze stodůlky a strouhal jsem těm klukům 
pačesatým mrkvičku. To víš, že měli zlost. Brumlali a něco si 
mezi sebou umlouvali. A potom co bys tomu řek? Ten kluk 

� 

nečesaná, ten Vašek Sorejsů šel do naší stodůlky a křičel tam 
také Klikotoči do té pravé kapsy: »To nejni žádná pravda, 

� 

strejčku! Ten kluk Sevcůch lže jako starý paraple!« Ale sotva 
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to dořekl, dostal najednou od Klikotoče takovou šňupku klikou 
za ucho, že vyrazil ze stodůlky jako zajíc a sypal to rovnou 
domů na Bulánku!" 

Milé děti! Nyní se vám dal Mikeš do takového smíchu, že 
se kroutil pod peřinou jako žížala. Kopal packami do pe�iny 
a šeptal Pepíkovi: "To byla, Pepíku, opravdu moc hezká po
hádka o flašinetu strýčka Babáčka. Už dlouho jsem se takhle 
upřímně nezasmál!" . 

"Ale počkej, Mikeši, vždyť není té pohádky ještě' konec. 
To byl teprve začátek!" krotil Pepík kocourka a vypravoval 
dále: "A tu se asi před měsícem stalo, že se strýček Babáček 
v noci v naší stodůlce rozstonal. Babičce to bylo ráno divné, 
že nevstává a nehraje, a šla se tedy na něj do stodůlky podívat; 
Strýček Babáček ležel ještě na slámě a stěžoval si babičce, 
že má nějaké velké bolení. Dobrá babička mu hned uvařila 
koření a těšila ho, že mu bude ještě do poledne dobře. Ale 
strýčkovi nebylo dobře ani večer a marně mu babička vařila 
nové a ještě lepší koření, aby mu pomohla. Strýček stonal 
celou noc, celý druhý den a ani třetí den ráno mu ještě nebylo 
dobře. Naříkal si ve stodůlce, že jsem ho slyšel až na dvůr, a bylo 
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mi ho moc líto. Ale nenaříkal ani tak bolestí jako proto, že 
tady v té stodůlce marně leží, nic nevydělá a doma zatím děti 
toužebně čekají na jeho návrat. A tu se stalo, milý Mikeši, 
něco opravdu podivného. Dobrý starý flašinet Klikotoč, který 
se po celou tu dobu od strýčka Babáčka. ani nehnul, dával 
pozor, až se strýčkovi trochu uleví a usne. A potom si sám 
otevřel klikou . vrátka u stodůlky a potichu vyjel ven na dvore
ček. Tam chvíli postál, jako by přemýšlel, kam jít, pak přejel 
opatrně lávku a dal se po silnici vzhůru na náves. 

Šťastně dojel milý starý flašinet Klikotoč až k největšímu 
statku ve vsi, k Bartošovům. Tam zajel na rovné místečko 
přede dveře a zastavil se. Chvíli oddychoval, potom zatočil 
klikou a počal hrát. Když přehrál první písničku, vyšla ze statku 
panímáma Bartošová. Přinášela v pytlíčku trochu mouky, ale 
když neviděla u flašinetu stát strýčka Babáčka, tak se zarazila 
a rozhlížela se po dvoře. 

»Kampak strýček odběhl?« zeptala se Klikotoče. 
� 

»J6, milá panímámo, chudák strýček leží u Sevců ve stodůlce 
a tuze si tam naříká. Mám strach, aby se mi strýček tady nějak 
vážně nerozstonal. Leží tam tak sám a doma zatím tetička 
Babáčková s dětmi toužebně čeká, až se vrátí a nějaký ten 
krejcar přinese,« moudře odpovídal Klikotoč. 

»Tak on se ti tady chudák rozstonal,« litovala strýčka paní
máma. »A to ty sám jezdíš po vsi a sám hraješ?« 

»A co jsem měl, panímámo, jiného dělat, když on nemůže? 
Zkusil jsem to a jde mi to dobře,« povídal Klikotoč a hned 
spustil druhou písničku. 

»A to se podívejme, jak to sám pěkně umíš,« pochválila 
panímáma Klikotoče. A když Klikotoč přehrál, sáhla paní
máma do kapsáře a přidala mu ještě několik krejcarů. Klikotoč 
panímámě radostně poděkoval. Potom pozdravil a spokojeně 
odjížděl do druhého statku. Také byl rád, že jsou děti ve škole 
a že za ním neběhají. 

Nebudu ti, Mikeši, vypravovat, jak se mu vedlo a co všecko 
dostal, ale bylo toho hodně. Ve všech staveních se tomu lidé 



velmi divili, že Klikotoč sám objíždí vesnici a činí tak proto, 
"" 

že strýček Babáček leží u Sevců ve stodůlce nemocen. Velmi 
za to Klikotoče všude chválili a dávali mu dvojnásobnou od
měnu. A tak se stalo, že k polednímu měl Klikotoč obě postranní 
velké kapsy plné mouky, krupek a jiného vařiva a také menší 
kapsičku vedle kliky měl nacpanou penězi. Radostně ujížděl 
z návsi k našemu baráku. 

Ale na světě jsou také lidé zlí, kteří se neštítí třeba i chudého 
člověka okrást o peníze těžce vydělané. A také Klikotoče za
stavil pod slouhovou strží nějaký takový poberta a hned mu 
sahal do nacpané kapsičky. Ale milý Klikotoč nebyl jen tak 
nějaký takový kanička! Udeřil pobertu přes zlodějskou ruku 
tak důkladně klikou, že poberta bolestí až vykřikl. A nežli se 
překvapený zloděj vzpamatoval, milý Klikotoč už vjížděl na 
náš dvůr. 

Pomalu otevřel vrata u stodůlky; a když viděl, že strýček 
Babáček spí, zajel potichu na své místo. Chvíli strýčka pozo
roval, a když slyšel, že už klidně oddychuje, spokojeně si za
bručel: »Už je mu dobře. Teď ho necháme pořádně prospat 
a potom hned pojedeme vesele domů!« A milý Klikotoč si 
radostně potichu zahvízdl a zatočil naprázdno klikou. 

A tu ho napadlo něco hodně veselého. Popojel potichu 
k strýčkovi, klikou vytahal z kapsičky peníze a všecky je na
strkal strýčkovi do kapsy u kabátu. Potom se zase postavil na 
své místo. Usmíval se spokojeně a těšil se, jak bude strýček 
radostně překvapen. 

Ale strýček spal ještě dlouho a teprve odpoledne se trochu 
probral ze spaní. Otevřel oči, chvíli pozoroval Klikotoče a po
tom počal něco hledat po kapsách, až sáhl do pravé kapsy 
u kabátu, kam mu Klikotoč nacpal peníze. Chvilku se v nich 
prohraboval, až to zvonivě chrastilo, a spokojeně se usmíval. 
Ale Klikotoči bylo divné, že nic neříká. A tu strýček pomalu 
vytáhl ruku z kapsy, zavřel oči a za chvilinku zase chrupal. 
A spal, pořád spal a teprve kvečeru se doopravdy probudil. 
Sedl si na slámě, protřel si důkladně oči a díval se smutně na 
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Klikotoče. »To jsme to, milý brachu, tentokrát vyprali!« pro
mluvil strýček. »Místo výdělku se tady už kolik dní provaluji 
na slámě a já vím, že zatím doma máma s dětmi už mě vyhlí
žejí, kdy už se vrátím a něco přinesu. Ach jo! A takový jsem ti 
měl krásný sen! Zdálo se mi, že jsem měl plnou kapsu peněz 
a tak mi pěkně v kapse cinkaly!« 

))A kterou kapsu, strýčku?« ptal se Klikotoč šibalsky. 
))Tadyhle tu pravou! Ale propánakrále! Vždyť já ji 

mám zase plnou peněz! Vždyť já pořád ještě spím!« křičel 
strýček Babáček a počal sebou pořádně vrtět, aby se· z toho 
spaní už konečně pořádně probral. 

))Ale strýčku, nevrťte tak sebou, ať si ještě nějak neublížíte!« 
volal na strýčka Klikotoč. )) Vždyť už nespíte! Vždyť ty peníze 
máte opravdu v kapse!« 

))A jak se mi tam dostaly? Kdo mi je tam dal?« 
»J á jsem vám je tam dal, strýčku.« 
))A kdes je vzal?« 
)) Poctivě jsem je vydělal, strýčku. Dostal jsem je od dobrých lidí 

za to, že jsem jim celé dopoledne po staveních vyhrával. A podí
vejte se, co jsem tadyhle ještě dostal všelijakých věcí na živobytí!« 

Strýček namáhavě vstal, šel pomalu ke Klikotoči a hleděl 
na něj s vykulenýma očima: )) Ty že jsi sám tohle všecko a tolik 
peněz dnes vydělal? Je to pravda, Klikotoči, anebo pořád ještě 
spím a tohle všecko se mi jenom zdá!« 

A teď už to, milý Mikeši, déle Klikotoč nemohl radostí 
vydržet. A protože po jednom kolečku skákat neuměl, jako 
já umím skákat po jedné noze, když mám radost, začal milý 
Klikotoč jezdit kolem strýčka dokolečka a najednou spustil 
takovou veselou písničku, že to až v naší malé stodůlce břinčelo! 
A strýček Babáček tam stál jako ve vidění. Když se Klikotoč 
z té radosti dost vydováděl, zastavil se před udiveným strýčkem 
a povídal: ))A teď, strýčku, honem domů! Až doma vám všecko 
vypovím, co a kde jsem ve vsi dostal.« 

»No jo, ale jak se domů dostanu? Vždyť slabostí sotva stojím 
na nohou!« 
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»Pěkně pohodlně se domů 
dostanete, strýčku. O to se ne
starejte. Sednete si na mne a 
pojedete domů jako v auťáku. 
Pojďte ven, dejte tam babičce 
sbohem a jedem!« kázal vážně 
rozkurážený Klikotoč. 

»No, já nevím, Klikotoči, 
jestli to opravdu půjde, ale 
zkusit to můžeme. Tak pojď 
tedy, já babičce poděkuji a 
pojedem! Už bych byl opravdu 
rád doma!« těšil se strýček 
Babáček. 

� 

Slo se mu to špatně, ale přece 
se ještě dobelhal do světnice, 
aby naší babičce poděkoval a 

dal sbohem. A když naší babičce pověděl, co všecko Klikotoč 
sám za dopoledne vydělal, nelenovala si babička vyjít ven 
a tam na dvoře Klikotoče pohladila a pochválila: »Nó, to jsi 
opravdu pašák, Klikotoči! Takových flašinetů je opravdu málo, 
aby dokázaly to, co ty jsi udělal.« 

Potom se rozloučila se strýčkem Babáčkem a ještě mu po
mohla vylézt na Klikotoče. Napomenula Klikotoče, aby jel se 
strýčkem opatrně, a ještě chvíli za nimi hleděla, jak jim to jde. 
A Klikotoč zpočátku jel opravdu opatrně, ale čím dál tím 
více pospíchal, aby užuž byli doma. Strýček se ho musil držet 
jako klíště, aby nespadl, a křičel: »Pomalu, pomalu, ať mě ne
ztratíš!« Ale nedočkavý Klikotoč ujížděl jako splašený. Když 
na silnici někoho dohonili, houkal na něj Klikotoč tú-tú, pá-pá! 
jako automobil a zase sypal se strýčkem Babáčkem dál, jen se 
za ním prášilo! 

Doma zatím tetička Babáčková naříkala, že se jistě strýčkovi 
někde něco zlého přihodilo. Také děti už hlady plakaly a každou 
chvíli vyběhly před baráček, aby se podívaly, zda jejich tatínek 

• 
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už jede s flašinetem domů. Dva dny tak čekaly zbytečně a teprve 
třetí den kvečeru přiběhl malý Toníček do světnice celý udý
chaný a volal: » Máminko, tatínek už jede! « 

Celá rodina Babáčkova vyběhla z chaloupky ven, aby tou
žebně očekávaného .tatínka uvítala. Právě zahýbal Klikotoč 
ze silnice na dvoreček a všecky Babáčkovy děti radostí skákaly, 
když viděly, · jak jejich tatínek přijíždí domů na KJikotoči. 
Pomohly tatínkovi slézt a radostně si ho odváděly domů. Potom 
vyndala tetička Babáčková Klikotoči všecko z kapes a uvařila 
pořádnou večeři. . 

A ten den bylo u Babáčků večer veselo. Když strýček Babá
ček vypověděl všechno, jak se v Hrusicích rozstonal a jak 
Klikotoč sám bez něho jezdil a hrál po vsi, daly se děti kolem 
Klikotoče do tance a Klikotoč k tomu spustil veselou písničku. 
A to je, milý Mikeši, konec mé pohádky!" 

• 
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1 es zaClna v ravovat 

Milé děti I Byly to krásné chvíle, když Mikeš vypravoval, 
co ve světě viděl a zkusil. Každý den večer se všichni známí 

� 

sešli u Sevců na zápraží a poslouchali. Byla tam babička s Pepí-
kem, Pašík, Bobeš, někteří sousedé a hoši a děvčata, kteří 
s Mikešem kamarádili. Mezi nimi sem tam pobíhal a poska
koval N ácíček, ale také pozorně poslouchal, co strýček Mikeš 
vypravuje. Tak poslechněte, děti, co všechno kocourek Mikeš 
ve světě zkusil. 

Když Mikeš na svém útěku z domova došel až k lesům za 
cihelnou, zastavil se, aby si trochu odpočinul. Dlouho se díval 
na svou rodnou ves a potom zamával pacičkou, jako by jí 
dával sbohem, a zašel do lesa. Přešel zalesněný Kožený vrch, 
vyhnul se vesnici Třemblátům, a zase stoupal statečně k lesu, 
který se černá na druhém vrchu u dvorce Myšlína. 

Byl už hodně unaven, když vycházel z lesa u vesnice Stru
hařova, a také měl už hlad. A teď si také vzpomněl, že si v tom 
spěchu nevzal s sebou žádné jídlo. 

"No, to jsem to pěkně vymňoukl" bručel si Mikeš do vousů. 
"A hlad už mám jak� pes I" 

Sedl si do mechu na kraji lesa a rozhlížel se po okolí. Nevěděl, 
chudák, co si má počít. Proto se velice zaradoval, když uviděl 
kus dál pasačku hus, jak sedí na mezi a čte si v nějaké knížce. 

"Dobrá," povídal si, "půjdu k ní a trochu si s ní popovídám. 
Možná že mi poradí, u koho bych támhle v té vesnici dostal 
nějakou práci." Rázně vstal a pustil se přes pole k té pasačce. 
Po cestě trochu pokašlával, aby pasačku na sebe upozornil, ale 
ta byla do čtení tak zabrána, že Mikeše nezpozorovala, až když 
došel k ní a zdvořile ji pozdravil. 

Teď teprve holčička zvedla hlavu a v úžasu otevřela ústa, 
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když uviděla podivného kocourka. Nemohla překvapením ani 
promluvit. 

"Dobrý odpoledne přeju !"pozdravil Mikeš znovu. Smekl 
� 

čepici a trochu se uklonil. "Já jsem Mikeš Sevců z Hrusic, 
co jsou támhle za těmi lesy." 

"J á jsem Mařenka Kudláčková támhle ze Struhařova," poví
dala holčička. Chvíli se ještě na Mikeše udiveně dívala, ale potom 
se zamračila a spustila na něj přísně: "Jak to chodíš, prosím tě? 
A proč mluvíš? Proč nemňoukáš jako kocour?" 

"No, když jsem se naučil mluvit, tak s tebou mluvím," odpo
věděl klidně Mikeš. "Co ti to bude platné, když na tebe budu 
mňoukat a ty nů nebudeš rozumět?" 

"Ty jsi mi nějaký vykutálený kocour! Kočky nemají mluvit 
a dost!" pustila se do něho holčička. "To mi nepovídej! My 
jsme už ve škole měli v přírodopise o kočce, a kočka nemluví. 
Já to musím přece dobře vědět, protože mám z přírodopisu 
jedničku. Abys to věděl!" 

"To já, milá holka, už dávno všecko vím," klidně odpověděl 
Mikeš a mávl pacičkou. "Já už mám dávno školu vychoze-
nou!" . 

Teď se zase Mařenka Kudláčková udiveně na Mikeše podí
vala. Potom se ho zeptala: "A kam jdeš ?" 

"Na vandr," odpověděl Mikeš. 
"Na vandr?" podivila se holčička. "A to jsi už po vyučení? 

A čím jsi vyučený?" 
J Vt'" · V I " " es e nlClm. 

"Tak proč jdeš do světa?" 
"Protože jsem babičce rozbil krajáč!" 
"A to jsi mi nějaký povedený kocourek!" rozhorlila sé hol

čička. "A to se na něho podívejme! On rozbije krajáč a už 
utíká do světa! To se patří? Teď tam u vás nebudou mít ani 
krajáč, ani kocoura! Ale to všecko se dá ještě napravit. Víš co, 
milý Mikeši? Ty se teď obrať a jdi zase pěkně domů! Dostaneš 
sice za ten rozbitý krajáč od babičky pár koštětem, ale budeš 
to mít odbyto a nemusíš jít nikam do světa!" 

1 19 



"To by udělala holka!" odpověděl jí Mikeš. "Ale pořádný 
mužský jde do světa a vydělá na nový krajáč." 

"A jak chceš na ten krajáč vydělat? Co všecko umíš?" 
"Umím chytat ulítnuté kanáry," nafoukl se Mikeš. "Už jsem 

jednoho ulítnutého kanára chyt u nás strýčkovi Maťochovi 
a on mi za to ušil pěkný kabátek. Mám ho tadyhle v tom 
ranečku." 

, 

"Achachacha!" smála se holčička. "To by sis tady nevydělal 
ani dva haléře, milý Mikeši! Tady nikdo ani kanára nemá. 
To musíš jít dál do světa." 

"Copak tady nejsem ještě ve světě?" ptal se Mikeš udiveně. 
"Kdepak! Tady ještě nejsi ve světě. To musíš jít ještě kolik 

hodin támhle za Prahu a tam budeš teprve ve světě! Vždyť 
jsi sotva hodinu cesty od Hrusic. Za chvíli to budou už u vás 
v Hrusicích vědět, že jsi tady, a možná že už večer tě tady 
budou hledat z Mnichovic četníci." 

Toho se Mikeš velmi ulekl. Pro lepána, to by tak ještě 
scházelo! A chudák Mikeš už v duchu viděl, jak jdou čtyři 
četníci, bodáky a pušky se na slunci blýskají a mezi četníky 
uprostřed cape on, spoutaný Mikeš! 

Dále už Mikeš nemyslil. 
Honem dával holčičce sbohem, aby už raději byl hodně 

daleko od domova. Ale přísná holčička přece měla dobré srdce. 
Vyndala z uzlíčku buchtu, přelomila ji v půli a jeden kus dala 
Mikešovi. 

"Tu máš," povídala, "a jdi si tedy do toho světa! Pozdrav 
a jdi! Já se musím ještě do večera naučit nazpaměť z čítanky 
článek »Král Jan, koruna rytířstva. «" 
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A chudák Mikeš šel dál do světa. Obešel vesnici Struhařov 
a plahočil se přes pole a přes meze, protože se bál jít po cestě, 
aby nepotkal četníky. Ale chůze přes vysoké meze, zoraná po-

'le' a brambořiště ho brzy unavila a také mu bylo zima. Proto 
se zastavil u jednoho šípkového keře, aby si trochu odpočinul, 
a také proto, aby si vyndal z ranečku svůj teplý kabátek. Potom 
si jej přehodil přes ramena a šel dál a dál a chudák ani nevěděl, 
kam ho jeho slabé nožičky nesou. Bylo mu smutno. A tu pojed
nou, když se vyškrábal na jednu vysokou mez, uviděl, že přišel 
na veliké pastviště, kde se páslo plno krav, a že hned u té meze 
měli pasáčkové rozdělaný ohníček. Ale u ohníčku seděl jen 
jeden pasáček a silnou holí vyhrabával z ohně pečené bram
bory. Ostatní byli v lese na dříví. 

Mikeš se velmi polekal a chtěl honem zase slézti z té meze 
dolů. Ale pasáček už jej spatřil a díval se na něho s vykulenýma 
očima. Potom vstal a pomalu šel k Mikešovi. jistě myslil, že 
se mu to jenom zdá, protože si stále přejížděl umouněnýma 
rukama obličej, aby se probudil. Byl kluk umouněná k smíchu. 
A Mikeš stál a čekal, co se bude dít. Pasáček došel až k němu 
a s velikým údivem si prohlížel, tu podivnou postavičku. A tu 
konečně si dodal kuráže a zeptal se Mikeše po klukovském 
způsobu: "Čí jsi?" 

" 

"j á jsem Mikeš Sevců z Hrusic," od pověděl Mikeš. 
Nyní vám, milé děti, ten kluk kulil oči ještě víc. Ptal se ko

courka jen tak, protože nevěděl údivem, co jiného dělat, ale 
odpověď od kocourka jistě nečekal. ještě chviličku si Mikeše 
prohlížel a potom se rychle obrátil k lesu, přiložil dlaně k ústům 
a volal do lesa: "Klucí, pojďte sem honem! Pojďte se na něco 
podívat! Honém, než to uteče!" 

Potom se zase vrátil k Mikešovi a ptal se ho, kam jde. 
"j á jdu do světa," odpověděl Mikeš. "já jsem támhle z Hrusic 
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Mikeš Sevců, co mají Pepíka. ] á jsem babičce rozbil krajáč 
s mlíkem!" 

"A teď nesmíš domů, viď?" povídal pasáček a dal se do 
smíchu. Ale vtom si vzpomněl, jak sám často nesměl domů 
pro nějaké provinění a jak je to zlé. ] ak takový kluk, který se 
bojí jít domů, má hlad a často se někde za barákem třese zimou. 
A proto se Mikeše zeptal: "Nemáš hlad a není ti zima?" 

,,] e mi zima," řekl Mikeš a choulil se zimomřivě do kabátku. 
"Tak si pojď támhle sednout k ohníčku a ohřej se!" zval 

pasáček kocourka a vzal ho za pacičku. "Pojď a neboj se! 
Nikdo ti nesmí nic udělat! ] á jsem nejsilnější kluk z celého 
Struhařova a přeperu pět Třemblaťáků!" Potom přivedl Mi
keše k ohníčku a usadil ho pohodlně, aby mu bylo teplo. Vtom 
už také přibíhali od lesa ostatní čtyři pasáčkové a už zdaleka 
volali: "Co to tam máš, Frantíku? Cos to chytil?" 

A tu Frantík Chytráčků vstal od ohníčku, po"pošel několik 
kroků pasáčkům naproti a zastavil je zvednutím ruky. 

"Počkejte, klucí, pomalu!" povídal jim, zatímco pasáčkové 
s úžasem hleděli na podivně oblečeného kocourka. "Pomalu, 
klucí, a neopovažujte se mu ublížit! To je můj známý kocourek 

� 

Mikeš Sevců z Hrusic, co mají Pepíka. On nesmí domů, protože 
babičce rozbil krajáč s mlíkem! Chudák doběhl až sem a je 
mu zima!" 

Nyní všichni pasáčkové obstoupili Mikeše a s velkým zájmem 
si ho prohlíželi. A už se jim ani nezdálo divné, že uprostřed 
nich sedí obutý a oblečený kocourek, ale spíše je zajímala jeho 
nehoda s tím krajáčem. Každému z nich se už stalo něco podob
ného a dobře věděli, jak se potom báli jít domů, že dostanou 
výplatu. A všichni Mikeše litovali. 

Tu si Mikeš připomněl, že je na útěku před četníky. Vstal 
rychle od ohníčku, upravil si raneček a srdečně děkoval pa
sáčkům za ohřátí. Hoši ho neradi pouštěli, moc se jim líbil, 
ale také uznávali, že musí utíkat dále. S prázdnou však ho ti 
dobrosrdeční pasáčkové přece nepustili. Rychle mezi sebou 
udělali sbírku, a než -se Mikeš nadál, měl plný raneček různých 
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věcí. Měl tam i tři krejcary, pečené brambory, dřevěného 
špačka, kolečko z hodinek, plíšek z foukad harmoniky, kus 
motouzu, dva knoflíky, špulku a sklo z brejlí. 

Radostně překvapený Mikeš jim všem upřímně děkoval a 
chudák ani pro slzy neviděl, že mu jeden pasáček podává ješt� 
dřevěnou káču a radí mu, aby si ji dobře schoval, že ji snad 
může na svém útěku dobře potřebovat. 

Hoši doprovodili Mikeše až k lesu, tam se s ním kamarádsky 
rozloučili a vrátili se zase k svému ohníčku. A pořád si vypravo-
vali o podivném kocourkovi. 

. 

A Mikeš putoval dál. Šel vysokým, tmavým lesem, prodíral 
se hustým křovím, překračoval příkopy a přelézal řady balvanů. 
Jednou by ho byl málem porazil prchající zajíc. Ale statečný 
Mikeš si z toho nic nedělal a jen si pomyslil, že ten macek asi 
také někde někomu rozbil krajáč. A už byl zase pořádně unaven, 
když vyšel z lesa na cestu, která vede z Klokočné do Svojetic, 
Hledal nějaké mechem porostlé místečko za křovím, aby si 
odpočinul. A už měl takové pěkné místečko vyhlédnuté, už si 
tam chtěl do mechu pohodlně ulehnout, když vtom spatřil 
v příkopě u cesty sedící babičku s nůší na zádech. Odpočívala si. 
Mikeš něco zabručel a chtěl poodejít kousek dál vyhledat si 
jiné místečko. Ale vtom ho napadlo něco hodně povedeného, 
protože se usmál pod vousy a vesele si poskočil. A hádejte, milé 
děti, co ho napadlo? Ano! Dobře jste uhodly! Milý Mikeš 
se potichoučku šoural k babičce s nůší a potichoučku a pole
houčku, jak to jen kočka dovede, do té nůše jí vlezl. Bylo v ní 
asi do polovice všelijaké kupecké zboží a nahoře byla přikryta 
zástěrou. Tam byl Mikeš dobře schován. Usmíval se spokojeně, 
že to tak dobře provedl. Ale dlouho se milý Mikeš nesmál. Ba
bička si povídala: "Nic platno, musím jít dál, abych byla do 
večera doma!" A namáhavě vstala. Kousek cesty šla a potom 
si zase pro sebe povídala: "Takové krátké odpočívání člověku 
žádné síly nedodá! Vždyť namoutěkutě se mi ta nůše zdá teď 
o mnoho těžší než byla dřív." Mikeš se v nůši zastyděl. Bylo 
mu hanba, že se dá od té staré babičky nést, když samotné 
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zboží bylo pro ni dost těžké. Už chtěl z nůše vyskočit, ale přece 
to neudělal, aby se babičce z leknutí nic nestalo. Vzpomněl 
si na babičku doma a pomyslil si: "Jedné jsem rozbil krajáč 
a druhou bych zase přivedl do nemoci. To bych za den způsobil 
dvě neštěstí, a to bych opravdu nerad udělal!" 

Proto se velmi zaradoval, když se babička u nějakého lesa 
opět zastavila a povídala si: "Musím se zase po těch nústečkách 
podívat, jestli tam něco nenajdu!" Měla v tom lese asi svoje 
známá houbová místa a chtěla si je vysbírat. Usedla na kraji 
lesa a vyvlekla se z popruhů. Nyní byla v Mikešovi opravdu 
strachem malá dušička, aby se babička do nůše náhodou ne
podívala. Ale babička odešla hned do lesa. 

Už chtěl Mikeš z nůše vyskočit, když vtom zpozoroval, že 
někdo k nůši potichu přistoupil a že strká pod zástěru do nůše 
ruku. Ale bystrý kocourek hned poznal, že to není ruka té staré 
babičky. Byla to ruka nějakého potulného člověka, který chtěl 
chudé babičce ukrást trochu toho zboží, koupeného za těžce 
vydělané peníze. A teď se už Mikeš dlouho nerozmýšlel a rychle 
zaťal své ostré drápky do všetečné ruky. A jistě to milý kocourek 
udělal pořádně. Ten někdo ustrašeně vykřikl, rychle vytrhl ruku 
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z nůše a utíkal horempádem pryč! Ani se neohlédl a neviděl, 
že za ním ještě z nůše hrozí malá černá pěstička. 

Když tulák zmizel, vylezl Mikeš čiperně z nůše ven a opatrně 
lezl travnatým příkopem pryč, aby ho vracející se babička 
nespatřila. Slyšela v lese výkřik a teď honem spěchala ke své 
nůši, aby se podívala, zdali se jí nic neztratilo. Kousek dál za 

. křovím seděl Mikeš, pozoroval babičku a spokojeně se usmíval. 
Věděl dobře, že se babičce nic neztratilo. A měl vám, milé děti, 
ten poctivý kocourek takovou radost, že staré babičce řádně 
oplatil za to, že ho ten kousek cesty nesla v nůši. Nahradil jí 
tu námahu tím, že jí zachránil zboží před zlodějem. A bylo 
mu z toho ze všeho tak veselo, že si na další cestě do světa spoko-
jeně pohvizdoval. . 
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i eš straší 

Dokud bylo denní světlo, byl náš milý kocourek ještě dost 
veselý, ale když nastával večer, počalo mu být smutno. Ne
věděl, kde bude první noc přenocovat. Vzpomínal na svůj 
teplý pelíšek doma za kamny a bylo mu teskno, když si uvě
domil, že nyní bude muset přespávat u cizích lidí. U lidí, které 
nezná a které jakživ neviděl. A tu si připomněl, že má s sebou· 
v ranečku peníze a plno všelijakých cenných věcí. 

. 

"Hola! Musím být velmi opatrný!" bručel si ustaraný Mikeš. 
"Musím si dát pozor, abych nepřenocoval u nepoctivých lidí, 
kteří by mě mohli připravit o celý můj majetek! Ale jak poznám 
lidi poctivé a nepoctivé? Já vím, že by se někteří lidé jistě roz
zlobili, kdybych se jich napřed zeptal, nejsou-li náhodou zlo
ději. " 

A tu se náš milý poutníček po dlouhém uvažování rozhodl, 
� 

že raději přespí někde v lese. Sel ještě chvíli po silnici, až přišel 
k lesu, kde rostly silné a husté stromy, a jeden z nich si vybral 
pro svůj nocleh. Zul si boty, složil si je i s čepicí do ranečku 
a jen kabát si ponechal na sobě, aby mu nebylo v noci chladno. 
Potom si hned vylezl na strom, kde se mezi hustými větvemi 
pohodlně usadil ke spánku. A než usnul, vzpomínal si na domov: 
"Všichni spí v teple, Pepík za vyhřátými kamny, Pašík a Bobeš 
v teplých chlívkách a jen já tady sedím v lese na stromě jako 
ta divá zvěř!" 

Bylo mu zima, ale přece brzy usnul, protože byl dlouhou 
cestou unaven, a spal tvrdě až do rána. A když se ráno probudil, 
koukal udiveně, kde to je. Myslil, že se mu to stále ještě zdá, 
ale zima a hlad ho brzy přesvědčily, že to není sen. Rychle slezl 
se stromu a dole se zase ustrojil, aby přece vypadal jako řádný 
pocestný, a ne jako obyčejný vandrák! A přitom rozumoval: 
"Pořádnému pocestnému zvířeti spíš lidé dají kousek chleba 
než lajdákovi!" 



Jak ,:,íte, milé děti, Mikeš ptáčky nikdy nechytal. V žaludku 
mu už kručelo, proto rychle vyběhl z lesa a bystře si vykračoval 
dále po silnici, aby se brzy dostal k nějakým dobrým lidem. 
A velice se potěšil, když po malé chvíli uviděl na poli u silnice 

. , , " pracuJlcl pammamu. 
"Mám štěstí!" povídal si spokojeně. "Ta jistě bude mít 

s sebou kousek nějakého jídla na svačinu. Poprosím ji a ona mi 
jistě dá kousek něčeho k jídlu!" 

Když Mikeš došel až k panímámě, smekl čepičku, zdvořile 
pozdravil a jako způsobný pocestný poprosil o nějakou almuž
ničku. Panímáma poděkovala za pozdravení a ohlédla se. Mikeš 
ještě jednou pozdravil, ale panímáma něco vykřikla, rychle 
sebrala uzlíček a utekla do lesa. A Mikeš za ní hleděl s otevřenou 
pusinkou. 

"Tohle jsem janek!" povídal si. "Proč se mě ta panímáma 
tak ulekla? Nic bych se nedivil� kdybych byl slon nebo medvěd! 
Cožpak tady v těch vesnicích nemají kocoury? Anebo se mě 
lekla, že mám hůl? To ji tedy musím podruhé nějak šikovně 
za sebe schovat, aby se mě lidé nebáli." 

Ještě chvilku hleděl zamyšleně k lesu, ale potom mávl pacič
kou a šel dál. 
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"Zkusím to támhle s tím oráčem," bručel si cestou. "J e to 
mužský a je velký jako hora." 

Kus cesty dál oral na poli čeledín. Hleděl dolů k pluhu a díval 
se, jak se země pěkně krájí a odvaluje stranou, a ničeho jiného 
si kolem sebe nevšímal. Byl tak zabrán do své práce, že na něj 
musel Mikeš dvakrát z�volat, než uslyšel a zastavil koně, aby se 
podíval, kdo to na něho volá. 

"Dobré jitro přeju, pantáto!" pozdravil Mikeš potřetí. Chtěl 
poprosit o něco k jídlu, ale na to už čeledín nečekal. Zahodil 
bič, nechal stát koně i s pluhem na poli a dal se na útěk. Dělal 
přitom tak veliké skoky, že byl hned v lese. 

"No tohle, už jsem doopravdy z toho hloupý!" polekal se 
Mikeš. "Takový člověk jako hora veliký a silný, a také se mě 
bojí! Cožpak jsem, lidičky, nějaké strašidlo? Takhle, mně se 
zdá, nedostanu od lidí ani kousek jídla a snad musím umřít 
hlady!" A náš milý kocourek si musel usednout na kámen, jak 
tím byl rozčilen a ustrašen. Přemýšlel o tom, proč se ho lidé 
bojí. A tu se pojednou uhodil pacičkou do čela a radostně si 
povyskočil : 

"No jo, už to mám! Oni se mě ti lidé bojí, protože mluvím 
lidskou řečí. A oni asi jakživi neslyšeli kocoura mluvit a myslí, 
že jsem nějaký rarášek! To není jako v Hrusicích, kde už jsou 
všade lidé na mne zvyklí. To já tady musím dříve lidi opatrně 
upozornit, že mluvím, aby se mě nelekli, až na ně doopravdy 
promluvím. Že jsem na to, já vrták, také hned nepřišel?! Ale 
teď to napravím." 

A hned se, milé děti, dozvíte, jak to Mikeš provedl. Za malou 
chvilinku přišel k louce, na které dvě děvečky sušily trávu. 
Mikeš se zastavil a zavolal na ně: "Lidičky, nelekejte se, já 
mluvím!" A potom teprve smekl čepičku a pozdravil. Ale dě
večky mu ani nepoděkovaly. Ty teprve vyváděly! Ustrašeně 
vykřikly, zahodily hrábě a horempádem utíkaly z louky. Jedna 
přitom ztratila střevíce, druhá dvakrát upadla, ale zase hned 
vyskočila a obě se hnaly k vesnici. 

A chudák Mikeš se už dal nad tím vším do pláče: "Pro-







krýlepána, vždyť já takhle opravdu na tom útěku umřu hlady! 
] akpak mohu někoho poprosit o kousek jídla, když ode mne 
každý hned uteče, jakmile na něho promluvím! Snad bych 
přece jen udělal nejlépe, kdybych se hned otočil a vrátil se 
domů. Co na tom, že dostanu za ten rozbitý krajáč pár koště
tem? Vždycky to bude lepší, nežli se takhle potloukat světem 
a mít hlad! Co mi je to platné, že mluvím, když se tady každé 
nevzdělané zvíře má líp než já!" 

A tu ho napadlo, že by mohl zkusit ještě něco jiného. 
"Ale jserri to chytrák, že jsem už dávno na to nepřišel!" 

zlobil se Mikeš na sebe. "Vždyť já mohu ještě hodné panímámy 
poprosit o jídlo po kočičím způsobu! Sláva! A také to hned 
udělám!" 

Mikeš se rychle svlekl, boty, čepici a kabátek si svázal do 
ranečku a raneček si dobře schoval do hustého křoví. A potom 
šel po mezi k blízké vesnici. U jednoho statku přelezl plot, 
a když se přesvědčil, že je pes dobře uvázaný, seskočil do dvora 
a šel po čtyřech nohách ke dveřím statku. A právě vyšla ven 
panímáma s ošatkou, aby nasypala drůbeži. 

Vtom Mikeš žalostně zamňoukal. Panímáma se ohlédla, polo
žila ošatku se zrním na lavici a zadívala se pozorně na černého 
kocourka. 

"Kdepak se tady tenhle černý kocour vzal?" povídala si 
'" 

pro sebe. "Cípak je? A ten je nějaký pašák! Takového bychom 
tady mohli dobře potřebovat, když se nám ten náš starý kocour 
Všudybyl ztratil. Musím mu dát honem trošku mlíčka, aby se 
spíše ochočil. " A panímáma se rychle vrátila do světnice. "Dobře 
jsem to provedl," liboval si Mikeš a s chutí se pustil do mléka, 
kterého mu panímáma přinesla pořádný talíř. "Tu máš, macku!" 
povídala přívětivě. ,,] e na tobě vidět, že už máš hlad. Odkudpak 
ses k nám zatoulal?" 

'" 

Mikeš už chtěl odpovědět, že je Mikeš Sevců z Hrusic, co 
mají kluka Pepíka a čuně Pašíka, ale ještě včas se zarazil a mlčel. 
Jen něco zdvořilého v kočičí řeči zamňoukal a hned se zase 
s chutí pustil do chutného mlíčka. 
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Panímáma stála nad ním a dívala se spokojeně, jak mu 
chutná. Ten velký černý kocourek se jí velmi líbil a přála si, 
aby u nich ve statku zůstal. Když Mikeš dojedl a pacičkou si 
utřel mokré vousy, shýbla se panímáma pro prázdný talíř a při
tom Mikeše pohladila. 

"Chutnalo ti, viď, macku? Bylo dobré mlíčko?" povídala 
v, v • \tl pnvetlVe. 

"Moc dobré bylo, panímámo! Jako turecký med!" odpo
věděl Mikeš vesele. Chtěl ještě něco zdvořilého říci, ale vtom 
se vzpamatoval a honem začal zase mňoukat. Ale už bylo 
pozdě a Mikeš viděl, že zase něco nešikovného vyvedl. 

Panímáma ustrašeně vykřikla, upustila talíř a utekla do svět
nice. Při bouchla za sebou dveře a rychle zamkla. Když to Mikeš 
uviděl, obrátil se rychle a horempádem pádil ze dvora. Pes se 
za ním divoce rozštěkal, vztekle se trhal na řetěze a nadával 
Mikešovi ve psí řeči. 

Jako blesk přelétl Mikeš plot a velikými skoky uháněl přes 
zahradu a po mezi ke svému úkrytu. Tam se teprve zastavil 
a hluboce oddychoval. 



"Ale jsem to hlupák, kanimůra a vrták vrtácká!" nadával 
si. "To jsem to zas jednou zpackal, hadry-cucky, starý necky! 
Nemohl jsem si dát pozor a mlčet? Jak krásně jsem mohl v tom 
statku nějaký čas sloužit, když jsem se té panímámě tak líbil! 
Hned bych si tou holí namlátil! Ale teď už si doopravdy musím 
dát pozor, a jestli ještě na někoho promluvím, ať mě sám rohatej 
za ocas na trní pověsí!" 
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I druhou a třetí noc přespal Mikeš na svém útěku do světa 
v lesích na stromech. Ale bylo mu tam vždycky tak zima, že 
čtvrtý den kvečeru přemýšlel, zdali by přece jen nebylo lépe 
přespati někde pod střechou u dobrých lidí. 

"Snad najdu nějakou takovou hodnou stařenku, jako je naše 
babička, a ta mi snad dovolí přespat ve světnici u teplých 
kamen," těšil se Mikeš a spěchal, aby ještě za světla nějaké 
hodné lidi našel. A tu pojednou v záhybu cesty spatřil na malém 
pastvisku u lesa vůz přikrytý plachtou. Vypřáhnutý kůň se pásl 
na pokraji lesa a kolem ohně, který plápolal nedaleko vozu, 
seděli tři lidé. Dvě ženy vařily v kotlíku večeři a muž pokuřoval 
z krátké dýmky. 

Mikešovi se ti lidé líbili. Muž měl na sobě modrý kabát, 
červené kalhoty, vysoké lesklé boty a zelenou vestu, plnou 
velikých stříbrných knoflíků. 1 ženy měly na sobě i ve vlasech 
mnoho stříbrný<;:h ozdob. "To budou jistě pořádní lidé, když 
jsou tak krásně oblečeni," myslil si Mikeš. "Také budou asi 
hodně vzdělaní, když stále jezdí světem. Takoví lidé už viděli 
ve světě mnoho všelijakých podivných věcí, tak se snad ne
leknou kocoura, který mluví lidskou řečí. Půjdu k nim a po
prosím je o nocleh a o kousek něčeho k jídlu. " 

� 

Přeskočil příkop a pomalu se blížil k lidem u ohně. Cekal, 
že se někdo z nich ohlédne a zeptá se ho, co si přeje, ale oni 
hleděli do ohně a neviděli ho. Teprve když došel až k nim 
a zdvořile pozdravil, ohlédli se všichni a s údivem se dívali na 
Mikeše. A mlčeli. Snad úžasem nemohli ani promluvit. 

Mikeš ještě jednou pozdravil a poprosil o nocleh a o něco 
k jídlu. Maso v kotlíku zavonělo až k němu. 

Teprve nyní černý muž něco k ženám rozčileně promluvil, 
ale Mikeš mu nerozuměl, protože mluvil nějakou cizí řečí. 
Také obě ženy byly velmi rozčileny a ustrašeny. Něco mezi 



" '
," ',I ,,�" , ', " . " • .  , . , •• '. " 

I # 1 .  I ' � I � . ,. - ' 1' 1. '* · , •• 
I I I . ... . . • • . , . 

.. . . . 
. .. . .  ' 

-- - - -- - - - - - - - - -
.. ... -� - - - - - -- - - - - - - - ---

sebou brebentili a potom muž odešel k vozu. Jedna z žen udělala 
vedle sebe místo a zvala Mikeše, aby si sedl k ohni a ohřál se. 
Povídala, že mu nocleh dají s radostí a o kousek masa že u nich 
také není nouze. 

Mikeš jim poděkoval za ochotu, odložil raneček a posadil 
se k ohni. Těšil se, že se zase jednou pořádně ohřeje a dostane 
do žaludku teplé sousto. Tu se ho obě ženy najednou počaly 
jedna přes druhou vyptávat, odkud je a kam jde, a když jim 

� 

chtěl odpovědět, že je Mikeš Sevců z Hrusic, ucítil pojednou, 
že mu byl hozen zezadu přes hlavu pytel. Chtěl se bránit, ale 
už bylo pozdě. S hrůzou pozoroval, že je v pytli někam odnášen 
a že se z toho pytle už sotva dostane ven. Potom cítil, že byl 
hozen do toho vozu na slámu a přikryt těžkými hadry. 

Ještě zoufale vykřikl: "Babičko!", ale muž jej uhodil a po
hrozil mu, že ho zastřelí, jestli ještě mukne! 

Milé děti, ti lidé byli cikáni! 
Ubohý kocourek byl v tom pytli hrůzou bez sebe. Měl hlad, 

zima mu bylo a ještě k tomu měl strach, veliký strach, co se 
s ním bude dále dít. Litoval, že odložil u ohně svůj raneček. 
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Měl v něm kudličku a to"u by se nyní z pytle jistě ven prořezal. 
A potichu si naříkal, že už nikoho z domova neuvidí. Ani 
babičku, ani Pepíka, ani Bobeše s Pašíkem. Už věděl, že ho ti 
zlí lidé jistě zavezou někam hodně daleko od domova, aby už 
domů netrefil. 

A tak si tam v tom pytli smutně naříkal celou dlouhou noc 
až do rána. Věděl, že je ráno, protože někde daleko kohouti 
kokrhali. Lidé u vozu zase něco brebentili a Mikeš poznal, že 
zapřahají koníka. 

"Už mě odvezou až na konec světa!" vzdychl si a pacičkou 
si utřel uslzená očka. "Sbohem, babičko a všichni mí zlatí 
kamarádi! " 

A tu slyšel dupání mnoha těžkých bot a silné mužské hlasy. 
Mikeš poznal, že se blíží k vozu, protože je bylo víc a více slyšet, 
a nastražil uši. 

"Hej vy!" slyšel nějaký rázný hlas. "Co máte v tom voze? 
Nemáte tam zase něco ukradeného?" • 

"Nic tam nemáme," slyšel Mikeš mluvit muže od ohně. "Do
cela nic tam nemáme kradeného, poníženě prosím, pane stráž
mistře !" 

� 

"Cetníci, prokrýlepána, četníci!" zašeptal Mikeš. "jistě jsou 
to četníci, kteří mě hledají pro ten rozbitý krajáč! Co teď? 
Mám se jim ozvat, aby mě vysvobodili? A potom mě jistě 
zavřou do vězení!" 

"A co mohu dostat za ten rozbitý krajáč?" rychle rozumoval 
dále. "Nejvýš nějakých padesát let žaláře, a to bude pro mne 
stokrát lepší nežli u těch zlých lidí přijít o život!" 

A tu Mikeš co mohl nejvíc vykřikl: "já jsem, prosím, ukra
dený!" 

"Koho to tam máte?" zahromoval jeden z četníků. 
"A to nic není, poníženě prosíme, pane strážmistře!" brebtal 

cikán a celý se strachy třásl. "To je jen cvičený papoušek." 
� 

� 
"Zádný papoušek!" křičel Mikeš v pytli. "já jsem Mikeš 

Sevců z Hrusic!" 
"Tohle se vám nevyplatí!" promluvil strážmistr a zahrozil 



ustrašenému cikánovi prstem. Potom rázně přikročil k vozu, 
odhodil hadry a zavolal: "Kde jsi, kluku?" 

Vtom se počal pytel pohybovat a Mikeš v něm radostně vy
křikl: "Tady jsem, pane četníku!" 

Strážmistr pytel pozdvihl a podivil se, že je tak lehký. Rychle 
jej rozvázal a zavolal: "Tak polez ven, Ferdo, Tondo nebo 
co je to?" 

A když vylezl z pytle černý kocourek s čepicí a botami, dali 
se ostatní četníci do velikého smíchu. 

Ale strážmistr se nesmál. 
"To je nějaký tajtrdlický kocour! Ale kde je ten kluk, ten 

� 

Mikeš Sevců?" rozkřikl se na cikána. 
� 

"A to jsem já, pane četníku! Já jsem ten Mikeš Sevců z Hru-
sic, co mě hledáte pro ten rozbitý krajáč, a tenhle pantáta mě 
ukradl," vykládal Mikeš ustrašeně. 

� 

Ale nikdo mu neodpověděl. Cetníci stáli nehnutě kolem 
a s úžasem si prohlíželi podivného kocourka. Nikdy takového 
kocourka neviděli. A Mikeš stál rozpačitě před nimi a se stra
chem očekával, kdy už mu dají pouta a odvedou ho do vězení. 

A tu konečně promluvil strážmistr: "Tohle je opravdu ne
uvěřitelné! Už jsem viděl mnoho všelijakých věcí na světě, ale 
takového kocourka jsem ještě neviděl. Slyšel jsem sice jednou 
vypravovat, že v Hrusicích takový kocourek bydlí, ale nevěřil 
jsem tomu. Teď však už tomu věřím, když tady přede mnou 
stojí a já s ním mluvím. A poslouchej, kocourku nebo Mikeši, 
kdo tě naučil tak pěkně mluvit?" 

"Náš Pepík, pane četníku! Učil mě mluvit od malička a potom 
jsem byl také jedno půldne u nás ve škole," moudře vykládal 
Mikeš. 

"A jak ses dostal z Hrusic až sem, vždyť je to dálka! Proč se 
jen tak potuluješ sám světem, když jsi tak vzácný kocourek?" 
vyptával se strážmistr. 

Mikeš na něj vykulil oči: 
"Vždyť to snad víte, pane četníku! Vždyť já vím, že mě 

hledáte, protože jsem doma rozbil babičce krajáč s mlékem. 
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Ale já jsem nechtěl utéci! Já si jdu do světa najít nějakou práci, 
abych si vydělal peníze a koupil za ně babičce nový krajáč. 
Ale jakáž pomoc? Když už jste mě chytili, tak mě jen beze 
všeho odveďte do žaláře!" 

"I copak tě to napadá, kocourku?!" chlácholil strážmistr 
Mikeše. "My tebe nehledáme, my hledáme jen zlé lidi. Kvůli 
nějakému rozbitému krajáči tě přece nedáme do vězenÍ. Jen si 
jdi klidně dál do světa a my všichni ti přejeme, abys vydělal 
hodně peněz a koupil babičce fůru krajáčů. A jen se vyhýbej 
zlým lidem, aby tě nepotkalo neštěstÍ. Bylo by tě opravdu velká 
škoda !" 

Nyní chtěl strážmistr dáti cikánům řádné napomenutí, ale 
cikáni zmizeli. Jistěže utekli někam do lesů, kde se ukryli a čekali, 
až četníci s tím podivným kocourkem odejdou. 

Mikeš měl z toho všeho velikou radost. Už se četníků docela 
'" 

nic nebál a srdečně jim poděkoval za vysvobozenÍ. Cetníci mu 
pomohli ještě najít jeho raneček a vyprovodili ho až na konec 
lesa. Tam se s ním srdečně rozloučili a vnutili mu skoro dvacet 
krejcarů, které mezi sebou sebrali. 

Také kousek salámu mu dali, a když si potom Mikeš po silnici 
zase statečně vykračoval a z toho salámu s chutí ukusoval, 
velice si liboval: 



"Sláva! Teď už se nemusím před četníky schovávat! Teď už 
se jich bát nebudu, když vím, že u nich najdu ochranu před 
zlými lidmi!" 

A Mikeš si vykračoval vesele dál do světa. 
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Celý den vzpomínal Mikeš cestou na hodné četníky a na 
jejich dobrý salám. Vykračoval si vesele a chvílemi si také 
pohvizdoval, protože už neměl před četníky strach, ale když 
nastal večer, přece si našel nocleh raději zase v lese na stromě. 
Lidem už nevěřil. Dobře se vyspal a druhý den časně ráno už 
zase putoval dále do světa. Pěkně se mu šlo. Sluníčko svítilo, 
tráva voněla a se stromů na něj vrabci rozpustile pokřikovali. 
Ale Mikeš se na ně nezlobil. 

Přicházel zase k jedné vesnici a tu ho napadlo, že by mohl 
opět jednou po kočičím způsobu poprosit v některém statku 
o trochu mléka. Měl sice peníze, ale bál se jít někam do krámu 
něco si koupit, aby se ho lidé nelekli nebo ho zase neukradli. 
Zrovna na kraji vesnice byl veliký statek a k tomu si Mikeš 
zamířil. 

,.,Tam půjdu," řekl si. "Snad budu mít štěstí, že tam bude 
zase tak hodná panímáma. Ale nesmím se tak hloupě vymňouk
nout jako posledně! Dám si teď dobrý pozor!" 

Svlekl se, dal si věci do ranečku a raneček si zase dobře 
� 

schoval na mezi do trnÍ. Potom šel po mezi ke statku. Sel po 
čtyřech, aby ho třeba už z dálky někdo neviděl a nepolekal se. 
Těšil se na dobré mlíčko, a proto spěchal, aby už byl ve statku. 
A když už chtěl přeskočit zeď u dvora, zavolala na něj odněkud 
kočička: 

"Kampak tak pospícháte, strýčku?" 
Mikeš se podíval po stromech a na jednom z nich uviděl 

sedět hezkou tříbarevnou kočičku s mašličkou na krku. Hned ji 
v kočičí řeči zdvořile pozdravil a kočka také něco zamňoukla. 
Chvíli si Mikeše zvědavě prohlížela a potom se ho zeptala, 
odkud je a kam jde. 

"Já jsem, slečno, zdaleka a jdu si do světa vydělat nějaké 
peníze. " 



"A čím jste?" ptala se zvě
davá kočička. "Snad nejste ko
miníkem?" 

"Nejsem, slečno! Já jsem jen 
� 

Mikeš Sevců z Hrusic," před-
stavil se skromně Mikeš. "Jsem 
jen chudý pocestný a do toho
dle statku si jdu vyprosit tro
chu mlíka." 

"Já jsem starostova Mícin-
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ka!" nafoukla se kočička. "Já to tady všechno dobře znám a 
radím vám, pane Mikeši, abyste do tohodle statku nechodil! 
Zrovna včera tam proháněli nějakého kocoura, protože jim ve 
sklepě okousal pečeni, a mohli by vám tam třeba vynadat. Ale 
z toho si nic nedělejte a pojďte se mnou k nám. Já mám doma 
ve sklepě pro sebe plný krajáč smetany a pro jednou také ne
zchudnu, když vám jí trochu dám." A kočička hned seskočila 
se stromu a vedla Mikeše do vedlejší chalupy. Mikeš šel po
slušně za ní, ale neviděl, že se Mícinka nějak rozpustile usmívá. 
Mikeš byl hodný kocourek a věřil, že je každý tak dobrosrdečný 
jako on. Proto poslušně prolezl za kočkou plotem, přeběhl dvůr 
a bez dlouhého rozmýšlení skočil malým okénkem do sklepa, 
ke kterému ho Mícinka přivedla. 

"Tam ten krajní krajáč se smetanou je můj. Z toho si můžete 

• • . , " " 
' . ' , "  _ *" ', ' 1 1 

139 



sníst, co budete chtít!" volala Mícinka na Mikeše okénkem, 
a když viděla, že se Mikeš s chutí pustil do smetany, sedla si 
u okénka a stále něco na něj dolů hlasitě mňoukala. Přitom se 
každou chvilinku ohlédla ke dveřím chalupy a byla velmi roz
čilena. Ale pojednou ztichla, mrskla sebou a zmizela. 

Mikeš nechal jídla a přemýšlel, proč Mícinka tak rychle 
utekla. Čekal, kdy se zase vrátí, ale jak se chudák ulekl, když 
místo ní pojednou uviděl nahoře u okénka stát chalupníka 
s pytlem a s holí. Prokrýlepána, už je zase v nějaké pasti! Blesklo 
mu hlavou, že ho jistě ta kočka schválně zavedla do cizího 
sklepa a mňoukáním přivedla chalupníka. 

Chudák Mikeš nevěděl honem, co má dělat! Vyskočit okén
kem nemohl, protože chalupník už k němu nastražil široký pytel 
a volal na někoho, aby šel uhodit na dveře u sklepa. Přitom 
huboval: "Počkej, zloději kočičí, dneska se ti to nevyplatí chodit 
nám na smetanu!" 

Vtom viděl Mikeš, že ve sklepě na zdi visí senem vycpaná 
králičí kůže, a hned mu napadla výborná myšlenka, jak se z té 
pasti dostane. Dlouho se nerozmýšlel, strhl důkladně vycpanou 
kůži se zdi, a když se ozvala na dveře u sklepa hromová rána, 
hodil kůži chalupníkovi do otevřeného pytle! 

"Hola! Už ho, Vašku, máme, kočičího zloděje! A jak se, 
hlupák, krásně chytil! Ale počkej, dostaneš teď smetanu! Hned 
s tebou jdu k starostovi a teď snad pan starosta uvěří, že jejich 
Mícinka nám chodí už kdovíjak dlouho na smetanu," láteřil 
chalupník a pytel s kočičím zlodějem pevně stiskl v podpaždí, 
aby se nemohl ani hnout. A s velikým hromováním odnášel 
pytel k starostovům. 

Mikeš už dále na nic nečekal. Vyskočil okénkem, přelétl 
dvůr, přeskočil dřevěný plot a jako vítr se hnal po mezi. Byl 
chudák celý uštvaný, když doběhl ke své skrýši v trnÍ. Musel 
se schovat do hustého křoví, aby si tam po tom honu důkladně 
oddychl. A tamodtud hrozil zaťatou pacičkou směrem ke vsi 
a zlostně huboval: "Kam mě to všichni kozli do toho světa 
nesou? Proč jsem raději nezůstal doma u našich hodných lidí? 
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Vždyť je ten svět jen samá faleš a samá zlodějna! O babičko 
zlatá, vy se jistě na mne doma pro ten krajáč zlobíte a nevíte, 
co já už jsem pro něj všechno zkusil! Už aby do toho stará 
kacabajka uhodila! Je to ale faleš! A já, hlupák stará, lezu za 
tou nastrojenou kočičí slečinkou jako beran a dám si nakukat, 
že je to její smetana! A kradu jako zloděj cizí smetanu! Ale já 
to na sobě nenechám! Já jsem poctivý kocour, a když už jsem 
těm lidem tu smetanu snědl, tak jim ji také zaplatím." 

A milý kocourek rozbalil rychle raneček, vyndal z něho 
všechny schované krejcary, dal si je do hubičky.a zase pádil 
rychle ke vsi. Spěchal, aby to vykonal dříve, nežli se chalupník 
s Vaškem vrátí od starosty. V mžiku přeběhl zahradu, přeskočil 
plot a několika skoky doběhl k okénku u sklepa. Tam vyndal 
z hubičky peníze a všechny hodil okénkem do sklepa. 

"Tady máte za ni krejcary, Smetáčkovi, Bartáčkovi, Kar
táčkovi, nebo jak se jmenujete! Já jsem sice jen chudý pocestný, 
ale nekradu! A s tím se vám poctivě poroučím!" 

A zase horempádem utíkal ke svému pelíšku. Ten den už 
Mikeš dále nešel. U dělal si v hustém křoví pohodlné místečko, 



oblekl si teplý kabátek a odpočíval. A přemýšlel, zdali by se 
neměl raději hned vrátit domů, nežli ho v tom falešném světě 
potká ještě něco horšího. Připomínal si, co všecko se mu již 
na jeho útěku do světa přihodilo. Zlobil se na zlé cikány, na 
falešnou kočičku a na lakomého chalupníka. A teď se vám dal, 
milé děti, náš poutníček pojednou do takového smíchu, že se 
tam v tom křoví div smíchy nerozsypal. 

To si Mikeš vzpomněl, jak tomu strýcovi hodil do pytle 
vycpanou králičí kůži. "Prokrýlepána, já se tady snad smíchy 
rozházím!" chechtal se Mikeš. "To se mi zase jednou něco 
povedlo! A šesták bych za to dal, kdybych se dozvěděl, jak to 
u pana starosty dopadlo." 

A brzy se to náš milý kocourek dozvěděl. Brzy a zadarmo. 
Za malou chvilinku přišli na vedlejší pole dva strýcové a dali 
se do práce. A při tom jeden z nich vypravoval druhému, co 
se zase nového ve vsi přihodilo: 

"Tak vám, sousede, chalupník Vejmelka už dlouhou dobu 
pozoroval, že mu chodí starostova kočka do sklepa na sme
tanu. Stěžoval si na to starostovi, ale ten mu řekl, aby si kočku 
ve sklepě vyčíhal a chytil ji do pytle, potom že tomu teprve 
uvěří a dá mu nějakou náhradu. Tak si milý Vejmelka dával 
stále dobrý pozor a dnes prý se mu to konečně podařilo. Když 
slyšel ve sklepě mňoukat nějakou kočku, popadl pytel a hůl 
a běželi s Vaškem na kočku. Starý nastavil u okénka pytel 
a Vašek šel uhodit botou do dveří. A jen do nich uhodil, už 
měl starý ko.čku v pytli. Hned ji sbalil, aby se nemohla ani 
hnout, a horempádem utíkal k panu starostovi. Tam začal 
láteřit, že už jim byla zase jejich kočka na smetaně a že ji 
tentokrát při tom chytil. »Teď snad, pane starosto, konečně 
uvěříte, že nám ta vaše rozpustilá Mícinka chodí na smetanu. 
Jen se tady na ni dobře podívejte! « křičel tam Vejmelka a upro
střed světnice vysypal pytel. Sousede Havlíku, ten prý vám 
zůstal, jako když do něho stará kacabajka uhodí, když místo 
starostovy Mícinky vypadla z pytle vycpaná králičí kůže. Sta
rosta se smál, až se ohýbal, ale potom se rozzlobil a pustil se do 



milého Vejmelky: »Tohle že je naše Mícinka, Vejmelko? Tisíc 
brundibárů, cožpak nerozeznáte živou kočku od vycpané králičí 
kůže? Ale tohle se vám nevyplatí, dělat si z úřadu legraci! 
Hned teď sednu a napíši na vás žalobu k okresnímu soudu!« 
A dlouho prý musil milý Vejmelka pana starostu prosit, aby 
mu to odpustil, že sám neví, jak se to mohlo stát!" 

Strýc dopověděl a oba sousedé se té příhodě dali do velikého 
smíchu. I Mikeš se tomu tak smál, že se tam v tom křoví kroutil 
jako žížala. Už se nezlobil na celý svět, když to tak dobře do
padlo, a těšil se, že snad i ta jeho cesta do světa skončí šťastně 
a vesele. 

"Ale půjdu někam do velikého města, kde jsou lidé přece 
už snad zvyklí vidět všelijaké divy a podivné věci. Takhle 
bych si nikdy nevydělal žádné peníze, když se mě lidé bojí 
a utíkají přede mnou, jakmile promluvím. Hned zítra to namí
řím ku Praze a musel by v tom být sám rarášek, abych tam 
nevydělal plný hrnec peněz." 

A s tou myšlenkou náš milý kocourek také v tom křoví spoko
jeně usnul. 
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Druhého dne odpoledne putoval Mikeš po dlouhé a neko
nečné silnici. Šel rázným krokem, protože na západě počaly 
vystupovat černé mraky a Mikeš měl strach před bouřkou. 
Natahoval ty své malé nožky, co mohl nejvíce, aby došel k nej
bližšímu lesu dříve, než spustí déšť. Viděl, že by pod mladýnů 
stromky, které byly nasázeny podél silnice, našel málo ochrany. 
Ale marně se Mikeš namáhal. K lesu bylo ještě daleko a mraky 
se hnaly blíž a blíž. Také už začaly padat první dešťové kapky 
a za malou chviličku se přihnal tak prudký vítr, že div Mikeše 
někam neodnesl. Ubohý kocourek nevěděl, co má dělat! A teď 
se nedivte, že si radostí div nezavýskl, když pojednou uviděl, 
že pod silnicí vede kanálek, kterým protékal malý potok. Něko
lika skoky seběhl ze si1mce a měl už opravdu nejvyšší čas, že se 
pod ten kanálek schoval. Začalo lít jako z konve a kroupy 
padaly velké jako lískové ořechy. 

"Prokrýlepána!" povídal si Mikeš ve svém úkrytu. "Tako
véhle kroupy by mě jistě utloukly!" 

Pršelo, jen se lilo, chvílemi se zablesklo a zahučel hrom. 
Bylo to boží dopuštění. Když to všecko Mikeš pozoroval, byl 
velmi rád, že se ještě včas ukryl, ale toho si, ubohý kocourek, 
nevšiml, že zatím voda v potoce stoupá čím dál tím více. Teprve 
když ucítil, že stojí ve vodě, viděl, že je zle, a velmi se toho 
ulekl. Honem se zul, aby se mu nepromáčely boty, a zabalil 
je do svého ranečku. Potom s velkou obavou pozoroval vodu 
v potoce, jak stoupá, a že také dešť venku je pořád prudší. Když 
viděl, že voda v kanálu stoupá výš a výš, vzal svůj raneček 
z kamenů, přibalil do něho ještě čepici a kabátek a hledal ně
jaké příhodné nústečko pod klenutím kanálku, kam by voda 
nedosáhla. 

Proto chudák neviděl, jaká pohroma se na něj valí. Napršená 
voda se po jednou odněkud přihnala s takovou silou a prud-
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kostí, že potok naráz proměnila v malou řeku. A ta velká voda 
zavalila a zaplnila kanálek až ke stropu, a když už jí ani kaná
lek nestačil, udělala si nad ním na louce malé jezero. 

A co se stalo s Mikešem? 
Milé děti, s Mikešem bylo zle! Zle bylo s ubohým kocourkem! 

Velká voda jej překvapila zrovna ve chvíli, když si chtěl svůj 
raneček uložit do malého výklenku pod stropem kanálku, a se
brala ho i s jeho ranečkem! V tu chvíli ztratil Mikeš vědomí, 
a co se dál dělo, to neví. 

Přestalo pršet. Bouře se přehnala se svým hromobitím a krupo
bitím někam do jiných krajů a teplé slunéčko zase zasvítilo 
nad promočenou krajinou. Struhami a potoky se valila špinavá 
dešťová voda, na silnicích a na cestách se leskly kalužiny. Celá 
krajina opět oživla, jako by se probudila z ošklivého sna. Na 
cestách a v polích se zase objevili lidé, na silnici opět hrčely 
povozy. A nad polem se vesele rozezpíval skřivánek. 

Tu se pojednou objevilo na zablácené silnici asi deset cirku
sových vozů. Byly pestře nabarveny a na každém byl nápis: 
"Světový cirkus Kludský". Byl na ně krásný pohled. V někte
rých vozech byli zřízenci cirkusu, v jiných zvěř a v ostatních 
bylo složeno potřebné nářadí. A v posledním, nejkrásnějším, 
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bydlel sám majitel cirkusu, pan Kludský se svou dceruškou 
Oluškou. 

Oluška byla asi desetiletá, hezoučká a pracovitá holčička. 
Zrovna připravovala pro otce a pro sebe večeři. Prostírala na 
stůl postavený u okna a podívala se přitom oknem ven. 

"Tatínku," zvolala, "podívej se! Co to támhle leží černého 
u těch vrb?" Pan Kludský se zvedl ze židle, přistoupil k oknu 
a podíval se, kam mu Oluška ukazovala. 

"Kočka to je, Oluško!" pravil pan Kludský. "Utopená kočka! 
Možná, že se utopila zrovna při téhle bouřj." 

"Chudáček!" litovala J.<.očku Oluška. "Skoda takové hezké 
• 

černé kočičky!" A pojednou vzala otce za ruku a zaprosila: 
"Tati, prosím tě, zastav! Možná že ta kočička není ještě docela 
utopená, když se jí to stalo nedávno, a snad by šlo ještě ji 
vzkřísit! " 

"Možná," usmál se pan Kludský. "Kočky mají tuhý život." 
Oluška sepjala ručky a znovu zaprosila: "Tati, prosím tě, 

zastav a podíváme se na tu kočičku. Tatíčku zlatý, snad ji 
ještě vzkřísíme!" 

Pan Kludský měl svoji hodnou Olušku velmi rád a také 
měl rád všecka zvířata. Proto dal vůz zastavit a šel s Oluškou 
malý kousek cesty zpět podívat se na tu utopenou kočičku. 
A citlivá Oluška se velmi zaradovala, když jí otec řekl,. že je 
to kocourek a že je ještě trochu teplý. A že možná přijde ještě 
k sobě. Rozhodli se, že kocourka odnesou do vozu, očistí a zabalí 
do teplé po ' ky. "A podívej se, Oluško," zvolal pan Kludský, 
"támhle na vrbě visí nějaký raneček! Ten asi někomu voda 
vzala. A takový je maličký. Nu, vezmem jej také s sebou a ode-
vzdáme v nejbližší vesnici starostovi." . 

Ve voze potom pan Kludský kocourka pečlivě očistil a za
balil do teplé pokrývky. Potom usedl s dceruškou k večeři. Pan 
Kludský jedl s chutí, ale Oluška se stále ohlížela do kouta, zdali 
se snad už ten kocourek v pokrývce nehýbe. 

"Neměli bychom, tatíčku, zkusit ještě nějaké křisící pro
středky, abychom ho přivedli k životu?" prosila Oluška. 



"I jen ho nech být!" odpověděl pan Kludský. "Je-li v něm 
ještě nějaká docela malá jiskřička života, přijde sám k sobě 
i bez kříšení. Kočky mají tuhý život." . 

Po večeři začal pan Kludský vypravovat Olušce tak zají
mavé příhody se zvířaty, že Oluška na zabaleného kocourka 
skoro zapomněla. Pan Kludský byl velký znatel zvířat a byla 
opravdu radost jej poslouchat, když o nich vypravoval. Oluška 
pozorně naslouchala. 

A tu se pojednou, když byl pan Kludský v nejživějším vy
pravování o lvech, počala pokrývka v koutě pohybovat. Oluška 
radostí a rozčilením vykřikla. Už chtěla od stolu vyskočit a po
krývku rozbalit, když tu se pokrývka rozhrnula a uprostřed ní 
seděl kocourek. Mnul si pacičkami očka jako lidé a potom se 
udiveně rozhlížel kolem sebe. 

A najednou ten kocourek promluvil: "Dobrý večer přeju 
vespolek a dobrou chuť! A prosím vás, lidičky, kde to 
jsem?" 

Pan Kludský i Oluška hleděli na kocoruka s úžasem. Oba 
nemohli údivem ani promluvit a dívali se jeden na druhého, 
jako by se jeden druhého ptal, zdali to také slyšel. Oba myslili, 
že se jim to jenom zdá. Přitom měli oba vykulené oči a pusy 
otevřené dokořán. 

"Povídám, lidičky, nelekejte se, já mluvím!" promluvil ko
courek znovu a ještě hlasitěji. "Dobrý večer přeju! A kde to 
jsem?" 

"Co je to?" vzpamatoval se konečně pan Kludský. "Co je 
to?!!" Sotva ta slova ze sebe vypravil. 

"I co by to bylo!" odpověděl klidně kocourek. "Já jsem 
" 

Mikeš Sevců z Hrusic, co mají kluka Pepíka, a mluvím!" 
"A jak to přijde, že mluvíš?" zeptal se pan Kludský. 
"I to nic není, pantáto! U nás už mluví hnedle každá koza!" 

nafoukl se Mikeš. 
"A kdo tě tomu naučil?" vyzvídal pan Kludský. Chápete, 

milé děti, že ho to jako majitele cirkusu velice zajímalo. 
"Náš Pepík. To je vám takový vykutálený kluk! Ten by 



naučil i trakař mluvit, kdyby se nebál, že za to dostane od 
babičky koštětem!" 

"To je k neuvěření!" divil se pan Kludský. "A jak ses dostal 
až sem? Proč nejsi doma? A cos dělal, že ses topil?" 

"To máte tak, pantáto!" povídal Mikeš. "já jsem doma 
rozbil babičce krajáč a teď jdu do světa, abych si vydělal nějaké 
peníze a koupil za ně babičce nový krajáč. Nu, a na cestě jsem 
se schoval před bouřkou do kanálku a v kanálku mě asi vzala 
velká voda." 

"Nu, a poslouchej, Mikeši, když tedy jdeš do světa vydělat 
si nějaké peníze, nechtěl bys jít k nám do cirkusu? já bych tě 
s radostí přijal. A ty by sis u nás vydělal tolik peněz, že bys 
mohl koupit babičce krajáčů celou fůru, protože takového ko
courka, který by uměl mluvit, neměl ještě žádný cirkus na 
světě. Co říkáš? Chceš?" 

"I s radostí, pantáto!" zvolal Mikeš. "já už toho potloukání 
světem mám dost a už bych měl rád nějakou pořádnou práci. " 

"Dobrá!" řekl pan Kludský a vstal od stolu, aby na potvrzení 
úmluvy potřepal Mikešovi pacičkou. 

A nyní se teprv také konečně z údivu vzpamatovala Oluška. 
Vyskočila od stolu, chytila Mikeše do náruče a tančila s ním 
kolem pana Kludského. A přitom radostně volala: "Vidíš, 
tati, jak se nám to vyplatilo, že jsme měli soucit s utopenou 
kočičkou! Teď budeme za to mít v našem cirkuse něco, co 
neměl a nemá žádný jiný cirkus na celém světě! Viď, že u nás, 
Mikýšku, zůstaneš?!" 

A Mikeš kývl hlavou, že ano. Trochu se styděl, že ho ta 
holčička chová, ale Oluška se mu velice líbila. 

Potom Mikeš dostal pořádnou a chutnou večeři. Měl už 
hlad a jedl s velkou chutí. A jedl tak způsobně, že se mu pan 
Kludský s Oluškou opět velmi obdivovali. Oluška po celou tu 
dobu, co Mikeš večeřel, kolem něho tančila, tleskala rukama 
a volala: "Tohle bude něco, něco! Tohle bude něco, něco! 
Tohle bude něco ke zdaru!" A pan Kludský se přitom spoko
jeně usmíval. 
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Po večeři Mikeš dlouho vypravoval panu Kludskému a Olušce 
o tom, co všecko zažil na vandru, a končil: "Vždyť já, lidičky, 
zkusil jako pes!" A zas vzpomínal na všelijaké příhody z domova 
a co kdy s Pepíkem veselého provedli. Potom šli spat. Mikeš 
si chtěl lehnout zase do té pokrývky, ale Oluška mu připravila 
spaní jako nějakému princovi. Svoji velkou pannu uložila ke 
spaní na zem a panenčinu postýlku připravila pečlivě pro 
Mikeše. Všecko prádélko i peřinky byly samá krajka a pent
lička. Skromný Mikeš si nechtěl do té krásné postýlky lehnout 
a teprve po dlouhých prosbách Oluščiných si do ní vlezl. Oluška 
ho pečlivě ukryla, dala mu dobrou noc a šla také spat. 

Pan Kludský s Oluškou nemohli rozčilením dlouho usnout, 
ale ještě déle byl vzhůru Mikeš. Nemohl v té krásné postýlce 
usnout a také mu bylo líto panenky, že musí kvůli němu spát 
na zemi. Dával si proto dobrý pozor, a když myslil, že pan 
Kludský s Oluškou konečně usnuli, potichu vstal, vzal panenku 
a opatrně ji uložil do její postýlky a sám si lehl na zem, kde 
ona dříve ležela. A potom teprve spokojeně usnul. A to byla 
první jeho noc u toho slavného a světoznámého cirkusu! 

149 



uvící te . 

Když . se Mikeš druhý den ráno v cirkusovém voze pana 
Kludského probudil a chtěl se ustrojit, marně se ohlížel po 
svém ranečku. 

"Co hledáš?" ptal se ho pan Kludský. 
"Raneček! Voda mi vzala raneček! A já jsem v něm měl 

šaty a všechen ostatní majetek! Vždyť já jsem teď, lidičky, 
učiněný žebrák!" naříkal Mikeš. 

"Počkej, Mikeši, nenaříkej!" těšil pan Kludský kocourka. 
"Nějaký malý raneček jsme našli a přinesli. Snad to bude ten 
tvůj. " 

"Sláva!" zvolal Mikeš radostně, když mu raneček přinesli, 
a hned jej počal rozbalovat, aby se pochlubil, co všechno má. 
A bylo mu to divné, proč se pan Kludský a Oluška smáli, když 
se obul a oblekl. 

"Milý Mikeši," promluvil pan Kludský, "v tomhle u nás 
chodit nemůžeš! Jakmile přijedeme do Brandýsa, zavolám krej
čího a dám ti ušít hned troje šaty najednou: jedny parádní 
pro cirkus, druhé vycházkové a nedělní a třetí pro všední den. 
A také přivedu hned obuvníka, aby ti vzal míru na boty." 

"Děkuji uctivě, pantáto! To bude ze mne nějaký milostpán!" 
smál se Mikeš radostně. • 

"Říkej mi· pane principále, Mikeši, jako mi říkají všichni 
ostatní zřízenci mého cirkusu," poučoval pan Kludský Mikeše. 
"A také hned uděláme spolu smlouvu. Já ji napíši a ty ji potom 
podepíšeš. Oluška ti povede pacičku." 

"A kolik hrnků peněz budu dostávat za týden?" 
"Milý Mikeši, u nás mzdu na hrnky neplatíme," smál se 

pan Kludský. "Budeš dostávat peníze papírové a ty si vždycky 
hned uložíš na knížku. Budu ti platit podle toho, jak se budeš 
líbit a jak mnoho lidí se za tebou do cirkusu pohrne. A neboj 
se, Mikeši, já tě neokradu!" 



"Vždyť já vám věřím, pane principále!" pravil Mikeš a usmí
val se spokojeně. 

.., 

"A ještě něco, Mikeši! Jako Mikeš Sevců z Hrusic nemůžeš 
v cirkuse vystupovat! To by nic netáhlo, třebas máte doma 
kluka Pepíka. Ode dneška se budeš jmenovat Don Macek de la 
Mňoukanda, rozumíš?" 

"Rozumím, pane principále, a jsem tomu velmi rád. To budu 
mít jméno jako ňáký pan hrabě." 

A tak byl Mikeš přijat do cirku�u. 

V Brandýse vzbudil cirkus Kludský velikou pozornost. Lidé 
se na první představení velmi těšili, a zvláště byli zvědavi na 
"číslo", které bylo na plakátech oznámeno jako jedinečná 
zvláštnost na celém světě: 

• 
• 

, , 

UVICI yte o - ok 

A večer byl cirkus úplně vyprodán! Všechna sedadla byla 
obsazena, a ještě museli přistavit, kdejakou židličku měli. A před
stavem se obecenstvu velmi líbilo. Krasojezdci, krotitelé zvířat, 
šaškové a provazolezci sklidili ohromný potlesk. Nakonec ozná
mil pan principál veleváženému obecenstvu, že vystoupí div 

"" "" 

světa, vzdělaný a moudrý pytel Zok-Zok! 
A když pan principál zatleskal, opravdu přiběhl do cirkusové 

manéže obyčejný pytel, nahoře zavázaný motouzem. Uprostřed 
manéže se zastavil, uklonil se uctivě obecenstvu na všechny 
strany a hned nato vyskočil do výšky a udělal krásný kotrmelec. 
Byl za to odměněn hromovým potleskem. 

"Co je v tom pytli?" ptal se nějaký udivený pán na sedadle 
v první řadě. 

A tu k ohromnému úžasu všech diváků odpověděl pytel: 
"Rozumy na zuby!" 



"Co to může být?" hádali ná· 
vštěvruci cirkusu. "Zvíře to neru: 
gramofon také ne! Nebo je v tom 
pytli zavázán nějaký člověl< 
trpaslík ?" 

Ale i tomu přestali věřit, když 
viděli, jak pytel lehce vylezl na 
dřevěný sloup, seskočil z výšky 

dolů a na zemi dělal takové skoky a kotrmelce, že by to žádný 
člověk nedokázal. Dospělí se tomu velice divili, ale děti se mohly 
potrhat smíchy. To bylo něco pro ně! 

A snúchy se až válely, když jeden chlapeček zavolal na ská-
kající pytel: 

"Kampak to pospícháte, pane pytel?" 
A pytel vesele odpověděl: "Hopsa, hejsa, do Brandejsa!" 
A když se SIIÚch trochu utišil, vystoupil pan principál a vy-

zval velevážené návštěvníky, aby dali učenému pytli nějaké 
početní úkoly, a on že jim řekne, kolik je to dohromady. A teď 
bylo teprve křiku! Ze všech stran se ozývalo: "Kolik je pět 
a pět!" "Kolik je dvanáct a osmnáct?" "Kolik je padesát 
bez dvaceti sedmi?" "Kolik je šestkrát šest?" A mnoho ji
ných a jiných otázek. 

A když se křik a hluk trochu utišil, postavil se moudrý pytel 
doprostřed manéže a odpověděl: "To je dohromady moc rá
musu!" A odběhl rychle za oponu. 

Milé děti! Vy jste jistě hned uhodly, kdo byl ten moudrý 
pytel, ale brandýské obecenstvo to nikdy neuhodlo, ačkoliv 
chodilo do cirkusu každý den. 

To bylo tajemství Mikeše a pana Kludského. 

Za krátký čas měli Mikeše u cirkusu Kludský všichni velnů 
rádi. Lidé i zvířata. Zvláště zvířata se s Mikešem tak skama
rádila, že měla vždycky velkou radost, když je Mikeš v kleci 
navštívil. Tak se Mikeš brzy naučil různým zvířecím řečem. 



Mluvil za krátký čas sloninou, medvědinou, Ivinou a opičinou,. 
jako když bičem mrská. 

Největší radost z toho měl pan Kludský, protože mu tím 
Mikeš ušetřil mnoho starosti i zlosti. Mikeš dělal mezi rum 
a zvířaty prostředníka a často přicházíval k panu principálovi 
do kanceláře s nějakou zprávou nebo prosbou od některého 
zvířete. To se postavil jako voják a spustil: "Poslušně hlásím, 
pane principále, že pantáta slon Brundibár je nemocen. Stěžuje 
si, že mu nešmakuje jíst a že ho bole jí záda. Snad by bylo 
dobře, pane principále, kdyby ho některá babička přišla trochu 
namazat!" 

"Dobře!" odpověděl pan principál. "Já se na něj jdu podívat 
a ty zatím jdi a domluv trochu lvovi Herodesovi, ať tak v té 
kleci neřve!" 

Ke lvovi do klece vstoupil Mikeš velmi uctivě. Věděl, že je 
to král zvířat. Pozdravil, trochu se uklonil a potom spustil 
lvovsky: "Nejhlubší má úcta, náš královský pantáto! Vy dnes 
vypadáte moc vele ctěně, ale pantáta slon zato marodí a musí 
ho přijít některá babička pořádně namazat. Tak vám pan 
principál nóbl vzkazuje, abyste neráčil tak řvát, aby se té 
babičce netřásly ruce." A pantáta lev opravdu přestal řvát. 

Ale ze všech nejraději měla Mikeše Oluška. Celý den ho 
chtěla mít kolem sebe a v noci vždy stavěla jeho postýlku vedle 
své. Také Mikeš měl Olušku velmi rád a pomáhal jí v domá
cích pracích, kde a jak mohl. Kávu mlel, prach utřel a každý 
den čistě zametl obývací vůz. A v prázdných chvílích chodil 
s její panenkou na procházku. 

Proto se, milé děti, docela nic nedivte, že byla Oluška velmi 
smutná, když se pojednou Mikeš rozstonal. Pan Kludský chtěl 
k němu zavolat lékaře a Oluška slibovala, že ho bude ošetřovat 
ve dne v noci. Ale Mikeš jen mávl pacičkou: 

"To všechno není nic platné, Oluško a pane principále, protože 
já jsem nemocen ze stesku po domově. Mám se tady u vás moc 
dobře, ale co je to platné, když ten stesk nemohu přemoci a už 
od počátku svého útěku z domova jej v sobě nosím. Tak nezbývá, 
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pane principále, nic jiného než to, že se musím zase na nějaký 
čas podívat domů, nebo tady steskem zajdu!" 

Pan Kludský i Oluška uznali, že Mikeš musí navštívit své 
staré přátele, aby se opět trochu zotavil. A těšili se tím, že se 
k nim zase brzy zdráv vrátí. Pan Kludský vyplatil Mikešovi 
jeho plat a Mikeš kulil očka, když viděl tu hromadú peněz. 
Měl ze svého výdělku ohromnou radost. 

Oluška pomohla Mikešovi nakoupit všechny dárky a také 
mu je pomohla zabalit. Mikeš stále vzpomínal, aby na nikoho 
a na nic nezapomněl. A potom nastalo loučení. Oluška velmi 
plakala a stále Mikeše prosila, aby se co nejdříve zase navrátil, 
že se jí bude po něm moc a moc stýskat. Také se všemi zvířaty 
se Mikeš rozloučil a také jim musil slíbit, že dlouho doma 

o nezustane. 
Konečně se Mikeš vydal na cestu k domovu. Pan Kludský 

s ním poslal až do Senohrab jednoho zřízence, aby se mu po 
cestě nic nestalo. Tak se Mikeš dostal šťastně z Brandýsa do 
Prahy a z Prahy do Senohrab. A to jste už, milé děti, slyšely, 
jak se Mikeš zase radostně shledal doma s babičkou, s Pepíkem 
a se všenů s ' i kamarády. 
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Jednou kvečeru si chtěla babička uvařit trochu kávy, ale 
neměla doma ani kousek cikorie. Co teď? Pepík s Mikešem 
byli někde ve vsi na návštěvě a babička neměla, koho by si 
pro ni poslala. A zrovna měla na kávu takovou velikou chuť! 
Dívala se okénkem na silnici, nepůjde-li náhodou! nějaký kluk 
nebo holka nahoru ke kupci, ale nešel nikdo. 

A tu Nácíček nechal hry, přišoural se k babičce a povídal: 
"Já vám, babičko, plo tu cikoliji dojdu!" 
Babička spráskla ruce: 
"I co by tě to napadlo, Nácíčku? Copak bych já tě mohla 

samotného pustit až na náves? A zvláště dnes! Je po dešti 
a venku je plno bláta! To by mi to kafe stálo za to, aby tě 
ještě některý pes pokousal. Takového mrňoulínka!" 

"Pozád budu mlňoulínek!" fňukal Nácíček. "To ze mne, 
babičko, nikdy nic nebude, když se mě bojíte někam poslat! 
A sama jste zíkala, že stlejček Mikeš byl sám v Mnichovicích 
na pouti, když byl tak stalej jako já. " 

"Inu, Mikeš byl Mikeš, a tys přece jenom Nácíček!" smála 
se babička. "Raději budu mít hlad, než abych tě až na tu náves 
poslala!" 

Ale N ácíček tak dlouho škemral a prosil, až si konečně ba
bička dala říci a N ácíčka pro tu cikorii poslala. V strčila mu do 
kapsičky u kalhotek sedm krejcarů a k tomu připojila mnoho 
napomenutí, jak si má počínat, aby se mu nic nestalo. Vypro
vodila ho až přes lávku na silnici a stále se ještě za ním dívala, 
až zašel za školu. 

A Nácíček si vykračoval statečně. Trochu mu to na blátivé 
cestě klouzalo, ale z toho si N ácíček docela nic nedělal. Chtěl 
už také jednou babičce dokázat, že už dávno není ten mrňavý 
Nácíček a že už také něco dokáže! A opravdu se šťastně a bez 
nejmenší nehody dostal až k Sejkovům. Zaťukal špičkou boty 



do krámových dveří a čekal, až mu někdo přijde otevřít. To 
víte, že na kliku dosáhnouti nemohl. 

Pan Sejk, obchodník se smíšeným zbožím, zrovna v krámě 
dělal kornouty do zásoby, ale když zaslechl ťukání na dveře, 
nechal práce a běžel otevřít. "To je jistě nějaké moc malé 
děcko, že ještě ani nedosáhne na kliku." 

A byl opravdu velmi překvapen, když spatřil za dveřmi ma-
v 

linkou postavičku Sevcového N ácíčka. "Ale, ale, to jsou k nám 
hosti!" smál se pan Sejk. Smekl s hlavy vyšívanou čepičku 
s třapcem a hluboce se ukláněl: "Pěkně vítám, uctivý služebník! 
A co si ráčíte poroučet, mladý pane? Homoli cukru, pytel 
mouky nebo pomádu na vousy?" 

Nácíček zdvořile pozdravil. Potom chvíli lovil pacičkou v kap
sičce, vybral všech sedm krejcarů, podával je panu Sejkovi 
a moudře vyřizoval: "Babička mi dala do kapsy tadyhle ty 
klejcaly, abych jí za ně psines cikoliji." 

"Dobrá, tak dáme Nácíčkovi cikorii," švitořil pan Sejk. 
"Všecko dáme Nácíčkovi, co si jen bude přát. Tady máme 
zboží z Afriky, Asie, Ameriky a támhle až z Austrálie!" 

"Hm,. to je toho!" nafoukl se Nácíček. "Náš stlejček Mikeš 
byl až v Blandejse a takovejchle klámů psines nám domů plný 
kapsy!" 

"To se podívejme!" divil se pan Sejk. "Ale cikorii nepřinesl, 
viď! No, tak dáme nějakou pěknou, ale mně se zdá, Nácíčku, 
že ji snad ani neuneseš." 

"I unesu, pane Sejku! Jen mi ji dejte pses lameno a já ji 
ponesu domů jako stlejček Bložek z lesa kládu!" kasal se Nácí
ček plný odvahy. 

"Nebylo by, Nácíčku, lepší strčit tě i s tou cikorií do kapsy 
a odnést babičce?" smál se pan Sejk, ale když viděl, že se Nácí
ček mračí, honem vybral z vyrovnané hromádky jeden balíček 
cikorie, položil jej Nácíčkovi přes rameno, poděkoval mu zdvo
řile za peníze a otevřel dveře. 

A Nácíček si statečně vykračoval přes náves k domovu. 
Trochu mu to klouzalo, trochu ho cikorie tlačila do ramínka, 



ale N ácíček na to nic nedbal. 
Jen se starostlivě ohlížel, aby 
na něho z některého statku 
nevyběhl nějaký nezdvořilý 
hafan. Těch se ještě jedině 
opravdu bál. 

Nácíček se těšil, jak babič
ka spráskne ruce udiveně a 
bude se divit, že on tu cikorii 
opravdu přinesl. Jak bude ří
kat: "A to se podívejme na 
toho našeho mrňoulínka! On už přinese cikorii jako Pepík nebo 
Mikeš!" A Nácíček si v duchu umiňoval, že bude žádat, aby 
se mu už Nácíček neříkalo, aby mu už ode dneška všichni 
říkali N ácek. 

Vtom se ozval za Nácíčkem divoký štěkot. Nácíček se ustra
šeně ohlédl a leknutím div tu cikorii nepustil do bláta! Za ním 
se hnal nejhorší pes z vesnice, Marýskův Furťák! 

Chudák Nácíček nevěděl honem, co má dělat. Má zahodit 
cikorii a schovat se za plot? A z čeho si potom babička uvaří 
kafíčko? Musí tedy utíkat a cikorii zachránit. 

Nácíček se dal do běhu. Ale sotva udělal pár skoků, zakopl 
chudák o kámen, klopýtl a udělal kotrmelec. A když chtěl 
honem vstát, podrazila mu cikorie nohy a Nácíček udělal druhý 
kotrmelec! Měl hrozný strach, že už už ho zlý Furťák chytne 
za ocásek, ale Furťák se zastavil, posadil se na bobek a smál se, 
až se ohýbal. Cesta kolem Novákových jde hodně s kopečka 

� 

a chudák Nácíček dělal po ní kotrmelce od Sobrových až dolů 
k Novákovům. Jednou se překulil Nácíček přes cikorii, podruhé 
cikorie přes Nácíčka, až se dokotrmelcovali k Novákově louži. 
Nejdříve tam spadl Nácíček a hned za ním tam žbluňkla cikorie. 

Ale Furťák na kopečku se už nesmál. Kde se vzal, tu se vzal, 
z Matysového dvora vyběhl Franta Kuldanů s velkým prutem 
a Furťáka několikrát notně přetáhl přes hřbet, až se Furťák 
s knikotem dal na útěk. Franta potom rychle seběhl s kopečka, 
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.... 

vylovil z louže N ácíčka i cikorii a utíkal k Sevcovům, jen mu 
bláto za patami stříkalo. 

.... 

Babička stála na dvorku. Cekala na Nácíčka. A opravdu 
spráskla ruce, ale ne radostí, jak si to Nácíček představoval. 
Celá se chudák leknutím rozklepala, když viděla, jak je Nácí
ček zmáčený a zablácený. Honem ho vzala Frantovi z náruče, 
zabalila do zástěry a běžela s ním domů do tepla. 

Vtom už také přicházel Pepík s Mikešem a Franta s vykule
nýma očima jim udýchaně vykládal, v jakém byl Nácíček ne
bezpečí a jak ho z louže vylovil. 

Mikeš se přitom díval na Frantu tak překvapeně, jako by 
se stal zázrak. To se podívejme na Frantu Kuldanového! 
Takový uličník, a provede takový dobrý skutek! Zachránil a domů 
jim přinesl Nácíčka! A tu Mikeš sáhl rychle do kapsy, vytáhl 
z ní peněženku, vybral z peněz celou zlatku a podával ji udi
venému Frantovi. A teď se něco stalo, milé děti, že tomu ani 
nebudete věřit! Ten uličník, ten rozpustilý Franta Kuldanů 



z Bulánky mávl rukou a povídal: "Za takovéhle věci se u nás, 
Mikeši, neplatí!" A nežli se překvapený Mikeš nadál, byl už 
Franta za rohem! 

Ještě ten večer šel Mikeš navštívit Bobeše a vypravoval mu, co 
se Nácíčkovi stalo a jak ho Franta Kuldanů zachránil. Bobeš 
se přitom tahal rozčileně za bradu a nechtěl tomu ani věřit. 
"Povídáš, že N ácíček spadl do louže a že ho vytáhl Franta 
Kuldanů? Ten kluk pačesatá by ho tam jistě ještě víc potopil!" 

"Ba ne, Bobeši, Franta není tak zlý kluk, jak jsme všichni 
myslili! Franta je jen rozpustilý, jako jsou skoro všichni ostatní 
kluci. A teď jsem se přesvědčil, že má také dobré srdce. A tak 
jsem se s tebou přišel, Bobeši, poradit, že bychom měli pro toho 
kluka něco udělat a postarat se mu o řádné vychování, aby 
nerostl jako to dřevo v lese." 

"Já jsem se ho přece dost navychovával!" zabručel Bobeš. 
"Jo, máchal jsi ho v Jedličkové louži jako starou kacabajku. 

To není žádná moderní výchova. Tak vychovávali naši dědeč
kové. Ale víš, co já, Bobeši, udělám ? Já tomu Frantovi najmu 
z cirkusu pana Kludského toho nejlepšího krotitele, aby Frantu 
pečlivě vychovával." 

To Bobeše tak dojalo, že si musil vousem utřít zaslzené oči. 

N ácíček ležel na peci v teplé pokrývce a spal. Babička odešla 
s Pepíkem někam do vsi a Mikeš zůstal doma, aby N ácíčka 
ošetřoval. Seděl u okna a díval se ven na hvězdnaté nebe. V zpo
mínal, jak na svých cestách světem často v noci neměl, kam 
hy hlavu složil, co všecko zkusil, než se dostal k cirkusu pana 
Kludského. A jak se mu tam potom dobře vedlo! 

Co asi všichni dělají a jak se jim všem vede? Co dělá Oluška? 
Co pan Kludský? A co pantáta slon? Už je zdráv? 

A Mikešovi se pojednou zdálo, že je tak nějak divně a rychle 
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opustil a že jim ještě ani nepsal, jak se má, co dělá a kdy zase 
nastoupí službu. 

,,]0, to je těžká věc!" vzdychl si. "Když jsem tam, stýská se mi 
po domově, a když jsem doma, stýská se mi zase po Olušce! 
Rád bych byl pořád tady u babičky a taky bych byl rád po
řád u cirkusu. A tak by bylo nejlepší, kdyby ten cirkus pana 
Kludského byl pořád u naší babičky na dvorku. Ale to nejde, 
babička by to netrpěla! ]e to krásné, být doma, ale já už ne

jsem přece žádný mrňoulínek a mám už také své povinnosti! 
A jsem tady přece jen na zdravotní dovolené, a měl bych se již 
zase vrátit do služby, když už je mi zase dobře. Vždyť jsem to 
·Olušce slíbil, když tolik pro mne plakala, a panu Kludskému 
také. A mně se už také moc po Olušce stýská! Tak nic platno, 
hned zítra jim napíši dopis, že jsem už zase zdráv, a jak jen to 
bude trochu možné, seberu své saky paky a hajdy zase do práce. 
Už se opravdu na Olušku, na pana principála a na všechny 
:své kamarády těším!" 

Konec prvního dílu 
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ALENCE LADOVÉ 



Druhý díl této knihy obsahuje dva svazky, které vyšly v roce 1936 
pod názvy Cirkus Mikeš a Kludc;ký (Třetí kniha o Kocourkovi, který 

mluvil) a Zlatý domov (Čtvrtá kniha o kocourkovi, který mluvil). 

, 



ena á á návštěva 

Jak jsem vám už, milé děti, vypravoval, seděl Mikeš jednoho 
večera u okna, díval se na hvězdnaté nebe a vzpomínal si na 
Olušku i na ostatní své přátele u cirkusu. 

A umínil si, že jim bude hned druhý den psát, že už je zdráv, 
a jakmile to jen trochu bude možné, že zas přijede. Také jim 
opravdu hned druhý den s pomocLPepíkovou napsal dlouhé 
psaní, ale když se potom za několik dní začal chystat na cestu 
a viděl, jak je babička smutná, zase toho nechal a odjezd odložil 
na jiný den. 

A potom na to docela zapomněl. Začal chodit s Nácíčkem 
a učil ho všem věcem a hrám, které každý pořádný kluk má 
umět. Učil ho hrát fizule, mičudu, mrskat káču, napalovat dře
věného špačka a jiné důležité věci. Nácíček se za to na strýčka 
Mikeše jenjen třásl, jak ho měl rád. Mikeš také Nácíčkovi 
koupil nové šatičky a já bych vám ho, milé děti, přál vidět, 
jak si v nich potom v neděli pyšně vykračoval. A také si dával 
dobrý pozor, aby nedělal, co mu babička zakazovala: aby 
v nich nelezl na stromy nebo nespadl do louže. Mikeš měl 
z Nácíčka radost, jaké dělá pokroky, a tak se zabral do jeho vy
chovávání, že na všecko ostatní zapomněl. 

A tu se pojednou stalo něco po
divného, co Mikeš jistě nečekal. Fran
ta Kuldanů šel k Baláčkovům na 
hrušky, a když přicházel už skoro 
k jejich zahradě, uviděl na jednom 
stromě u silnice překrásného velikého 
ptáka. Franta se zastavil a s vykule
nýma očima broulil na neznámého 
ptáka, jakého ještě nikdy v životě 
neviděl; a on přece dobře znal všecky j. L. 
ptáky, kteří po zahradách, poHch __________ _ 



a lesích poletovali. Ale nesměl by 
to být Franta Kuldanů, aby jen tak 
na něco takového koukal s rukama 

, 

v kapsách. Hned se rozhodl, že toho 
krásného ptáka musí chytit. Naslinil 
si ruce, zachytil se nejnižší větve a 
už tiše, ale mrštně jako veverka lezl 
do koruny stromu. Lezl, jak uměl 
nejtišeji, aby vzácného ptáka nepo

plašil. Lezl, lezl a už byl skoro u něho, užuž po něm poma
loučku vztahoval ruku a tu pojednou prokrýlepána, děti, 
držte Frantu, ať nespadne z té třešně dolů! tu pojednou 
ten krásný, červeně, modře a zeleně zbarvený pták otočil klidně 
hlavu, podíval se na Frantu a povídal lidskou řečí: "Copak si 
přejete, mladý pane?" 

Jak jste asi, milé děti, uhodly, ten velký pták byl papoušek! 
Franta mu na to neřekl ani á, ani bé, ale jako blesk sjel po 

hladké kůře třešňového stromu dolů na zem. Ale neutekl. Smekl 
čepici a zdvořile pozdravil: 

"Dej vám pámbůh dobrý odpoledne, pane Ohniváku, a ne
zlobte se na mne. Já myslil, že jste nějaká vrána v parádních 
šatech!" 

"Nic se nestalo!" zabručel pa
poušek a pojednou, jako by si na 
něco vzpomněl, volal dolů na 
Frantu: "Prosím vás, mladý pane, 
jsou tahle vesnice už Hrusice?" 

"Jsou, pane Ohniváku," odpo
věděl Franta, "co jsem na světě, 
tak Hrusice jsou pořád jen na 
tomhle místě. " 

"A neznáte tady, mladý pane, 
nějakého kocourka Mikeše?" vy
ptával se dále papoušek. 

,,1 jakpak bych ho neznal? , ' - - - -

' .  .- -- ......-..-- -

, 



Vždyť to není dávno, co jsem z louže vytáhl jejich Nácíčka! 
'" 

Mikeš i N ácíček jsou Sevcovi a bydlí až dole u potoka," odpo-
věděl Franta. 

• 

"Tak buďte, prosím vás, mladý pane, tak laskav a doveďte 
nás k nim!" žádal papoušek. . 

"I s radostí!" ochotně souhlasil Franta a rychle se rozhlížel 
po stromech, kde jsou ti ostatní papoušci. Ani si nevšiml, že 
papoušek něco v cizí řeči zavolal ke hřbitovu a stále se roz
hlížel, div si hlavu neukroutil. Potom se podíval ke hřbitovu 

a prokrýlepána , děti, držte Frantu, ať neuteče! Ale 
pod Frantou se strachy nad tím, co viděl, tak roztřásla kolena, 
že ani utéci nemohl a jen poulil oči na podivný průvod, který 
k nim od hřbitova přicházel. 

Napřed šel huňatý medvěd, za ním těžce tlapal ohromný 
slon a slonovi za hlavou seděla opice! Opice byla ustrojena do 
pestrých šatů a také slon měl na hlavě červenou čepici. 

Franta se div strachy nerozsypal a už se rozhlížel, kam by se 
co nejdříve schoval. Ale papoušek slétl k němu až na nejdolejší 
větev a chlácholil ho: 

"jen se nic nebojte, mladý pane, nic se vám nestane! Vždyť 
jsme všichni Mikešovi přátelé. jen nás pěkně k němu doveďte, 
když jste jeho kamarád, a uvidíte, jakou z nás všech bude mít 
radost. " 

Franta jen hlavou přikývl, protože ještě strachy promluvit 
nemohl, a vykročil po silnici směrem ke vsi. Papoušek si také 
sedl na slona a všichni s Frantou v čele se pomalu hnuli k Hru-

• o Slcum. 
Když přišel ten nevítaný průvod na náves, způsobil tam 

ohromné zděšenÍ. Ze všech stran se sbíhali psi, zuřivě stěkali, 
ale zůstávali stát v uctivé vzdálenosti. Ze stavení vybíhali lidé 
a vykulenýma očima hleděli na podivná zvířata. Strýcové 
přestali kouřit, babičky a tetky lomily rukama, dědečkům se 
třásla kolena a malé děti se daly do pláče. A nedivte se! Vždyť 
všichni tak velké zvíře, jako je slon, ještě nikdy neviděli. A celá 
vesnice se s údivem dívala na Frantu Kuldanového, že se 



,těch zvířat docela nic nebojí, a byla zvědavá, kde je ten kluk 
pačesatá sebral. A do Franty vjela pojednou taková kuráž, 
že se už docela nic nebál a vykračoval si v čele průvodu tak 
pyšně, jako by mu to všechno patřilo! Ostatní kluci mu velice 
záviděli, ale tu odvahu přece neměli, aby přišli k němu a vyptá
vali se ho, kde to všechno našel, a hlavně na to, kam všechno 
schová, aby mu na to babička Kuldanová nepřišla. A Franta 
si jich ani nevšiml a d...,ál vedl nenadálou návštěvu přes celou náves 
dolů k potoku, kde Sevcovi bydleli. 

..... 

U Sevců byli zrovna všichni na dvorku. Babička seděla na 
zápraží, Nácíčka držela na klíně a okolo stáli Pepík, Mikeš, 
Pašík i Bobeš. Všichni byli zabráni v důležitý rozhovor, ale 
přece až k nim dolehl z návsi štěkot psů, hlučení lidí a pláč 
malých dětL 

"Co se to tam děje?" povídala babička. "A co to sem -
prokrýlepána " jd�?" 

Všichni se rázem ohlédli na náves a s úžasem hleděli na 
blížící se skupinu podivných zvířat. První se ovšem vzpamato
val Mikeš. Vždyť je také ihned poznal, velikými skoky jim běžel 
naproti a srdečně se s nimi vítal. Všechna zvířata měla velikán
skou radost, že zase Mikeše vidí, vydávala radostné zvuky a jen 
papoušek volal se slona dolů na Mikeše: ."Maucta, nazdar. 
pane Mikeš!" 

Když se Mikeš se všemi srdečně uvítal, poděkoval Frantovi 
Kuldanovému, že jim ukázal cestu, a vedl si nenadálé hosty 
domů. Ale na dvorku seděli už jen Pepík s Bobešem. Nácíčka 
musela babička odnést do světnice hned, jak se zvířata objevila, 
protože se dal do velkého křiku, že se těch "cikánů" bojí, a Pašík 
se odklidil do svého chlívku, aby, jak povídal, si to tam trochu 
uldidil, ale měl zatím také pořádný strach. V Pepíkovi byla 
sice také malá dušička, ale utéci přec nemohl, když viděl, že se 
Franta Kuldanů těch zvířat také nebojí. A proto také i Bobeš 
zůstal u Pepíka sedět, ačkoli se mu vousatá brada rozčilením 
klepala. . 

Když Mikeš dovedl své hosty na dvorek, vyšla ven i babička, 
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ale bez Nácíčka; ten zalezl doma pod peřinu a zanicna světě 
nechtěl vyjít přivítat všechny ty podivné strýčky. 

Zatím Mikeš na dvorku představoval babičce hosty: 
"To je pantáta slon Brundibár, pantáta medvěd Myška, 

slečna opice Kačaba a papoušek Klábosil." Potom zase před
stavil svým hostům babičku, Pepíka a Bobeše. Medvěd a slon 
něco zdvořilého zabručeli, opice udělala hlubokou poklonu a jen 
papoušek se slona dolů volal. 

"Dobrý den přeji, stará paní!" 
Opice a slon smekli své čepice a slon podal babičce svůj 

dlouhý chobot, aby si s ním na uvítanou potřásla. A nedivte 
se, nůlé děti, že se přitom babičce třásly její staré ruce, když 
před sebou viděla zvíře velké jako chalupa! Také Pepík i Bobeš 
srdečně Mikešovy přátele uvítali a potřásli přátelsky Myškovi 
i Klábosilovi nohama, Kačabě rukou a Brundibárovi chobotem. 

Potom si Mikeš také ještě vzpomněl na Pašíka a běžel honem 
pro něj do chlívku. 

Pašíkovi se ven moc nechtělo a skoro se celý strachy třásl, 
ale přece si dal říci a trochu se uklidnil, když mu Mikeš řekl, 
že to velikánské zvíře je Pašíkův vzdálený příbuzný a že také 
patří mezi mnohokopytníky jako Pašík. 
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Když se babička se všemi zvířecími přáteli kocourka Mikeše 
srdečně uvítala, zvala je dál do světnice. Ale hned se chudák 
stará začervenala, když se podívala na slona Brundibára a viděla, 
že je skoro tak vysoký jako celá chaloupka. Chytrý papoušek 
Klábosil to hned zpozoroval a volal na babičku, aby si s nimi 
nedělala žádné starosti. "My zase hned půjdeme, stará paní!" 
povídal. "Jen co si to tady vyřídíme s panem Mikešem. Máme 
daleko domů, a tak se nemůžeme dlouho zdr�ovat, jen co se 
pan Mikeš připraví na cestu." 

"A to by bylo pěkné, abych vás jen tak beze všeho pustila!" 
rozhorlila se babička. "Když . Mikešovi přátelé, tak jste také 
přátelé moji a já vás přece nemohu nechat jen tak odejít od 
nás bez pohoštění!" 

Potom dala Mikešovi nenápadně znamení, aby za ní šel do 
světnice, a tam se ho ptala, zda by neměla těm jeho známým 
uvařit aspoň trochu kafe. Mikeš se shovívavě usmál, ale jen tak 
trochu, a hned zase moudře babičce odpověděl: "To můžete, 
babičko! Ale dříve jim musíme dát něco k jídlu, na co jsou 
zvyklí. A to máte, babičko, s nimi těžkou věc: každý chce něco 
jiného. A ne proto, že by byli mlsní, ale proto, že už jsou od 
narození na ta jídla zvyklí. " 

"No, tak dobrá! To já jim, Mikeši, s radostí uvařím na koli-
kero, jen mi poraď, co a jak mám udělat, aby mě prokrýle-
pána třebas ještě někde nepomluvili!" 

"Jen se, babičko, ničeho nebojte, a když chcete, tak. vám 
s radostí poradím," chlácholil Mikeš babičku. 

"Uděláme to takhle: opici Kačabě můžete uvařit třeba to 
kafe a k němu jí dáme od včerejška buchtu. Papouškovi kou
píme burské oříšky, slunečnicová semena a k tomu přidáme 
nějaké pěkné jablíčko. Medvědovi se, babičko, velmi zavděčíte, 
když mu dáte pár krajíců chleba s medem, a pantáta slon 
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se jistě spokojí, když mu uvaříte nějakých padesát kilo rýže." 
Mikeš to povídal, jako by šlo jen o škubánky s mákem, ale 

babičce se z toho roztřásla kolena. Spráskla ruce a chvíli se 
ustrašeně dívala na Mikeše. Stará brada se jí přitom rozklepala. 
"A hochu zlatej!" promluvila třaslavým hlasem. "Kdeže já to 
všechno uvařím? Prokrýlepána, dyť aby se jen ta rejže vařila 
nejmíň v šesti hrncích! Copak mám tak velkou plotnu? A rejže 
mám doma taky sotva půl kila! já jsem, milej Mikeši, z toho 
vaření celá popletená!" I 

"Ale babičko naše zlatá, všecko se pěkně zařídí, jen z toho 
nemějte žádný strach! Vždyť to není regiment vojáků! Uvidíte, 
že všecko půjde jako na drátkách. já hned pošlu Frantu Kulda
nového s trakařem k Sejkovům pro rýži, Pepík půjde někam 
sehnat oříšky, semena a jablíčka a já tady zatím zatopím v kam
nech. A vy, babičko, buďte tak dobrá a dojděte k Plavcovům 
pro trochu medu. Rádi vám ho prodají a přitom můžete tetičku 
Plavcovou poprosit, aby vám uvařila ve dvou hrncích rýži. 
jistě váJE to ráda udělá, a když potom hned poprosíte vedlejší 
tetičku Saldovou, také vám jistě na jejich plotně ty dva hrnce 
rýže uvaří. Ať hned obě tetičky postaví na plotny hrnce s vodou, 
aby se vařila, než Franta s rýží přijede, a já tu také hned za
topím. jen ještě postavte, babičko, na plotnu ty dva velké hrnce 
s vodou, protože já je neunesu, a jeden malý opici na kávu. 
A než se nadějete, bude to všechno v nejlepším pořádku!" 

"To je vidět, Mikeši, žes byl ve světě tím kroutitelem!" usmála 
se babička už veseleji. "jak ty dovedeš hned všechno chytře 
zařídit! No, a já už teda běžím k těm Plavcovům pro ten med 
a ty si to ostatní zatím obstarej, jak rozumíš." 

Když babička postavila hrnce na plotnu, rozběhla se k Plav-
..., 

covům. Plavcovi bydleli za Sevcovými v zastrčeném baráčku 
ve světnici, která měla okna do polí. Proto také Plavcovi ne-

..., 

viděli, co zatím do vsi přišlo, a dívali se udiveně na Sevcovu 
babičku, proč k nim přiběhla tak udýchaná. 

"Prosím vás, lidičky, prodejte mi trochu medu a nechte 
mi tady u vás na plotně uvařit ve dvou hrncích špetku rejže! 
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Koukáte na mne, že jsem celá poplašená, ale já vám, lidičky 
zlatý, nevím, kde nů hlava stojí! Najednou z ničeho nic k nám 
přišli známí a já nemám ve stavem kouska ničeho, čim bych je 
pohostila, " vykládala udýchaně babička. 

"To k vám přišli ti vaši přátelé z Pětihost?" ptal se babičky 
soused Plavec. 

"Lidičky zlatý, to je vám hrozný!" vykládala dále babička. 
Lomila přitom rukama a oči měla navrch hlavy. "Jeden vám 
má takovýhle dlouhý rypák (babička rozpřáhla ruce, co mohla 
nejvíce), druhej poskakuje po střeše, třetí sedí na hrušce a čtvrtej 
se drápama poškrabu je v kožichu!'4 

Strýc i tetička Plavcovi se na babičku dívali s vykulen a 
.., 

očima. Co to ta Sevcova babička prokrýlepána tady 
povídá? Snad se najednou na rozumu nepomátla? 

"A to těm přátelům budete vařit jenom rejži?" ptala se 
babičky tetička Plavcová. 

"Budu vařit kafe a rejži," odpověděla babička. "To kafe 
pro tu vopici a rejži pro toho s tím rypákem. Ten s tím vohnu
tým zobákem chce jen nějaký slunečmkový semena a ten chlu
páč má chuť na chleba s medem! To mi poradil náš Mikeš, 
a proto vás jdu, sousedko, prosit, abyste nů ten med prodala 
a nechala mi tady u vás na plotně ve dvou hrncích uvařit tu 

.., 

rejži. Ještě o to poprosím mladou Saldovou, protože ten s tím 
dlouhým nosem musí mít tý rejže na posezení padesát kilo!" 

Strýček a tetička jen zakývali hlavami a už se dále babičky 
nevyptávali. Pomohli jí dát na plotnu dva velké hrnce s vodou, 
zatopili hned v kamnech, a teprve když babička odešla, podí
vali se soucitně jeden na druhého a strýček Plavec si přitom 

.., 

poklepal na čelo, jako by chtěl říci, tady že to má ta Sevcova 
babička už nějak všechno popletené. "A nebylo by divu," poví
dal soused Plavec, "pořád si jen povídá s tím Mikešem a s tím 
Pašíkem a s rozumným člověkem promluví už málokdy! A teď 
myslí, že ti její přátelé z Pětihost jsou zrovna takoví jako Mikeš 
nebo Pašík. Ale dělej, mámo, jako když nic nepozoruješ, a udělej 
babičce všechno, co chce!" 
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Zatímco se na třech plotnách ve třech chaloupkách vařila 
rýže pro slona Brundibára a káva pro opici Kačabu, pověděl 
papoušek Klábosil Mikešovi, že si pro něj přišli. 

"To mě to mrzÍ," omlouval se Mikeš, "že jste se sami museli 
takový kus cesty pro mne trmácet! Mrzí mě, že jsem sám ne
přijel, jak jsem v tom psaní slíbil, a vzteky bych nejraději sám 
sobě šlápl na ocas! A snad by bylo postačilo, milý Klábosile, 
kdyby mi byla Oluška napsala psaní?" 

"Ona vám ho napsala, pane Mikeši," povídal papoušek roz
pačitě, "ale na poště ji pan poštmistr s ním vyhnal, když na 
adrese četl, že píše nějakému kocourkovi." 

Všichni, kdo to poslouchali, dali se tomu do smíchu, ale 
papoušek se tomu nesmál a mluvil dále smutným hlasem: "Ono 
je to všecko ještě horŠÍ, než si myslíte, milý pane Mikeši! U nás 
se zatím, co jste byl doma, staly veliké změny a s mnohými 
sta' 

. 
kamarády se už u našeho cirkusu neshledáte!" 

"A co se tam prokrýlepána stalo?" ptal se Mikeš 
v v ustrasene. 

"Moc se toho u nás stalo," odpověděl papoušek. "Pan princi
pál těžce onemocněl, takže se o cirkus nemohl starat, a chudák 
Oluška na to všecko sama nestačila. Je na to ještě moc ma
ličká, aby mohla sama řídit tak velký cirkus, tak není divu, že 
se našemu cirkusu v poslední době vedlo špatně. A tak se stalo, 
že od nás odešli všichni lidé a mnoho vycvičených zvířat se také 
muselo prodat. Z toho ze všeho jsme zbyli jen my čtyři a krá
lovský pantáta lev, který je od té doby, co jste odešel, moc 
mrzutý. Ale ani my nevíme, jak to s námi ještě dopadne, a jenom 
věříme, že vy, pane Mikeši, Olušce upřímně poradíte, aby 
alespoň nás pět mohla pro sebe uchránit. A také ona nás všecky 
pro vás poslala a nakázala nám, abychom se bez vás raději už 
ani domů nevraceli. A tak vás všichni, pane Mikeši, snažně 



prosíme, abyste se s námi hned vrátil k našemu cirkusu a aspoň 
nás pět ještě zachránil." 

Mikeš vyslechl papouškovo vypravování se sklopenou hlavou. 
Slon, opice a medvěd nerozuměli tomu, co papoušek mluvil, 
ale přece snad tušili, oč běží, protože se všichni na Mikeše 
dívali tak moudře a prosebně, že se Mikeš div nedal do pláče. 

A tu do toho třaslavým hlasem promluvila babička: "Nic 
platno, hochu zlatej, musíš se tam tedy hned vrátit, když tě 
tam tak potřebujou! Ode mne by to nebylo hezké, abych tě 
ještě dál doma zdržovala jenom proto, že se mi bude stýskat, 
když tě tam potřebujou, aby mohli být živi. Máš beztoho 
všecko na cestu připraveno, tak už nemeškej a vydej se s těmi 
pány zvířaty na cestu, hned jak se trochu najedí, abyste tam 
ještě včas dorazili!" 

Po těchto slovech staré babičky se Mikeš vzpamatoval a rázně 
odpověděl papouškovi: "To víš, příteli Klábosile, že Olušku 
nezklamu. Ona rrů jednou zachránila život a jsem teď velmi 
rád, že jí mohu to její dobrodiní oplatit. Hned se vydáme na 
cestu, jen co se jídlem trochu občerstvíte!" 

Potom odběhl Mikeš do chaloupky, aby se tu na cestu řádně 
připravil. Babička zatím honem slévala kávu, mazala krajíce 
medem a připravovala slo�ovi uvařenou rýži. Pepík s Frantou 
Kuldanovým přinesli od Saldů další dva hrnce vařené rýže, 
a když se chystali dojít ještě pro rýži k Plavcovům, stalo se 
něco neočekávaného! 

Když totiž tetička Plavcová odstavila uvařenou rýži z plotny, 
povídala strýčkovi Plavcovi: "Poslouchej, táto, nemohl bys tu 

'" 

rejži sám odnést k Sevcovům, aby se s ní babička nemusila 
sama tahat?" 

"Ale jo, mámo!" klidně souhlasil soused Plavec. Vzal jeden 
hrnec za ",ucha a vyšel z chaloupky . Opatrně", sešel ze schůdků 
a kolem Sevcové zahrádky sestupoval dolů k Sevcovům. Tvářil 
se přitom velmi vážně, protože měl o babičku starost, a v duchu 
si už umiňoval, že to těm příbuzným babičky nějak nenápadně 
po straně řekne, z čeho je babička tak popletená. Ale když 
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přišel k Sevcovům a rozhlédl se po dvorku, kde stál ohromný 
slon, upustil hrnec s rýží a velikými skoky utíkal zpět ke svému 
baráčku. 

"Co je to za splašeného pána?" ptal se babičky papoušek 
Klábosil. 

"I to je náš soused Plavec," odpověděla babička. "On tam 
žije pořád jen v tom svým zastrčeným baráku, málokdy přijde 
mezi lidi a z toho je tak trochu popletenej." 

Zatím soused Plavec sypal nahoru kolem zahrádky, div se 
nepřerazil. Tetička Plavcová se dívala zrovna oknem a nemálo 
se podivila, když viděla jejich tátu tak utíkat. Běžela mu na
proti a srazila se s ním zrovna ve dveřích. Strýček měl vykulené 
oči, a sotva vběhl do světnice, rozpřáhl ruce daleko od sebe 
a rozčileně vykřikoval: "Né takovejhle, ale tááákovejhle má 
ten jeden dlouhej rypák!" 

Ale tetička Plavcová spráskla ruce. 
"Prokrýlepána!" zvolala ustrašeně. "Náš táta se už taky 

z toho poplet!" A tetička Plavcová užuž zdvíhala zástěru 
k očím, aby si nad tím neštěstím trochu yoplakala, když vtom 
k Plavcovům do světnice vrazili Pepík Sevců s Frantou Kul
danovým. Oba kluci ihned pochopili, čeho se strýček Plavec 
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tak polekal, a proto raději 
sami hned běželi k Plav
covům pro druhý hrnec 
rýže. A tak· se konečně 
strýček a tetička Plavco
vi od Pepíka dozvěděli, 

� 

jaká je to u Sevců ná-
� 

vštěva a že babička Sev-
cová je pořád moudrá, 
tak jako bývala dříve. A 
potom se i Plavcovi šli 

zpovzdálečí na tu nevídanou návštěvu podívat. 
� 

Hosté u Sevců zrovna obědvali a všem opravdu dobře chut-
nalo. Papoušek měl radost z podaných slunečnicových zrn 
a burských oříšků, medvěd s velikou chutí polykal krajíčky 
chleba s medem, opice spokojeně funěla do hrnce s kávou 
a slon každou chvíli zdvihl chobot do výšky a vesele zatroubil 
na znamení, že mu ta rýže velmi chutná. Babička z toho měla 
velikou radost. Už neměla strach, že ji ti pánové od cirkusu 
ve světě pomluví. Zatím si Mikeš všechno potřebné připravil 
na cestu, a když jeho přátelé dojedli, nastalo loučení. Bylo 
tklivé, ale bez pláče, protože všichni uznávali, že se Mikeš 
k cirkusu musí hned vrátit, když ho tam tak nutně potřebují. 
Babička byla na Mikeše velmi hrdá a už se v duchu těšila, 
jak všem sousedům poví, proč si ti páni zvířata pro Mikeše 
přišli. Jen N ácíček pro strýčka Mikeše plakal a Mikeš mu musel 
slíbit velikého houpacího koně, aby ho uklidnil. 

Potom ještě pověděl Mikeš babičce, že jeho přátelé zvířata 
jí děkují srdečně za dobré pohoštění, dal jí ještě jednou sbohem 
a už si vyskočil na slona Brundibára. Také dva velké rance 
s Mikešovými věcmi si slon přehodil přes svůj široký hřbet. 
Papoušek Klábosil a opice Kačaba si vyskočili na Brundibára 
a usadili se pohodlně mezi rance k Mikešovi. A jen medvěd 
Myška něco zabručel, že raději poběhne zase pěšky. 

Slon už zdvihal chobotem svou červenou čepici na pozdrav, 
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ale hned si ji zase připlácl na hlavu, protože na něj Mikeš 
zavolal něco ve sloní řeči. Slon na to přikývl hlavou. 

"Franto a Pepíku, pojďte se s námi kousek svézt! Aspoň 
k. cihelně," volal Mikeš na své kamarády. "Stoupněte si ke 
slonovi a on vás svým chobotem vysadí mezi nás! Nic se ho 
nebojte, nic se vám nestane!" 

Pepík se chvíli rozmýšlel má nebo nemá -, ale Franta 



Kuldanů hned přiskočil k slonovi, a než se. nadál, seděl na 
hřbetě za Mikešem. Potom si už také Pepík dodal kuráže a za 
malou chvilinku se celý průvod hnul ze dvorka. Ještě jednou 
kynula babička Mikešovi na pozdrav a také Pašík s Bobešem 
mávali předníma nožkama na rozloučenou. I všichni sousedé 
a sousedky, co stáli na cestě v houfech nebo před svými chalu
pami, volali na Mikeše, aby se zase brzy živ a zdráv navrátil. 

Psi se zase divoce rozštěkali, ale sousedé se už tak nebáli, 
'" . 

když viděli, jak si ta zvířata u Sevců na dvoře přátelsky počí-
nala. Jen kluci zase Frantovi i Pepíkovi záviděli tu vzácnou 
jízdu na slonu a měli na Frantu zlost, že se na tom slonovi 
nafukuje, jako by to všecko vyhrál někde v kuličkách. 

Ale všecko má svůj konec! Když došli k cihelně, zastavil se 
slon na Mikešovo znamení a svým chobotem zase Frantíka 
a Pepíka sundal na zem. Potom si dali oba kluci s Mikešem 
a jeho přáteli ještě jednou sbohem a na shledanou a rozloučili 
se. Hoši se dali do běhu po lukách zpět k Hrusicům· a slon 
Brundibár se svými kamarády z cirkusu také za chvilku zIIŮzel 
v černém lese. 
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Ten den, kdy odjel Mikeš zase do světa, chodil Nácíček po 
dvoře a po světnici jako zmoklá slepice. Když byl na dvorku, 
hleděl upřeně na náves, jako by čekal, že se tam Mikeš zase 
objeví, a když byl ve světnici, bral jednu hračku po druhé do 
paciček, ale žádná ho nebavila. A když babička přišla kvečeru 
ze vsi, při tulil se k ní a ptal se kňouravě: 

"Babičko, kdy se už vlátí stlejček Mikeš ze světa?" 
"I to se ptáš trochu brzy, mrňoulínku!" usmála se babička. 

"Stýská se ti, viď? Jo, holečku, mně taky, a jak moc! No, pojď 
domů, já uvařím trochu kafíčka a potom si budeme něco hez
kého povídat." 

"No tak jo!" radostně souhlasil Nácíček. "Budete mi, ba
bičko, plosím vás, povídat ňákou klásnou pohádku?" 

"Dneska ti pohádku nebudu povídat," odpověděla babička, 
"ale povím ti něco, co se tady opravdu stalo a co bude lepší 
než nějaká pohádka." 

A tak tedy, když se babička s Nácíčkem navečeřeli, sedli si 
spolu na pec a babička Nácíčkovi vypravovala, co se jednou 
v Hrusicích opravdu přihodilo. 

Tak pozor, babička začíná: 

"v tom baráčku za ·potokem, co zůstávají nyní Bartáčkovi, 
bydlel dříve tesař Pecka. Měl sedm dětí, a proto musel pilně 
pracovat, aby tak velkou rodinu uživil. A Pecka byl opravdu 
dobrý řemeslník, měl práce stále dost, a tak se nikdy nestalo, 
aby jeho děti měly hlad. 

I nějaký ten dárek jim občas přinesl, když měl větší výdělek, 
�ikuláše k nim každý rok poslal s pěkným nadělením a na 
Stědrý den jim každý rok strojil hezký vánoční stromeček. 

Tesař Pecka byl hodný táta. 
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Jednou požádal také Fran
tíka Komárkového, aby se při
strojil za Mikuláše a šel jeho dě
tem nadělovat. Frantíkovi bylo 
teprve dvanáct let, a�e byl na 
to stáří už dost velký klacan. 
S radostí slíbil Peckovi, že se 
za Mikuláše přistrojí, a hned 
sháněl koudel na vousy, papír 
na biskupskou čepici a pozlátko 
na pozlacení čepice, metly a 
ořechů. Byl na to velmi hrdý, 
že už také půjde dělat Mikuláše 
jako velký mužský. 

Odpoledne před svátkem Mikuláše měl už všechno připra
veno. Dárky, které tesař Pecka přinesl od kupce rovnou ke 
Komárkovům, složil do pozlaceného košíčku a hned, jak se 
trochu setmělo, počal se strojit do mikulášských šatů. 

A ustrojil se dobře, kluk pačesatá! Když si přilepil z koudele 
dlouhé bílé vousy a vlasy a pomoučil si obličej, nebyl ani k po
znání. Pes Michálek na něj hleděl s vykulenýma očima a nechá
pal, proč se Frantík strojí do dlouhé bílé košile a proč si na 
hlavu nasazuje pozlacenou špičatou čepici. Nehnul se od něho 
ani na chviličku a čekal zvědavě, co bude Frantík dále dělat. 
Umínil si, že to musí vypátrat. 

Když bylo asi sedm hodin a venku byla již úplná tma, vešla 
tetička Komárková do světnice a povídala: »Tak už bys mohl 
snad jít, Frantíku! U Pecků již rozsvítili!« 

A na tohle Frantík celé odpoledne čekal. Hned vzal do jedné 
ruky metlu, do druhé košíček s dárečky a vyšel ven do tmy. 
Pes Michálek vyběhl za ním a doprovodil ho až k potoku, 
ale dále nešel, protože se bál přejít potok po hrbolatých kame
nech a do studené vody se mu nechtělo. Počkal ještě, až Frantík 
přešel na druhou stranu, a potom mávl mrzutě ocasem a upalo
val k domovu. 
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Zatím Frantík už šlehal metlou u Pecků na okno, potom 
také v síni na dveře a zabručel hlasem, co mohl nejhlubším: 
»Mulisi, lT\ulisi!« Jakmile to Peckovy děti uslyšely, daly se 
hned do vřískání a jekotu, běhaly poplašeně po světnici a ustra
šenýma očima hledaly nějaké skryté místečko, kam by se scho
valy před Mikulášem. Některé zalezly za almaru, jiné se schovaly 
pod kamna a ostatní vlezly pod postel. Věděly dobře, že musí 
zase hned vylézt a před Mikulášem se modlit, ale vlezly tam 
přece. To dělají skoro všechny děti. 

A srdečka jim v těle rychle tloukla, když slyšely, jak se Miku
láš ptá rodičů, zda mají nějaké malé děti. 

»1 máme, pane Mikuláši! Máme dětí jako smetí!« odpově
děla tetička Pecková a hned také spráskla údivem ruce: »A tohle 
všechno nesete, pane Mikuláši, našim dětem? I toť je nějakých 
dárků! Jablka, ořechy, f íky, cukroví a kdovíco všecko jim ještě 
nesete! ?« 

Sotva to Peckovy děti uslyšely, hned všecky vylezly ze svých 
úkrytů, klekaly před Mikulášem a modlily se. 

Mikuláš před nimi stál jako socha. Ani se nepohnu!. Jen 
ke konci modlitby, když ho něco zašimralo v nose, chtěl si jej 
po starém zvyku utřít rukávem ale ještě včas se vzpamatoval 
a honem chtěl nezpůsobnou ruku vstrčit do kapsy u kalhot. 
Ale dlouhá košile mu v tom zabránila. 

Zatím se děti domodlily a zvědavě hleděly na Mikuláše. 
Jistě čekaly, že je štědře podělí krejcary, když se tak shání po 
kapsách. Ale Mikuláš chtěl dříve vědět, zda si ty dárky zaslOUŽÍ, 
a proto je začal zkoušet. 

»No, dobře se umíte modlit, jen co je pravda!« pochválil 
je Mikuláš. »Ale nejčkon bych moc rád věděl, zda se taky ve 
škole dobře učíte. A tak musím nechat všeho a vyzkoušet vás! 
Tak pozór, žáci, nejčkon mi řekněte třebas něco z počtů: Kolik 
a kolik je kolik?« 

Peckovy děti, ty, které už chodily do školy, dívaly se na 
Mikuláše nechápavě. Ale i sám Mikuláš se nad svou nesmyslnou 
otázkou zarazil. Měl zlost, že se tak nešikovně zabreptal, a honem 
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si chtěl vymyslet něco moudřejšího, když vtom se hlásil sedmi
letý Vašíček a hned také odpověděl: 

»Prosím, pane Mikuláši, to jsme eště ve škole neměli!« 
»No dobrá, dobrá!« vzpamatoval se konečně Mikuláš. »A nejč

kon mi, žáci, tedy povíte něco ze zeměpisu. Třebas ty, Antoníne 
Pecko, mi pověz, do kterého Severního Labe se vlévá naše nej
delší moře?« 

»Prosím, pane Mikuláši, vono se tam vlévá u Vltavy do 
Mělníka!« rázně odpověděl desetiletý Toník a hned se dal za 
sepjatýma rukama do tichého smíchu. 

Nyní by byl Mikuláš nejraději skočil a dal Toníkovi pár 
metlou. Ale měl i sám na sebe zlost. Cítil, že řekl ještě něco 
hloupějšího než poprvé, a také dobře viděl, jak se i strýček 
Pecka pod vousy usmívá. Ale Frantík Komárků nebyl naštěstí 
z těch kluků, kteří jen tak beze všeho každému ustoupí, a brzy 
se vzpamatoval. Změřil si Toníka přísným pohledem a za
huhlal: »Ty myslíš, že kdovíco neumíš, když máš ze zeměpisu 

..., 

trojku, viď, ty chytrej?! Ale kdyby ti Pepík Sobrů nedal vopi-
sovat, tak bys taky nic nevěděl! A to je toho! Ale křečka z ďoury 
nevyleješ tak jako já, viď?! A dej si pozor, Toníčku, abych tě 
někdy nenachytal na našich hruškách!« 

»Tak, teď jsem tě, kloučku, jaksepatří usadil!« pomyslil si 
Mikuláš. Nechal dětí, které se beztoho chechtaly už docela 
nahlas, a obrátil se důstojně k tetičce Peckové. 

»A nejčkon sem dejte, tetičko, ňákou vošatku nebo mísu!« 
kázal slavnostně. )�á vám tam to nadělení vysypu a vy si to, 
tetičko, podle svého uznání sama těm halánům rozdělte! Já 
moc spěchám, protože musím ještě dnes jít nadělovat do Třem
blát a do Turkovic.« 

Teď se děti přestaly smát a zvědavě vykulovaly oči na ty 
dobroty, které Mikuláš přesypával z košíčku na mísu. 

»To jste hodný, pane Mikuláši, že jste si také na ty naše 
děti vzpomněl,« děkovala tetička. 

»1 rádo se stalo, tetičko, a nejčkon už musím doopravdy jít. 
Mčjte se tady dobře. A tak se mi zdálo, když jsem šel sem, 
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že nemáte dobře zavřenej chlívek! Aby vám koza neutekla! 
Tak vám dej pánbůh dobrou noc!« 

Mikuláš podal strýčkovi i tetičce ruku a za jásotu a výskotu 
rozradostněných dětí odešel. 

. Od Pecků z baráku vyšel Frantík Komárků s nosem vzhůru, 
jako by už byl nejmíň panem doktorem. Měl radost, že to tak 
dobře provedl a že- ho Peckovy děti nepoznaly. A v duchu se 
už těšil, jak mu budou ostatní velcí kluci závidět, až se do
zvědí, že už dělal Mikuláše jako velký mužský! Nafoukl se hrdě 
a začal si vykračovat jako pan starosta. 

Ale když došel k potoku, stalo se něco neobyčejného. Zrovna 
v tu chvíli rozsvítili u Pecků ve velké světIŮci a světlo od lampy 
proIŮklo hustou tmou až k potoku a ozářilo tekoucí vodu i pla
caté kameny. 

Frantík leknutím upustil metlu i košíček! Otevřel ústa do
kořán a s vykulenýma očima hleděl na zjevení, které se nena
dále před ním objevilo. Uprostřed potoka na velkém kamenu 
stál veliký Mikuláš, ozářený světlem z Peckového baráku. Stál 
tam nehybně jako socha a upřeně se díval na překvapeného 
Frantíka. 

A Frantík pojednou zapomněl na všecku svoji nedávnou 
důstojnost, klekl před velkým Mikulášem na kolena a bez 
vyzvání se hned počal modlit. Modlil se roztržitě, mlel rychle 
páté přes deváté, ale velikánský Mikuláš s ním byl přece velmi 
spokojen. Smál se radostí tak, že div nespadl z toho kamene 
do potoka. Tak rozveseleného Mikuláše jsi, N ácíčku, jaktěživ 
neviděl! 

»No dobře, dobře to umíš, kolego!« promluvil konečně velký 
Mikuláš. »Dobře to umíš! Je vidět, že se ve škole dobře učíš 
a že taky doma posloucháš! A to já ti musím, kolego, taky za to 
pořádně nadělit! Nastav si ten košíček!« 

Frantík jej dychtivě nastavil a tak se snad poprvé, co svět 
světem stojí, stalo, že také jednou nadělil Mikuláš Mikulášovi!" 
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Když se slon Brundibár s Mikešem po dlouhém putování 
blížili k cirkusu, vyběhla z jednoho vozu Oluška a radostně jim 
běžela naproti. Sotva ji Mikeš uviděl, ihned požádal slona, 
aby ho sundal a postavil na zem. Ale rozveselený slon ho podal 
přímo Olušce do rozevřené náruče. 

Bylo to shledání velmi radostné. Když medvěd Myška uviděl, 
jak se Oluška s Mikešem v náruči několikrát vesele zatočila, 
sám se postavil na nemotorné zadní nohy a sem tam neohrabaně 
poskakoval. Slon zdvihl dlouhý chobot, jak nejvíce mohl, slav
nostně zatroubil na pozdrav a papoušek křičel na jeho hlavě: 
"Ať žije Mikeš! Má úcta, má úcta!" Opice Kačaba dělala při
tom na hřbetě slona kotrmelce. 

Ale když potom ve voze Oluška Mikešovi vypověděla, jak 
to s cirkusem špatně vypadá, svěsil smutně hlavu a zhluboka 
si vzdychl. Bylo mu velmi líto, když slyšel, že pan Kludský 
již delší dobu leží vážně nemocen v pražské nemocnici, a že 
proto musel skoro celý cirkus vyprodat. Z bývalého slavného 
cirkusu zbylo jen několik vozů, malý stan a k tomu jen to nej
potřebnější nářadí. A ze všeho bývalého personálu přišel Mi-

" 

kešovi stisknout pacičku jen starý věrný zřízenec Svejda, který 
se nemohl zanic na světě s cirkusem rozloučit a raději sloužil 
dál zadarmo, jen aby nemusil Olušku opustit. Starý lev Hero
des a zvířata, která pro Mikeše přišla, to bylo vše, co se z tak 
velkého počtu cvičené zvěře dalo ještě zachránit. 

"A jak to bude dál, to opravdu nevím," smutně končila 
Oluška svoje vypravování. "Peněz máme čím dál míň a míň, 
a tak mám opravdu strach, že se budu muset brzy rozloučit 
i s tím posledním, co nám ještě zbylo." 

A tu povstal Mikeš z malé stoličky, přistoupil k Olušce a rázně 
promluvil: "Toho se neboj, Oluško, to se nestane! Už doma 
jsem Klábosilovi slíbil, že ti pomohu a že tak s radostí učiním 
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za to, žes mi zachránila život. Uvidíš, že bude zase dobře, jak 
bývalo, a že se bývalá sláva cirkusu Kludského zase navrátí. 
Všecko jsem si už cestou promyslel a pevně věřím, že se mi 
všecko povede." 

"Proto jsem také pro tebe poslala, milý Mikeši! Ty jsi moje 
poslední naděje!" odpověděla Oluška a pohladila Mikeše po 
černé hlavičce. A byla už veselejší. 

Potom šli spolu navštívit lva. Když přicházel Mikeš ke kleci, 
viděl královského pantátu, že má hlavu položenou na předních 
prackách a že vypadá velmi smutně. Ale sotva vstoupil Mikeš 
k němu do klece, zvedl lev rychle hlavu a počal radostně mrskat 
ocasem. Mikeš se uctivě uklonil a zeptal se zdvořile lvovsky: 
"Ja� vám ráčí vaše zdraví posluhovat, náš královský pantáto?" 

"Spatně, milý Mikeši," zabručel lev, "ale zaplaťpánbůh, že 
jsi už zase tady. Už jsem myslil, .že tady steskem zahynu. Mám 
se špatně, ale přece jsem rád, že mě taky neprodali a že jsem 
se zase s tebou shledal. Teď to půjde všecko jinak!" 



Oluška a slon Brundibár, který stál také u klece, nerozuměli 
tomu, co si lev s Mikešem povídali, ale přece dobře viděli, jakou 
měl lev radost z toho, že se Mikeš zase vrátil. Oluška se spoko
jeně usnúvala a slon Brundibár měl po celou dobu, co mluvil 
lev s Mikešem, smeknutou čapku a očka mu radostí svítila. 
Mikeš ještě lva potěšil několika slovy o příští nové slávě cirkusu 
a dal mu uctivě dobrou noc. 

Potom odešel s Oluškou do obývacího vozu, aby si po dlouhé 
cestě odpočinul. Oluška chystala večeři a prosila Mikeše, aby si 
zul boty a udělal si pohodlí. Ale Mikeš na to jen mávl pacičkou 
a zabručel, že se celou cestu pohodlně vezl. Potom si složil obě 
pacičky na záda, jak to vídal doma u starých vážných pantátů, 
a chodil zamyšleně sem tam po světničce. Oluška ho už nerušila. 
Věděla, že přemýšlí o tom, jak zachránit poslední majetek. 
A nic se ho také neptala, věřila, že ten moudrý kocourek sám 
všecko dobře zařídí. 

Druhý den už časně ráno prohlížel Mikeš s Oluškou cirku
sový stan, vozy a potřebné nářadí. Byl s tou prohlídkou velmi 
spokojen a hned to také Olušce řekl, aby ji potěšil: "Pro ta 
první představení, jaká já chci uspořádat, to úplně postačí. 
A musíme začít co nejdříve, aby�hom měli peníze pro první 
pomoc. Hned teď pošlu starého Svejdu pro několik lidí, aby 
nám pomohli postavit stan a všechno připravit." 

Třetí den už viselo na ulicích města Kostelce několik plakátů 
, , . 

s tImto naplsem: 



Velevážené děti, sousedé, dámy, 
strejčkové a tety, .pánové, .publikum 

a jiné nóbl .panstvo! 
My, opuštěná a umělecky vzdělaná pozůstalá zvířata 

z bývalého cirkusu pana Kludského. uspořádáme dnes 

večer v našem stanu "Na dolince" 

VELKÉ PŘEDSTAVENi 
ve prospěch 

svých nezaměstnaných a strádajících členů. 

Na programu je neslýchaně velikánská podívaná. 

různé krkolomné kejkle. kouzelné výstupy a nakonec 

ohromné překvapení: 

neuvěřitelná pohádka neboli skutečnost pro děti od 

1 roku do 99 let. Kdo tomu napoprvé nebude moci ani 

uvěi'it. může přijít za nové vstupné jeltě podruhé 

a potřetí. 

Děti, které ve škole neopisují, platf polovici 

Před plakáty stálo všude plno lidí a všichni s velkým zájmem 
čtli, co bylo na nich napsáno. A mnohý z nich si hned po pře
čtení řekl, že je na to veliké a neslýchané překvapení opravdu 
zvědav a že se večer jistě do cirkusu půjde podívat. 

Večer bylo před cirkusovou pokladnou plno. Byla tam taková 
tlačenice, že musil přijít obecní strážník Kofránek a dělat tam 
pořádek. A nedivte se tomu, milé děti! Už to, co velcí a děti 
viděli venku před cirkusovou boudou, stálo za podívanou. 
Opravdu to za to stálo! 



U pokladny seděla Oluška a 
prodávala lístky na tři druhy 

, b d' v , mlst, arvy mo re,. cervene a 
žluté. J akrrůle návštěvník po
ložil peníze na talíř, smekl slon 
Brundibár čepičku, hlasitě za
troubil a chobotem rozhrnul 
červenou záclonu, aby mohlo 
panstvo vstoupit. U vchodu 
čekala parádně ustrojená opi
ce Kačaba, každému se uctivě 
uklonila a potom ho odvedla 
na jeho místo podle barvy vstup�nky. Děti, tam vám bylo 
smíchu! Lidé ani nevěděli, čemu se mají dříve smát: zda slo
novi, nebo o

'
pici. Kačabě, nebo medvědu Myškovi, který seděl 

naproti pokladně, tloukl rázně do bubnu a přitom hrál na 
hřeben! 

Lidé se tlačili k pokladně jeden přes druhého, každý chtěl, 
aby mu slon smekl čepičku. Obecní strážník, starý Kofránek, 
už nestačil dělat pořádek, a nebýt papouška Klábosila, byla 
by už bývala u pokladny pěkná mačkanice! Ale papoušek měl 
přes všecko krásný přehled. Seděl na špičce cirkusového stanu, 
aby kluci bez placení nepodlézali cirkusovou plachtu. Točil se 
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tam nahoře jako holub na 
báni a pořád něco vykři
koval: "Račte vstoupit, pá
nové, dámy, dědečkové i ne
mluvňata! A neračte se upej
pat jako na posvícení! Ty 
kluku pačesatá, ty myslíš, že 
tě nevidím, že chceš zadar
mo podlézt pod plachtu? 
Hvízdnu na slona a za chvíli 
je z tebe vomáčka! Kakra
holte, to je peněz! Jako cuc-



kůl Kakraholte, a pusťte tam vzadu tu malinkou holčičku, ať 
se taky dostane k pokladně! A toho dědečka taky! A ty, klacku, 
se tam tak necpi, ať nám tu boudu neporazíš! Kakraholte, to 
je peněz! Lidičky, mějte rozum, vždyť nám praskne pokladna! 
A co sem ještě ze všech stran jde lidí!" 

Vtom se podíval papoušek Klábosil dírou dolů do cirkusu 
a začal znovu křičet: "Kakraholte, počkát, už neprodávejte 
žádný . lístky! Už jsou všecka místa nejmíň třikrát obsazena! 
Kakraholte! " 

'" 

Také starý Svejda přiběhl k pokladně a pošeptal Olušce, 
že už je cirkus nacpaný diváky až ke stropu. Tak chtíc nechtíc 
musela Oluška přestat prodávat vstupenky, zavřít pokladnu 
a odejít. S velikou lítostí se dívali lidé, na které se už nedostalo, 

'" 

na starého Svejdu, který věšel nad pokladnu tabulku "Vypro-
dáno!", a volali, že si sednou třeba na zem. 

"Nic platno, lidičky!" křičel na ně papoušek. "Přijďte zítra 
nebo pozejtří! Budeme hrát tak dlouho, až se na všecky dostane! 
K.akraholte, dobrou noc!" 

Papoušek vlétl do cirkusu, za ním tam vlezl slon s medvědem 
a naposled opice. Zatáhla za sebou záclonu a cirkus byl uzavřen. 
A jen obecní strážník Kofránek .zůstal před vchodem a dobrácky 
domlouval lidem, aby se v pořádku rozešli a přišli zítra, až se 
to bude zase všecko opakovat. 

Nu, a co se, milé děti, dělo ten večer v tom nacpaném cirkuse, 
to se dočtete v další kapitole. To budete koukat! Kakraholte! 
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Když se v cirkusovém stanu všichni návštěvníci konečně 
řádně usadili, dal papoušek Klábosil znamení, aby představení 
začalo. Papoušek nehrál a dával pozor, aby byl v hledišti po
řádek. 

"Tak už buďte zticha, kakraholte!" křičel ze svého bidýlka, 
které viselo uprostřed cirkusového stanu. "A vy, kakraholti, 
už začněte hrát!" 

Děti, to vám bylo krásné představení! To jste jakživy neviděly 
a neslyšely, co vyváděla opice Kačaba, medvěd Myška, slon 
Brundibár a tanečnice Oluška! To vám byly skoky, krkolomné 
přemc!y, překrásné tance i kouzelnické kousky, které prováděl 
starý Svejda! Dětem i velkým se to tak líbilo, že div radostí 
nerozbořili cirkus. Lidé tloukli do lavic a tleskali jako diví 
a děti smíchy padaly na zem. Ani vám to všechno nebudu vy
pravovat, jak to bylo krásné, protože byste tomu beztak ne
věřily. 

"Tak přestaňte, kakraholte, ať nám nezboříte cirkus!" 
napomínal papoušek obecenstvo. "Vždyť chceme ještě hrát 
divadlo s tajemným kocourkem! Za malou chvilku to začne 
támhle na tom jevišti!" 

Jeviště bylo postaveno na jedné straně cirkusového stanu, 
takže všichni diváci dobře viděli. Bylo zataženo zelenou oponou. 
Když bylo dáno poprvé znamení zvonkem, napomínal papou
šek obecenstvo ke klidu. Po druhém zazvonění se rozhrnula 
opona a diváci uviděli na jevišti krajinu za městem. Na pravé 
straně byla udělána zeď nějaké zahrady a na druhé byl les. 
Uprostřed na velkém kameni u cesty seděl shrbený dědeček, 
který se třásl zimou a naříkal, že má velký hlad. 

Tak naříkal, že už mu tam chtěl nějaký dobrosrdečný klučina 
z obecenstva podat kus chleba, ale zarazil se, protože na jeviště 
právě přicházel od zahrady krásně oblečený hoch. Byl to jistě 
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nějaký princ, protože měl na sobě krásné modré šaty se zlatým 
vyšíváním, na hlavě růžovou sametovou čapku s dlouhým 

, v , v , perem a cervene strevlce. 
, 

0, jak se hladový dědeček zaradoval, když viděl, jak se ten 
princ s chutí zakusuje do veliké povidlové buchty! Hned začal 
ještě více naříkat: 

"To mám hlad! To mám ukrutánský hlad! Smilujte se, 
krásnej mladej pane, nad hladovým žebráčkem a dejte mu 
také kousek!" 

"Matlafousek!" uličnicky odpověděl dědečkovi princ. 
A nejenže nepozdravil, ale udělal na dědečka ještě dlouhý 

nos a běžel dál. 
To dědečka hrozně rozzlobilo! Taková rozpustilost! Zahrozil 

za princem berlou a zvolal: "Tohle se ti nevyplatí, ty prosto
řekej, lakomej kloučku! Počkej, však já tě naučím zdvořilosti! 
Ty hnedle zkrotneš, jen co zajdeš támhle za tu první borovici! 
Za tvou lakomost a neúctu k starým lidem tě proměním v čtyr
nohé zvíře." 

A sotva princ zašel do lesa, udělal dědeček svou kouzelnou 
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berlou nějaké tajné znamení a zvolal: "Cáry máry fuk, ať hned 
běhá po čtyřech ten kl uk! " 

A co to? Co se to stalo? Sotva to dědeček dořekl, přiběhl 
z lesa po zadních nožkách černý kocourek. Na hlavě měl růžo
vou čapku s dlouhým pérem a v levé pacičce držel nedojedenou 

..., 

povidlovou buchtu! Zalostivě mňoukal, naříkal, a sotva přiběhl 
k dědečkovi, hned se před ním uctivě ukláněl, smekl čepici 
až k zemi a podával mu buchtu. 

Ale dědeček jen zlostně mávl rukou. 
"Už je pozdě!" rozkřikl se třaslavým hlasem na kocourka. 

"Teď už si nech ty svý poklony i tu povidlovou buchtu! Měls 
bejt zdvořilý hned a buchtu měls mi dát, když jsem tě o ni 
prosil. Teď už je pozdě, panáčku s dlouhým nosem! Už nepros 
a jdi! Jdi zas támhle do lesa a uč se tam bejt zdvořilý k zajícům 
a liškám!" 

Ubohý kocourek ještě chvilku mňoukal a naříkal, ale když 
dědeček na něj zlostně zdvihl hůl, odloudal se smutně do lesa. 
Tak potrestal ten tajemný dědeček lakomého a nezdvořilého 
prince! , 

A dědeček seděl dál na kameni a čekal na někoho, kdo by 
mu z upřímného srdce podal kousek jídla. Už nenaříkal a jen 
hlavu měl skloněnou na rukou, opřených o žebráckou berlu. 
Byl tak zabrán ve své chmurné myšlenky, že si ani nepovšiml 
krásně oblečené holčičky, která sem přicházela. Měla růžové 
šatičky se zlatým vyšíváním, na hlavě zlatou korunku, bílé 
punčošky a růžové atlasové střevíčky. Přicházela také od města 
a děti, divte se! v ruce také držela povidlovou buchtu! 
Ale srdéčko měla mnohem lepší nežli ten princ! Sotva k dědeč
kovi došla, hned ho zdvořile pozdravila, a když dědeček zvedl 
hlavu, sama od sebe mu podávala kus buchty. 

"No, tohle je přece zdvořilá a hodná holčička!" pochvaloval 
si dědeček. "Ani jsem ji neprosil a ona mi sama dala buchtu 
jako cihlu! No, děkuju ti pěkně, děvenko! A kampak jdeš?" 

"Ale hledám našeho Jirku, svého bratříčka, dědečku! Tatínek 
se po něm shání!" odpověděla holčička. 



"A čím je tvůj tatínek?" zeptal se dědeček. 
"No, je tady králem," pravila holčička. "Já jsem princezna 

Oluška. " 
"Hm, to se podívejme! Královská princezna, a je tak zdvořilá! 

Hm, a jak vypadal ten tvůj bratříček?" ptal se dále dědeček. 
"No, měl modré šaty, růžovou čepici s dlouhým pérem a čer

vené střevíce. A jedl také povidlovou buchtu jako já, protože 
jsme je dnes měli k obědu," povídala holčička. 

"A to se podívejme! Sel tady vokolo takovej klouček! 
Tak to byl tvůj bratříček, holčičko? A to se podívejme, to byl 
pěknej hoch! Lakomej a nezdvořilej, až hanba povídat! Ani 
nepozdravil, ani kousíček buchty mi nedal, a ještě dlouhej nos 
na mne udělal," zlobil se dědeček. 

"Tak to byl opravdu on! On je takový rozpusta. Co jen se 
s ním tatínek nazlobí, a nic to není platné! A kam šel, dědečku?" 

,,1 támhle do lesa! Běhá tam po čtyřech!" odpověděl dědeček. 
"Ano, to je opravdu on, dědečku! On často běhá po čtyřech 

po celém královském zámku!" zasmála se princezna. 
"No víš, holčičko, vono ho to už třeba nebaví, běhat po 

čtyřech, ale von musí! Von je vode mne za tu svou lakomost 
zakletej ve čtyrnohé zvíře, a proto musí běhat po čtyřech! 
Von byl taky nezdvořilej a za to musí bejt pořádně potresta
nej !" povídal přísně dědeček. 

"Opravdu, dědečku? Ale prokrýlepána, co tomu řekne 
tatínek a maminka? Jak já jim to jen povím? Vždyť oni se, 
ubožáci, z toho jistě žalostí rozstůňou!" naříkala princezna 
a dala se do usedavého pláče. 

,,1 neplač!" chlácholil ji dědeček. "Takového rozpustilého 
kluka nejni žádná škoda! Beztoho tebe a rodiče jen trápil 
a zlobil!" 

"Ba ne, dědečku, on nebyl tak zlý! On byl jen rozpustilý 
a jistě by se teď rád polepšil, kdybyste mu navrátil lidskou 
podobu. Ach, já ubohá, jak já to jen povím svým nešťastným 
rodičům? !" naříkala princezna. "Dědečku zlatý, pěkně vás 
prosím, odpusťte mu to a vraťte nám ho zase!" 



Dědeček se na ni chviličku díval, ale ne už tak přísně jako 
dřív, a potom vlídně promluvil: "No, vidím, žes hodná holčička, 
že si takovou ani ten klouček nezaslouží! A že myslíš také hned 
na své rodiče, tak mu to pro tentokrát odpustím. Ale jen pod 
jednou podmínkou: abych se přesvědčil, že jsi vopravdu jeho 
sestřička, tak udělám malou zkoušku. Zavolám sem z lesa čtyři 
různá zvířata, a když poznáš, které z nich je tvůj bratr, tak ti 
ho dám. Počkej jen chviličku, hned to bude!" 

Dědeček zase udělal berlou nějaké tajemné znamení, potom 
zahvízdl a hned nato vyšla z lesa čtyři zvířátka: napřed šel 
ohromný slon, za ním huňatý medvěd, potom chlupatá opice 
a nakonec malý černý kocourek. Ale už neměl čepici ani 
buchtu. 

Na rozkaz tajemného dědečka se zvířata postavila do řady 
a princezna Oluška měla uhodnout, které i těch zvířat jest její 
zakletý bratříček. 

Princezna šla od jednoho k druhému a každé si dobře pro
hlédla. Chvíli pozorovala slona, potom medvěda, ale nic na 
nich nenašla, co by jí připomínalo bratra Jirku. Dlouho si 
také prohlížela opici a užuž chtěla říci: "To je náš Jirka!" 
protože se na ni opice rozpustile šklebila. Sotva se však podívala 
na černého kocourka, hned radostně zatleskala rukama a vy
křikla: , "Tohle je on, dědečku! To je náš Jirka!" 

Dědeček se tomu vehrů podivil. 
"Uhodla jsi, holčičko!" pravil. "Je to vopravdu tvůj zakletej 

bratr! Vopravdu! A teď mi pověz, podle čeho jsi ho tak rychle 
poznala?" 

"Ale dědečku, to je přece velmi snadné uhodnout!" smála 
se princezna. "Vždyť on jest ještě celý umazaný od povidel!" 

Také dědeček se rozesmál. 
"I prach dudy necky! Na tohle jsem zapomněl! No tak, 

co můžu dělat? Když jsi to uhodla, tak si kocourka můžeš 
vodvést domů!" 

"Ale dědečku, co to povídáte? Já přeci nechci žádného 
kocourka! Já chci mít zase bratříčka, našeho Jirku!" 







"A čím je tvůj tatínek?" zeptal se dědeček. 
"No, je tady králem," pravila holčička. ,,] á jsem princezna 

Oluška." 
"Hm, to se podívejme! Královská princezna, a je tak zdvořilá! 

Hm, a jak vypadal ten tvůj bratříček?" ptal se dále dědeček. 
"No, měl modré šaty, růžovou čepici s dlouhým pérem a čer

vené střevíce. A jedl také povidlovou buchtu jako já, protože 
jsmeje dnes měli k obědu," Eovídala holčička. 

"A to se podívejme! Sel tady vokolo takovej klouček! 
Tak to byl tvůj bratříček, holčičko? A to se podívejme, to byl 
pěknej hoch! Lakomej a nezdvořilej, až hanba povídat! Ani 
nepozdravil, ani kousíček buchty mi nedal, a ještě dlouhej nos 
na mne udělal," zlobil se dědeček. 

"Tak to byl opravdu on 1 On je takový rozpusta. Co jen se 
s ním tatínek nazlobí, a nic to není platné! A kam šel, dědečku?" 

"I támhle do lesa! Běhá tam po čtyřech!" odpověděl dědeček. 
"Ano, to je opravdu on, dědečku! On často běhá po čtyřech 

po celém královském zámku!" zasmála se princezna. 
"No víš, holčičko, vono ho to třeba už nebaví běhat po 

čtyřech, ale von musí! Von je vode mne za tu svou lakomost 
zakletej ve čtyrnohé zvíře, a proto musí běhat po čtyřech! 
Von byl taky nezdvořilej a za to musí bejt pořádně potresta
nej !" povídal přísně dědeček. 

"Opravdu, dědečku? Ale prokrýlepána, co tomu řekne 
tatínek a maminka? ] ak já jim to jen povím? Vždyť oni se, 
ubožáci, z toho jistě žalostí rozstůňou!" naříkala princezna 
a dala se do usedavého pláče. 

"I neplač!" chlácholil ji dědeček. "Takového rozpustilého 
kluka nejni žádná škoda! Beztoho tebe a rodiče jen trápil 
a zlobil!" 

"Ba ne, dědečku, on nebyl tak zlý! On byl jen rozpustilý 
a jistě by se teď rád polepšil, kdybyste mu navrátil lidskou 
podobu. Ach, já ubohá, jak já to jen povím svým nešťastným 
rodičům?!" naříkala princezna. "Dědečku zlatý, pěkně vás 
prosím, odpusťte mu to a vraťte nám ho zase!" 
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Dědeček se na ni chviličku díval, ale už ne tak přísně jako 
dřív, a potom vlídně promluvil: "No, vidím, žes hodná holčička, 
že si takovou ani ten klouček nezaslouží! A že myslíš také hned 
na své rodiče, tak mu to pro tentokrát odpustím. Ale jen pod 
jednou podmínkou: abych se přesvědčil, že jsi vopravdu jeho 
sestřička, tak udělám malou zkoušku. Zavolám sem z lesa čtyři 
různá zvířata, a když poznáš, které z nich je tvůj bratr, tak ti 
ho dám. Počkej jen chviličku, hned to bude!" 

Dědeček zase udělal berlou nějaké tajemné znamení, potom 
zahvízdl a hned nato vyšla z lesa čtyři zvířátka: napřed šel 
ohromný slon, za ním huňatý medvěd, potom chlupatá opice 
a nakonec malý černý kocourek. Ale už neměl čepici, ani 
buchtu. 

Na rozkaz tajemného dědečka se zvířata postavila do řady 
a princezna Oluška měla uhodnout, které z těch zvířat jest její 
zakletý bratříček. 

Princezna šla od jednoho k druhému a každé si dobře pro
hlédla. Chvíli pozorovala slona, potom medvěda, ale nic na 
nich nenašla, co by jí připomínalo bratra Jirku. Dlouho si 
také prohlížela opici a užuž chtěla říci: "To je náš Jirka!", 
protože se na ni opice rozpustile šklebila. Sotva se však podívala 
na černého kocourka, hned radostně zatleskala rukama a vy
křikla: "Tohle je on, dědečku! To je náš Jirka!" 

Dědeček se tomu velmi podivil. 
"Uhodla jsi, holčičko!" pravil. "Je to vopravdu tvůj zakletej 

bratr! Vopravdu! A teď mi pověz, podle čeho jsi ho tak rychle 
poznala ?" 

"Ale dědečku, to je přece velmi snadné uhodnout!" smála 
se princezna. "Vždyť on jest ještě celý umazaný od povidel!" 

Také dědeček se rozesmál. 
"I prach-dudy-necky! Na tohle jsem zapomněl! No tak, 

co můžu dělat? Když jsi to uhodla, tak si kocourka můžeš 
vodvést domů!" 

"Ale dědečku, co to povídáte? Já přeci nechci žádného 
kocourka! Já chci mít zase bratříčka, našeho Jirku!" 
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"Jó, to nejde, holčičko! Co je v pohádce předpověděnýho, 
to se musí všecko vyplnit!" 

"Ale dědečku, vždyť v pohádkách jde každé kouzlo zase něja
kým jiným kouzlem zrušit! Já to dobře vím, protože ráda čtu 
pohádky. Dědečku hodný, dědečku zlatý, prosím vás, odpusťte 
mu, že byl lakomý a rozpustilý, a navraťte mu zase lidskou 
podobu!" prosila Oluška. 

Dědeček chvíli přemýšlel a potom odpověděl: "Rád bych 
ti tu radost udělal, holčičko! Už proto, žes tak hodná sestřička 
a dceruška. Ale tvůj bratr musí nějaký trest vytrpět! Kocour
kem zůstane, ale já mu navrátím aspoň lidskou řeč. A když 
jako kocourek udělá nějaké dobrodiní, tak mu potom vrátím 
i lidskou podobu. Tak pozor!" 

Dědeček vzal do ruky kouzelnou berlu, poručil slonovi, med
vědovi a opici, aby odešli, a potom promluvil nad kocourkem: 

'" 

"Cáry-máry-fuk, ať zas mluví, jako když byl kluk!" 
'" 

Sotva dědeček domluvil, stal se, milé děti, zázrak! Cerný 
kocourek se hned postavil na zadní nožky, přiběhl k dědečkovi, 
uklonil se uctivě a děkoval mu lidskou řečí: 

"Děkuji vám, dědečku, že jste mi aspoň navrátil lidskou řeč! 

.. . . 
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Slibuji vám, že se už polepším a že už nikdy nebudu ani lakomý, 
ani nezdvořilý. Dědečku zlatý, pro všechno na světě vás prosím, 
odpusťte mi, čím jsem vás rozhněval." 

Princezna Oluška měla z toho velkou radost, že její zakletý 
bratříček aspoň promluvil. Hned také za to dědečkovi srdečně 
poděkovala. Měla z toho opravdu radost, ale když si pomyslila, 
že přivede domů místo bratříčka černého kocourka, dala se 
znovu do pláče a znovu vroucně prosila dědečka, aby kocourka 
ještě proměnil v člověka. Také kocourek prosil dědečka sepjatý
ma pacičkama a sliboval, že už bude vždycky hodným a posluš
ným hochem. 

Ale dědeček se nedal uprosit: 
"Nic platno, děti, už vice neproste, protože ani já nesmím 

jen tak měnit to, co bylo předpověděno. To by nebyl žádnej 
pořádek! A teď už jděte domů, aby o vás rodiče neměli starost 
a nehledali vá�. A už neplačte, děti! Snad se brzy naskytne 
Jirkovi příležitost, že bude moci učinit i v té kočičí kůži nějaký 
dobrý skutek, a já ho potom hned zase proměním v člověka, 
jakmile mi to přijde říct! A teď už jděte sbohem, děti!" 

Když princezna Oluška viděla, že už se opravdu nic jiného 
nedá dělat a že už dědečka neuprosí, rozloučila se s ním a dala 
se s kocourkem na smutnou cestu k domovu. Sotva zašli za roh 
zahradní zdi, sklonil dědeček zase hlavu na ruce a seděl tam 
nehybně jako socha. Jistěže přemýšlel o hodné princezně Olušce 
a o jejím bratříčkovi, kterého tak přísně potrestal za lakomost 
a nezdvořilost. A věřte mi, děti, že si ten dědeček v duchu přál, 
aby mu kocourek co nejdříve přišel oznámit, že už ten dobrý 
skutek vykonal. 

A dočkal se toho brzy! Seděl tam jen docela malou chvilku, 
když tu kocourek přiběhl zpět, celý udýchaný, a hned od rohu 
zahrady volal na dědečka: 

"Dědečku, dědečku, já jsem už udělal dobrý skutek. Buďte 
jen tak dobrý, dědečku, a poslouchejte: Když jsme přicházeli 
k městu, hned u prvního stavení jsme potkali starou babičku. 
A já jsem tu babičku, dědečku, nepozdravil!" 



"I prach-hadry-cucky I" rozkřikl se dědeček. "A tos mi tohle 
musel tak honem přijít povědět, nezdvořáku? Mně se zdá, že 
ses ani trochu nepolepšil a žes pořád ten uličník, jako jsi byl 
dřív 1 A to se podívejme: on se mi, kluk rozpustilá, ještě přijde 
pochlubit, že nepozdravil babičku 1 A to jsem ti vrátil lidskou 
řeč proto, abys držel jazyk za zuby, když potkáš starého člověka? 
Ale to si zase, kloučku, na mne nepřijdeš 1 Jak jsem ti vrátil 

� 

lidskou řeč, tak ti ji zase vezmu 1 Cáry-máry . .. " 

A rozzlobený dědeček užuž zvedal kouzelnou berlu, aby 
kocourka udělal zase němým, ale ustr ašený kocourek honem 
volal: "Prokrýlepána, dědečku, počkej te ještě chviličku, až 
vám to dopovím 1 Vždyť já jsem tu babičku přece nesměl po
zdravit I" 

"Pročpak ne? I" ptal se dědeček přísně a berlu měl pořád 
zdviženou do výšky. 

"Protože by se jí, chudince staré, jistě něco leknutím sta]o, 
kdyby jí takový černý kocourek, jako jsem nyní já, z ničeho 
nic najednou na silnici řekl: »1 dobré odpoledne přej u, ba
bičko 1 «

" 

Dědeček se chvíli díval na kocourka, potom sklonil kouzelnou 
berlu, usmál se dobrácky a pravil: 

"Máš pravdu, Jiříku 1 Udělal jsi dobře, žes babičku nepo
zdravil! Jistě by se byla toho tak polekala, že by mohla leknu
tím onemocnět 1 Dobře jsi udělal, chlapče 1 Udělals i v té kočičí 
kůži dobrej skutek, a proto ti mohu nyní také už vrátit lidskou 
podobu 1 Teď už ti věřím, že se polepšíš. Tak jen běž zase honem 
zpátky, Jiříčku, a jakmile dojdeš k Olušce, hned se proměníš 
v člověka I" 

Kocourek z vděčnosti políbil dědečkovi ruku a potom rychle 
odběhl, aby co nejdříve dohonil svou smutnou sestřičku. Děde
ček se za ním díval se spokojeným úsměvem. Jistě měl radost, 
že zase jednou z rozpustilého kluka udělal hodného hocha. 
Potom se namáhavě zvedl a odcházel pomalu k lesu. Ale daleko 
nedošel. Sotva udělal několik kroků, přiběhl k němu udýchaný 
princ Jiřík. Byl už zase tak krásně oblečen, jako když přišel po-
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prvé, ale růžovou čapku už zdaleka smekl a uctivě se před dě
dečkem ukláněl. A vděčně mu děkoval za vysvobození ze zakletí: 

"Děkuji vám srdečně, dědečku zlatý, že jste mě zase pro
měnil v člověka. Ani vám nedovedu vypovědět, jak jsem byl 
nešťastný v té kočičí podobě. Budu si to do smrti pamatovat 
a už nikdy nebudu ani lakomý, ani nezdvořilý. Teď jsem oprav
du jako znovuzrozený. Také moje dobrá sestřička měla z mého 
vysvobození ohromnou radost. Hned běžela domů pro náš krá
lovský kočár a přijede nám naproti, protože my vás tu již, 
dědečku zlatý, na tom větru a o hladu nenecháme! Viďte, že 
půjdete s námi a budete naším dědečkem a tatínkovým rádcem? 
Já aspoň budu pořád hodný, když vás budu mít stále u sebe 
a tak si vždycky připomenu, co se mi stalo, když jsem byl roz
pustilý. Tak už pojďte, dědečku!" 

Dědeček se chvíli rozmýšlel a potom pravil: 
"No, půjdu teda! Mám radost, že ses už opravdu polepšil, 

a rád bych, abys zůstal pořád tak hodným chlapcem." 
Princ Jiřík vzal dědečka za ruku a vedl ho šetrně k domovu. 

A když zmizeli za zdí, shrnula se opona a byl konec představení. 



Když bylo představení skončeno, seděli diváci tiše dál na 
svých místech, jako by čekali, že jim někdo ten záhadný případ 
s tajemným kocourkem vysvětlí. Někteří mysleli, že spí a že 
se jim to jenom zdá, a vzpamatovali se, teprve když na ně 
papoušek Klábosil křičel ze svého bidýlka: 

"Tak tleskejte, kakraholti, cožpak se vám to nelíbilo? Ka
kraholte !" 

Teprve potom začali diváci tleskat, ale zato tleskali tak 
bouřlivě, že Klábosil div z toho bidýlka nespadl. Děti křičely: 
"Sláva, nazdar, ať žije dědeček, princ, princezna a kocourek!" 
Dupaly, skákaly po lavicích, mávaly kapesníky, troubily na 
trumpetky a foukaly na harmoniky. 

"Tak se, kakraholti, přijďte poděkovat!" křičel papoušek na 
jeviště. "Nebo nám to pudlikum rozboří cirkus!" 

Nato se hned opona rozhrnula a na jeviště se přišel obe
censtvu poděkovat dědeček a princ Jiřík. Klaněli se, dědeček 
mával kouzelnou berlou a princ růžovou čapkou s dlouhým 
pérem. Obecenstvo zase tleskalo a děti křičely: "Sláva, nazdar, 
ať žije dědeček a princ Jiřík!" Potom začaly některé děti také 
volat: "A kde je princezna Oluška?" 

"No, to jsem byla já! Vždyť já jsem Oluška a hraju taky 
Jiříka!" odpověděl jim princ. 

"A kde je ten zakletý kocourek?" křičely děti. "My chceme, 
aby přišel také ten černý kocourek!" 

"To není přece mo�né!" smála se Oluška, oblečená za prince 
Jiříka. "To jsem byl přece já, Jiřík! Já byl do toho černého 
kocourka zaklet! Ale teď už jsem zase vysvobozen, tak toho 
kocourka už nemůžete vidět! Děkujeme vám srdečně za velkou 
návštěvu a přejeme vám všem dobrou noc! Nazdar, děti, a zítra 
na shledanou!" 

Když dědeček s princem odešli, zelená opona se zase shrnula 
a za oponou se ozval zvonek na znamení, že je konec předsta
vení. Ale teď spustili děti i dospělí ještě větší rámus. Tleskali, 
dupali a pořád volali: "My chceme vidět toho kocourka! Toho 
černého kocourka! Toho černého kocourka, co mluvil!" Marně 
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volal Klábosil na obecenstvo: ,,] děte už domů, kakraholti! 
Představení je už u konce a my chceme už také jít spat! A na 
kocourka se podívejte doma; snad v každé rodině nějakého 
máte !" 

Ale obecenstvo jít domů nechtělo. Všichni, děti i dospělí, 
byli z toho představení nadobro popleteni! Malé děti věřily, 
že se ten kocourek zase proměnil v prince, ale větší děti a dospělí 
dobře věděli, že tam ten černý kocourek musí být, a chtěli ho 
rozhodně vidět. Ale ještě víc slyšet! Teprve teď, když bylo 
představení u konce, diváci si uvědomili, že ten černý kocourek 
opravdu mluvil lidskou řečí, a místo aby šli domů, začali se 
v cirkuse mezi sebou hádat, co to vlastně bylo. Někdo křičel, že 
ten dědeček byl břichomluvec, druhý se hádal, že ten kocourek 
opravdu mluvil, a jiný povídal, že to za toho kocourka někdo 
odříkával pod jevištěm. Nějaký dědeček vstal ze svého sedadla 
a křičel zlostně na svého souseda: "Pardyje pometlo, to mi 
neříkejte, že to bylo rády jo zašitý v kočičí kůži! ] á poznám 
živou kočku na hodinu cesty!" 

Děti, to vám byl rámus! A nakonec všichni, děti i dospělí, 
žádali, aby tu pohádku zahráli ještě jednou, že také všichni 
ještě jednou zaplatí. Marně papoušek křičel, aby šli domů. 
Teprve když sám pan starosta vstal a promluvil: "Lidičky, 
mějte rozum a jděte domů! ] sou tu také školní dítky a ty už 
musejí jít spat, aby zítra ráno nepřišly pozdě do školy!", teprve 
potom obecenstvo poslechlo a odcházelo z cirkusu. Ale na 
ulicích bylo ještě řečí jako vody. Všude se mluvilo o tom tajem
ném mluvícím kocourkovi a skoro všichni říkali, že se zítra zase 
půjdou na něj podívat. 

Nu, a konečně i na ulicích bylo ticho. Když potom vyšel mě
síček, spali už všichni. Spalo obecenstvo i naši přátelé v cirkuse. 
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Druhý den ráno po tom slavném představení bylo v obývacím 
� 

voze hodně veselo: Oluška počítala se starým Svejdou, kolik 
peněz utržili. Modrá očka jí radostí svítila a starý Švejda div 
se nedal do tance, když mu řekla, kolik peněz se vybralo. 

Mikeš chodil sem tam s pacičkami složenými za zády a jen 
se spokojeně usmíval. Neuměl moc vysoko počítat, ale přece 
chápal, že je těch peněz hodně, když mu Oluška řekla, co by 
se za ně dalo koupit. 

"Kakraholte, to je peněz! ] ako smetí!" křičel se skříně pa
poušek Klábosil a natřásal se na té skříni, jako by se chtěl dát 
také do tance. "To je peněz! A to všechno jsem skoro jen já 
sám sehnal, kakraholte! ] á jsem křičel, pusťte tam tu holčičku, 
toho dědečka a tu babičku k pokladně a dával jsem dobrý 
pozor, aby nikdo pod plachtou nepodlez. Nebýt mne, udělali 
by to všichni a neplatil by ani pan starosta!" 

Všichni se tomu smáli a šťastná Oluška dala za to papouškovi 
kousek cukru. 

"Milý Klábosile," povídala vesele, "my všichni dobře víme, 
jaký jsi ty chlapík, ale největší zásluhu má támhle náš zlatý Mikší
ček! On to všecko vymyslil a my jsme to jen dobře provedli!" 

Mikeš jen mávl pacičkou, jako by chtěl říci, že si tolik chvály 
nezaslouží, ale Oluška k němu přiskočila, vzala ho do náruče 
a několikrát se s ním zatočila. Potom ho zase šetrně postavila 
na zem a pohladila po hlavičce. 

,,] á jsem věděla, že nám Mikeš z bídy pomůže," jásala Oluška, 
"ale to jsem přece jen nečekala, že budeme mít tak veliký 
úspěch! A což tatínek! Ten bude mít radost, až mu to napíšu. 
Pořád se trápí starostmi o nás, a tohle ho nejspíš uzdravÍ. Už 
vidím, jak zase kupujeme zpět všecku cvičenou zvěř, kterou 
jsme z nouze museli prodat, půjde-li to tak pěkně dál, jako to 
šlo včera." 
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"Proč by to nešlo, kakraholte?" křičel papoušek. "Každej 
den to bude tak dobrý, jen když budu dávat dobrej pozor, aby 
nikdo nepodlejzal pod plachtu!" 

� 

"J o, milí zlatí," promluvil do toho také starý Svejda, "ono 
bude třeba peněz dost, ale kupovat prodanou zvěř zase zpátky 
bude těžká věc! Kdoví, kam ji až po světě rozvezli, a já myslím, 
že na to všecko dál sami také stačíme." 

Oluška se zklamaně podívala na Mikeše, ten však nepro
mluvil a zase chodil sem tam s pacičkami za zády. Ale pojednou 
se zastavil, uhodil se pacičkou do čela a radostně zvolal: 

"Jsem to ale janek! Proč jsem si na to nevzpomněl hned? 
Vždyť my, lidičky zlatý, nepotřebujeme tu zvěř kdovíkde po 
světě shánět! Vždyť u nás doma jsou ještě dva chlapíci, kteří 
budou třeba ještě lepší pro cirkus, nežli jsem já. Kozel Bobeš 
a čuník Pašík, kteří také po lidsku mluví a žádnou legraci ne
zkazí! Takové pašáky jistě nemá žádný cirkus na světě, protože 
se nedají za žádné peníze koupit. Sláva, to bude něco pro náš 
cirkus! Oluško, buď tak laskava a napiš jim psaní, aby hned 
přijeli. Kakraholte, Klábosile, to bude zas něco, viď?" 

� 

"To bude, kakraholte!" odpověděl za papouška starý Svejda, 
který se už samou radostí div sám nedal do tance. Také honem 
pomáhal Olušce shledávat papír, inkoust a pero, aby to psaníčko 
ještě ten den běželo do Hrusic. 

Oluška psala a Mikeš diktoval. Psali Pašíkovi, aby hned 
s Bobešem přijel do Kostelce nad Mumlavou, že beztoho doma 
nic nedělají a ve světě že mohou pro babičku i pro strýčka 
Malinovského vydělat hromadu peněz. Opravdu to pěkně na
psali! 

Potom vložili do obálky peníze nejen pro Pašíka a Bobeše 
na cestu, ale také pro babičku i pro strýčka slouhu, aby oba 
měli za ně náhradu. A když obálku zalepili a napsali Pašíkovu 

� 

adresu, nasadil si starý Svejda na hlavu sváteční čepici a běžel 
s tím psaníčkem na poštu. 
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Druhý den odpoledne šel obecní hrusický poselák Chalupa 
z návsi dolů k potoku a rozpřahoval se holí, jako by jí chtěl 
nejraději někoho přetáhnout. A rozkřikoval se, že se až lidé 
ohlíželi, co ho zas všichni čerti berou: 

"J á nevím, jestli je to teď tak všude, ale tady v Hrusicích 
už je ta služba k zbláznění! Kde jsou ty zlaté časy, když jsem 
za celej tejden přines sotva pět dopisů na faru, do školy a panu 
starostovi. Ale teď? V každým baráku berou noviny, nosím jim 
balíky, knížky, pohlednice a sám starej veluciper ví, co všechno 
ještě! Ale to by mě všecko tak nedopalovalo. Vod toho jsem 
poselák! Ale já abych nejčkon znal ve vsi každého vrabce a honil 
ho po střechách, když mu přijde psaní. Musím do každýho pra
sečího chlívku a po topolech abych lez za vránama s pohlednicí! 
J o, jo, lidičky, tak je to, prach-dudy-necky!" 

U Ševců v chlívku stál Pašík za dvířky a poslouchal, jak 
starý Chalupa hubuje. Díval se skulinkou ve dvířkách, komu 
to psaní poselák ponese, a div se chudák leknutím nesvalil 
do slámy, když viděl, že přechází lávku a jde k jeho chlívku. 

"Ňákej Pašík se hledá! Má tu zasejc ňáký to psaní. Hej, 
Pašíku, jsi doma?" křičel poselák u chlívku. 



Pašík hned otevřel a bral psaní od poseláka tak opatrně, 
jako by kousalo. Pracka se mu třásla a sotva ze sebe vykoktal: 
"Zatím vám pěkně děkuju, strejčku Chalupo!" 

Sotva poselák odešel, už byl u Pašíka Pepík i Bobeš. Viděli, 
že dostává psaní, a oba se div nepřerazili, jak letěli s kopečka, 
aby se dozvěděli, kdo to Pašíkovi píše. 

"Tu máš, přečti to, já na to špatně vidím!" vymlouval se 
Pašík, který neuměl číst, a podával Pepíkovi dopis. Kulil strachy 
oči, co z toho psaní vyleze. Pepík rychle vyndal z kapsy kudlu, 
a než psaní rozřízl, přiběhla odněkud i babička. A velmi se, 
chudák stará, potěšila, když slyšela, že je to asi od Mikeše, 
a dychtivě poslouchala, co ten chlapík Pašíkovi píše. Pašík si 
také zhluboka oddechl, když slyšel, že ten dopis není od žádného 
úřadu, ale když Pepík dočetl a podal babičce peníze, rozkřikl 
se, že nikam nepojede. 

,,] á na žádnou ceduličku nikam nepojedu! Kdoví, kam by 
mě zavedla! To věřím, to by si leckdo poslal pro Pašíka! Tako
vejch by bylo, co by si chtěli Pašíka odvézt, ale Pašík není tak 
hloupej!" smál se Pašík zlostně. "A vždyť ani tohle psaní od 
Mikeše není, protože je to krásně napsané a od Mikeše to nikdá 
k přečtení nebylo! A povídám, dokud si pro mne nepřijede 
vopravdickej Mikeš, tak se z tohodle chlívku nehnu!" 

Zato Bobeš měl z psaníčka velikou radost. Hned radostně 
prohlásil, že k tomu cirkusu za Mikešem pojede, a honem se 
běžel strýčka slouhy zeptat, zda ho pustí. 

"I jeď třeba ke všem čertům, když za tebe Mikeš poslal 
peníze," svoloval strýček Malinovský. ,,] eď a koukej, ať tam 
ňákej krejcar vyděláš. Budu rád, když přivezeš pár balíčků 
tabáku a ňáký vobnošený kalhoty." 

� 

Když se Bobeš hned zase k Sevcovům vrátil a vesele ozna-
moval babičce strýčkovo svolení, začala babička také Pašíka 

� 

přemlouvat, aby se nebál a jel s' Bobešem k cirkusu. Ze je to 
hanba, takový už klacek, a dělá ze sebe pořád takového kaničku, 
který se bojí vystrčit hlavu z chlívku! Také někteří sousedé, 
kteří šli okolo a slyšeli, jaké štěstí čeká Pašíka ve světě, domlou-



val i mu, aby k tomu cirkusu jel, ale Pašík se nedal přemluvit. 
Povídal, že to mají všichni marné a že nikam nepojede a ne
pojede, dokud si pro něj nepřijede opravdický Mikeš. 

Tak co měla babička dělat? Nakonec sama uznávala, že by 
mohli Bobeš s Pašíkem ještě někam zabloudit, a proto naká
zala Pepíkovi, aby hned napsal Mikešovi psaní, že bude nejlépe, 
když si pro ty dva kašpary sám přijede. 

A třetí den si opravdu Mikeš pro Bobeše a pro Pašíka přijel. 
Když skoro v poledne zastavilo před Ševcovým barákem velké 

. 
� 

auto, mysleli sousedé, že k Sevcovům přijel snad sám kníže pán, 
a velmi se podivili, když viděli vystupovat z auta Mikeše v čer
vených krotitelských šatech. Babička a Pepík s Nácíčkem honem 
vyběhli ven z baráku, aby Mikeše přivítali. Když si jej odváděli 
do stavení, nesl za ním šofér pořádný ranec dárků a sousedky 

� 

si šuškaly, co toho zase Mikeš babičce Sevcové přivezl. 
Ale dlouho se Mikeš ve stavení nezdržel. Za malou chvíli 

vyšel ven a rázně kráčel k Pašíkovu chlívku. V Pašíkovi byla 
strachy malá dušička. Bál se, že mu Mikeš pořádně vyhubuje, 
ale Mikeš byl na Pašíka hodný. Hned po srdečném uvítání 
mu začal vypravovat, jaké je to nyní u cirkusu krásné, jaké 
mají ohromné úspěchy, ale že jim tam ještě scházejí Pašík 
a Bobeš. Potom to bude cirkus, jakému nebude v celém světě 
rovno! A Pašík mu na to odpověděl: 

"I vždyť já s tebou rád k tomu cirkusu pojedu, protože jsi 
opravdickej Mikeš, a ne papírovej!" 

Mikeš ho za to pochválil a Pašík se hned počal připravovat 
na cestu. Chtěl si vzít s sebou své korýtko, župan a hodiny 
s kukačkou a Mikešovi to dalo hodně práce, nežli to Pašíkovi 
vymluvil. Dovolil mu vzít si jenom župan. 

"A koupíš mi tam nějaké nové hodiny s kukačkou?" ptal se 
Pašík. 

"I to víš, že jo. Ale s kukačkou už nejsou v módě! Já ti koupím 
náramkové hodinky se slepicí, která ti každou hodinu snese 



vajíčko!" sliboval Mikeš a všichni okolo se dali do smíchu. 
Když měl Pašík všechno připraveno, poděkoval babičce za 

všechno dobré, rozloučil se se všemi a vlezl si do auta. Rozčile
ním se chudák celý klepal. A nedivte se tomu, milé děti, vždyť 
to byla jeho první cesta do světa! 

Zato Bobeš lezl do auta vesele. 
Potom dal také Mikeš všem sbohem a požádal šoféra, aby 

řádně uzavřel dveře a připravil auto na cestu. Ale když už 
chtěl šofér spustit motor, přiběhl odněkud Franta Kuldanů 
a ptal se, kam jedou Bobeš s Pašíkem. A když slyšel, že také 
jedou na dlouhou dobu k cirkusu, dal se vám ten kluk pače
satá do breku a naříkal, že už nebude mít koho zlobit a že už 
ho to v těch Hrusicích nic nebude těšit. 

"Tak pojeď s námi, Frantíku! Tvoje babička tě jistě ráda 
pustí. Beztoho ji jen zlobíš! Běž se jí zeptat a my na tebe počká
me!" žertoval Mikeš. Ale Frantík se opravdu rozběhl domů, 
jak nejrychleji uměl, a za malou chvilku byl už zase zpátky 
u auta a celý udýchán radostně breptal, že ho babička k tomu 
cirkusu pustila. 

Potom se ještě jednou všichni srdečně rozloučili, šofér za
troubil a auto se rozjelo po silnici na náves. Franta Kuldanů 
měl přes celou ves nos pyšně vzhůru a teprve za vsí se Mikešovi 
pochlubil, co si všechno s sebou do světa veze. V malém ranečku 
měl dřevěného špačka, kudlu, přefoukanou harmoniku, pytlík 
fazolí a pytlík s kuličkami. 

A to myslel, ten kluk pačesatá, že se s tím už nějak ve světě 
protluče! 
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Pohádku "Tajemný kocourek" hráli v cirkuse pana Klud
ského stokrát a pořád se lidem líbila. Z obyvatelů města Kostelce 
ji už každý viděl několikrát a také všichni lidé z okolí se přišli 
podívat na mluvícího kocourka. To už se Mikeš před lidmi 
neskrýval, ale chodil na procházky do města i do okolí. Byl 
zván do nejpřednějších rodin na kávu i na hostiny a všude se 
náramně divili, jak se ten kocourek umí způsobně chovat a jak 
umí správně jíst. Ale Mikeš chodil i k chudým lidem, a kde bylo 
třeba, všude nějakým dárkem pomohl. 

Děti na ulici Mikeše vždy uctivě pozdravily, děvčata mu 
přinášela památníky k podpisu a kluci byli šťastni, když si ho 
mohli pohladit. 

V novinách i obrázkových časopisech byly jeho fotografie 
a novináři sami za ním přijížděli do Kostelce a na všelicos se 
ho vyptávali: co rád jí, kdy bude hrát také v nějakém filmu 
a zdali pěstuje také nějaké sporty. A Mikeš jim odpověděl, 
že nejraději hraje v kuličky, mrská káču a občas že si trochu 
vyjede na koloběžce. 

Potom počali přijíždět cizinci v autech, v aeroplánech a z Buch
tárie a z Povidlových ostrovů byly do Kostelce vypraveny celé 
vlaky! Ale Mikeš z toho ani trochu nezpyšněl. Byl pořád stejně 
skromný a nejvíc ho těšilo, když mohl udělat nějaké dobrodiní. 
Mikeš se o slávu nezajímal, ale pilně připravoval druhé před
stavení, v kterém měli už také vystoupit Pašík, Bobeš a Franta 
Kuldanů. Ti zatím ven nechodili, aby byli pro obecenstvo 
novým, neslýchaným překvapením, a Mikeš je pilně učil hře, 
zřetelné řeči a slušným způsobům. Měl stále plné pacičky práce, 
ale i při tom občas napsal babičce psaní nebo poslal peníze 
a Nácíčkovi nějaké hračky. 

Měl radost, že se mu všecko podařilo, že cirkus zachránil 
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před úplným zánikem, ale největší potěšení měl z toho, když 
mu pan Kludský napsal dlouhý děkovný dopis za všecko, co 
pro cirkus učinil. Přinesla mu jej Oluška, která občas svého 
tatínka v pražské nemocnici navštívila a která mu také jednou 
po takové návštěvě s velkou radostí pověděla, že se pan Kludský 
už brzy vrátí domů uzdravený. A Mikeše to velmi potěšilo. 

Když Mikeš viděl, že na pohádku "Tajemný kocourek" už 
nechodí tolik lidí jako dříve, rozhodl se, že uspořádá druhé, 
nové představení. A připravil se na to důkladně. Do novin dal 
inzeráty a do všech okolních měst i vesnic poslal veliké plakáty 
s novým bohatým programem a s ohlášenou novou veselohrou 
"Potrestaný čmáral". 

Také poštou rozeslal stálým a známým návštěvníkům cirkusu 
mnoho pozvánek, na kterých jim oznamoval, že budou při 
druhé, nové hře ještě více překvapeni než při první. A protože 
Mikeš čekal na novou hru mnohem větší návštěvy, rozšířil cirku
sovou boudu, najal více zřízenců a také všechno nářadí koupil 
nové. Peněz měl na to dost. 

A dobře udělal! Nával lidí k prvnímu představení veselohry 
"Potrestaný čmáral" byl tak veliký, že se do cirkusu dostala 
sotva polovina. Místo Olušky prodávaly lístky dvě slečny po
kladní a ty sotva stačily od návštěvníků bráti peníze. Zvířata se 
už před cirkusem neukazovala, aby lidem příliš nezevšedněla, 
ale zato hrála u cirkusu celá městská kapela. Pěkně oblečení 
zřízenci uváděli obecenstvo na nová pohodlná sedadla a každé 
dítě přitom dostalo kornout bonbónů. To víte, že se to dětem 
líbilo. 

Také uvnitř cirkusového stanu bylo všechno krásně a čistě 
upraveno. Všude bylo plno ozdob, květin, koberců a celý stan 
byl jasně osvětlen elektrickým světlem. Proto není divu, že si 
diváci mezi sebou povídali, že tak pěkně upravený cirkus ještě 
neviděli. 

Jeviště bylo mnohem větší než dříve a místo zeleného plátna 
mělo krásně namalovanou oponu. Také po stranách jeviště 
bylo namalováno mnoho pěkných obrázků, aby si měly děti 
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co prohlížet, než se začne hrát. A když si to diváci všechno 
prohlédli, zazvonil zvonek na znamení, že představení začíná, 
a opona se rozhrnula. 

Návštěvníci uviděli na jevišti zase krajinu za městem, ale 
místo kamene stál uprostřed hezký kozí chlívek. Nalevo od něho 
byla udělána malá louže s opravdickou vodou a napravo, kousek 
dál, stál kamenný patník. V pozadí bylo vidět zahrady a střechy 
města. A ještě vám musím říci, že na chlívku byla tabulka 

, . 
s naplsem: 

/ 

,/ 

Chvilku bylo na jevišti ticho, ale potom se tam z pravé strany 
přiloudal pačesatý kluk s rukama v kapsách a s čepicí na stranu. 
Ten kluk, to byl, milé děti, váš starý známý Franta Kuldanů. 
Přišel na jeviště zrovna tak rozdrbaný, jako běhával po Hrusi
cích a hvízdal si nějakou písničku. Rozhlížel se na všecky 
strany, jako by koukal, kde co letí, a hledal, kde by bylo něco 
pro jeho zábavu. Když se doloudal až k chlívku, přeslabikoval 
nahlas nápis na tabulce a hned se taškářsky ušklíbl i vesele si 
povyskočil. Už věděl, co provede. Vytáhl z kapsy kus křídy 
a připsal pod tabulku kostrbatým písmem: 



v • 

A sotva to dopsal, hned se rychle běžel schovat za kamenný 
patník a odtamtud se díval, co se bude dále dít. Nečekal dlouho, 
kluk pačesatá! Za malou chvilku vyšel z chlívku kozel Bobeš 
s dlouhou dýmkou a povídal: 

"Tak se mi zdálo, jako by mi někdo klepal na moji cha
loupku. Jako by mi a copak je to tuhle pod tou tabulkou 
napsaný? Kdo to sem načmáral? To bych opravdu rád věděl! 
Hned si skočím domů pro brejle a přečtu si to!" . 

Sotva Bobeš vběhl do chlívku, vyskočil Franta Kuldam'l ze 
svého úkrytu, udělal radostí pořádný kotrmelec a honem se zase 

. schoval za patník, protože právě z levé strany přicházel na 
jeviště Pašík. Měl na hlavě černou vyšívanou čepičku a v přední 
nožce držel hůlku se stříbrným kováním. A vykračoval si jako 

, pan stary. 
Zatím také Bobeš vyběhl ze svého chlívku s brýlemi na očích 

a dychtivě četl, co bylo pod tabulkou napsáno. Potom se zlostně 
rozkřikl: 

"Pardyje kopyto, copak já jsem nějaký čuně? Hadry-cucky, 
kterej uličník mi to sem napsal a namaloval? No, tohle mu 
přijde ukrutánsky draho, až ho vypátrám! Já jsem dobrej kozel, 
ale když se rozzlobím, tak je ze mne tygr jako slon!" 

A rozzlobený Bobeš se tak rychle rozběhl, aby už toho ulič
níka dopadl, že div neporazil pana Pašíka, který právě docházel 
k chaloupce. 

"A to se podívejme!" rozkřikl se Bobeš a chytil Pašíka za 
přední nožku. "Už mám toho chlapíka, co čmárá po zdích 
všelijaký hlouposti. Psal jste to nebo ne?!" 

"A co?" ptal se Pašík udiveně. 
"Tadyhle to pod tou tabulkou! Však vy víte dobře co!" 

křičel Bobeš. 
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"I co vás tohle, pane Bobeši, napadlo? Co si to o mně mys
líte?!" jektal ustrašený Pašík. 

"Cože? Vy budete zapírat, že jste tohle nepsal? Vždyť tady 
na pět minut cesty okolo mimo vás nikdo nejni!" křičel dále 
Bobeš. 

"Bodejť bych to psal!" hájil se Pašík. "Na mý uši, že ne! 
Kdepak! Já nejsem, milej pane, tak vzdělanej, abych tako
vouhle věc složil." 

"Tak kdo to sem teda načmáral? Kdo sem namaloval to 
čuně?" ptal se Bobeš zlostně. 

"To já nevím, pane Bobeši, kdo ho namaloval. Ale je moc 
pěkně vymalovaný, jen co je pravda! To musel jistě malovat 
nějakej velkej mistr. Ještě větší, než je ten váš chlívek! Nemalo
val to snad pan Lada nebo pan Rada?" 

"Lada nebo Rada, to je mi jedno! Kdybych tady někoho 
z nich chytil, tak ho beze všeho vymáchám támhle v tý louži!" 

"I nezlobte se, pane Bobeši!" chlácholil ho Pašík. "A jestli 
se vám snad ten pomalovanej chlívek už nelíbí, tak já ho od 
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vás koupím! Vždyť ten čuník jsem celej já! Už dávno jsem si 
přál mít svoji podobiznu! ]á ten chlívek hned od vás koupím 
a dám si ho celej zarámovat. A plácněme si! ] á se jmenuj u Pašík." 

"N a to já teď, milej pane Pašíku, nemám čas! ] á musím dřív 
vypátrat, kdo to psal," bručel Bobeš. ,,] á to jen tak nenechám! 
A vy, pane Pašíku, když jste to nepsal, tak mi aspoň povězte, 
kdo by to tak mohl udělat?" 

,,]ó, to je těžká věc, pane Bobeši! To je ještě těžší než pytel 
bramborů! ] á tu nejsem tak dlouho, abych znal všecky ulič
níky, ale já vám přivedu opici Kačabu, která všecko vypátrá. 
Ta holečku vypátrala, i kde má slečna Oluška schovaný banány, 
a všecky je snědla! Tak toho čmárala snad taky vypátrá!" 

"Tak jo, zkusíme to! Buďte teda tak laskav, pane Pašíku, 
a přiveďte ji!" svolil Bobeš a Pašík hned odběhl pro opici 
Kačabu. 

Zatím Bobeš zlostně obcházel svoji chaloupku, a než ji obešel 
potřetí, už Pašík přiváděl zkušenou opici. Povídám zkušenou, 
protože se jen na tu čmáraninu podívala a hned moudře pro
pověděla: "Tohle psal někdo, kdo uměl psát." 

Potom si vypůjčila od Bobeše brýle a dlouho si ten nápis 
prohlížela. Zatím to Frantu za patníkem už omrzelo, proto tiše 
vylezl a klátil se pomalu k chlívku. A dělal, jako by ani o ničem 
nevěděl. Ale sotva ho Bobeš spatřil, hned odstrčil Pašíka i opici 
a popadl Frantu za rameno. 

"Poslouchejte, mladej pane, nemaloval vy jste snad tohodle 
čuníka? Tadyhle ten pan čuník si to chce koupit, protože se 
mu to moc líbí, ale ještě by chtěl, abyste mu k tomu přimaloval 
hezký korejtko. Dobře by vám to zaplatil!" povídal Bobeš 
vlídně. 

Ale Franta se nenechal ožulit. 
"I co vás to, pane Bobeši, napadá!" huhňal udiveně. "Kdy

bych já uměl takhle malovat, tak bych měl už dávno nový 
šaty!" 

"Tak kdo to sem teda načmáral, ke všem čertům?" rozkřikl 
se zase Bobeš. "A vy jste, mladej pane, nikoho neviděl?" 
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"I co bych neviděl!" ušklíbl se Franta. "Viděl jsem, 
Bobeši, moc dobře jsem viděl! Támhle opici Kačabu 
viděl!" 

pane 
• 

Jsem 

"Cože? Tohle je dobrý! A to se podívejme!" dopálil se 
Bobeš. Pustil Frantu a podíval se zlostně na opici. Ale ta se také 
hned rozzlobila a hnala se na Frantu, jako by mu chtěla všecky 
pačesy vyškubat. 

"Cos to povídal, ty umouněnej lháři? Ty žes mě viděl?!" 
křičela vztekle. 

"Viděl jsem tě a dost!" odsekl Franta. 
"A kde jsi mě viděl, ty kašpare?" ječela opice. "Viděl jsi mě, 

jak jsem to malovala?" 
"No, to né!" šklebil se Franta. "Ale viděl jsem tě včera, jak 

ses procházela po Kočičím náměstí." 
A hned rychle utekl. 
"To psal on!" vykřikla opice. "Ať do mne stará bačkora 

uhodí, když to ten kluk pačesatá nepsal! Ale já mu to vomastím! 
Uvidíte, pánové, že ten uličník sem zase co nejdřív přijde něco 
připsat, aby nás dopálil. A já ho při tom chytnu! Já si teď vlezu 
na střechu, na druhou stranu, aby mě nebylo vidět, a jakmile 
dá ruku nahoru, tak ho za ni chytnu!" 

"No tak dobrá!" svolil Bobeš. "A my se tadyhle s panem 
Pašíkem schováme do chlívku!" 

Opice měla pravdu, když říkala, že Franta co nejdříve přijde 
zase něco na chlívek načmárat, aby se Bobeš ještě více rozzlobil. 
Za malou chvilku se Franta opravdu zase přiloudal na jeviště 
a hned na něm bylo vidět, že chce udělat zase něco rozpustilého. 
Rozhlížel se opatrně na všecky strany a také chvíli poslouchal, 
zdali někdo nepřichází. Ale když slyšel, že Bobeš ve svém 
chlívku hlasitě chrápe, vesele si povyskočil. Nenapadlo ho, že 
to Bobeš jen tak dělá, aby ho oklamal, a loudal se pomalu 
k chlívku. Přeslabikoval to, co tam bylo už napsáno, a taškářsky 
se usmál. Potom vytáhl z kapsy kus křídy a pod toho čuníka 
připsal "a parohatý" a také tomu čuníkovi ty parohy při
kreslil: 



• 

I 

Ale jen s tím byl hotov, vyklonila se přes okraj střechy opice 
Kačaba a popadla ho pevně za ruku. Franta sebou škubal, 
aby se jí vytrhl, ale opice ho držela jako v kleštích. 

"Už ho mám, toho uličníka! Už ho držím, pánové, už jsem 
• 

ho chytila! Ra-ta-ta!" křičela opice jako splašená a pevně se 
zadníma nohama opřela o střechu chlívku, aby Frantu udržela. 
Ale střecha byla už stará a chatrná a najednou to pod opicí 
udělalo: prask! a opice se propadla do chlívku! Při tom 
leknutí Frantu pustila a ten hned zmizel. 

Zatím se vám to, milé děti, v chlívku mlelo páté přes deváté. 
Bobeš chtěl zrovna vyrazit z chlívku, a když bral už za kliku, 
spadla mu opice zrovna na hlavu. A jak padali na zem, porazili 
i Pašíka. Děti, to vám byla mela! Z chlívku se ozýval křik, 
knikot a bouchání prkének, a když se konečně všichni z té 
motanice dostali ven, byl Franta už dávno pryč. 

"Vy jste mi pěknej detektýv!" rozkřikl se Bobeš na opici. 
"Proč jste ho pouštěla?!" 

"A proč vy máte na stavení prkýnka jako na psí boudě?" 
odsekla mu dopálená opice a mačkala si bouli na hlavě. 

"No, to víte, já nemůžu mít takovou střechu, jako je na 
kosteleckým zámku! Vždyť jste tam nemusela rajtovat jako na 
valachu!" křičel Bobeš a skákal před opicí jako tajtrdlík. 

"A víte co, pánové, já se tady nemusím s vámi rozčilovat!" 
dopálila se opice. "Já jsem zvyklá chytat jen slušné a vzdělané 
zloděje, a ne nějaké kluky, co čmárají po zdích! Má úcta, 
poroučím se, pánové!" A odběhla. 
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"No tak, teď jsme v koncích!" brumlal Bobeš. "Teď jsme 
zase tam, kde jsme byli na začátku." 

"I nejsme, pane Bobeši!" povídal Pašík chytrácky. "Teď 
přece víme, kdo to psal. Já toho kluka dobře znám: je to nějakej 
Franta Kuldanů! A nejčkon jde o to, jak ho chytit! To se 
rozumí, že se sem ten kluk pačesatá bude bát teď přijít, ale my 
ho sem musíme nějak přilákat! A mně taky hned napadlo, pane 
Bobeši, jak ho sem přilákáme." 

"No, to jsem na to vopravdu zvědavej, jak to uděláte, pane 
• 

Pašíku!" zabručel Bobeš. 
"To je snadná věc, pane Bobeši!" odpověděl Pašík. "My 

• 

jen smažeme v tom nápise jméno Bobeš a místo něho tam dáme 
napsat: Franta KuldanůJ rozumíte? Uvidíte, že to tam ten kluk 
pačesatá dlouho nenechá a že se co nejdřív přiloudá to smazat! 
A my ho při tom chytnem!" 

Když Pašík dopověděl, zamžoural na Bobeše chytrácky očima 
a Bobeš to hned pochopil. A tak ho to rozveselilo, že obskákal 
celou svoji chaloupku po jedné noze. "Tohle bude legrace za 
korunu!" povídal. "Ale kdo nám to tam přepíše?" 

"To už jsem také, pane Bobeši, vymyslel!" šuškal Pašík. "Já 
znám nějakého učeného kocourka Mikeše a ten to přepíše!" 

"Toho já taky dobře znám. Ale ten to neudělá! To je moc 
pořádnej kocourek!" bručel Bobeš mrzutě. 

"I přepíše!" povídal Pašík určitě. "Jistě to přepíše, když mu 
řeknu, že je to změna ve vaší firmě.'" 

"No tak dobrá, uvidíme! Tak buďte tak dobrej, pane Pašíku, 
a dojděte pro něj!" žádal Bobeš nedočkavě. 

Pašík hned odběhl a zatím Bobeš mokrým hadrem smazával 
svoje jméno. Za malou chvilku přivedl Pašík učeného kocourka 
a představil ho Bobešovi. Když ho Bobeš požádal o připsání 
nového jména, byl kocourek ochoten hned to udělat, ale byl 
tak malý, že nemohl až k nápisu dosáhnout. Pašík chtěl honem 
běžet k někomu vypůjčit si schůdky nebo židli, ale Bobeš ho 
zavolal zpět, že si už nějak pomohou. 

Potom požádal zdvořile kocourka, aby se zul. Když byl 
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kocourek bos, sehnul se Bobeš hlavou ke stěně chlívku a kocou
rek už pochopil, co má udělat. Vyskočil Bobešovi na záda, 
jednou pacičkou se přidržel Bobešových rohů a druhou napsal 
na smazané místo: Franta Kuldanů. Bylo tam tedy potom 

, napsano: • 

, 

o 

Když to kocourek napsal, měli z toho Bobeš a Pašík takovou 
radost, že chvilku skákali okolo kocourka po jedné noze. Potom 
kocourkovi zdvořile poděkovali, a když odešel, oba si vlezli 
znovu do chlívku. 

Pašík dobře hádal, když říkal, že Franta ten přepsaný nápis 
na chlívku dlouho nenechá. Byli schováni v chlívku jen docela 
malou chvilku a už se Franta zase objevil. Ten kluk pačesatá 
byl jistě schován někde za rohem a tamodtud pozoroval, co se 
u chlívku kutí. Teď se pomalu loudal k chlívku a pořád se po
chechtával. To si jistě připomínal tu chvíli, kdy se opice Kačaba 
probořila střechou chlívku na Pašíka a Bobeše. "Vždyť už jsem 
měl namále!" brumlal pro sebe. "Vždyť už mě ta vopice držela 
za ruku, a nebejt tý chatrný střechy, tak jsem neutek! No, ale 
teď už si dám lepší pozor a k chlívku mě už nikdo nedostane!" 

Ale když přišel k chlívku blíž a přeslabikoval přepsaný nápis, 
přestal se hned smát! Zamračil se a zaťatými pěstmi zahrozil 
k chlívku. 

"Ahá! Tak tohle voni tam kutili!" zabručel zlostně. "Ale 
to ať si nemyslejí, že já, Franta Kuldanů, to tak nechám! Ani 
do večera né! To mě ani nenapadne! Za chvilku tady půjdou 
okolo ze školy domů děti z Voděrádek a ty by se tomu pěkně 
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nasmály! Počkám tady chvíli, a když se nikde nehne ani chlup, 
tak pomaloučku půjdu a smažu to!" 

A teď, milé děti, dobře poslouchejte, jak to bylo dál! S Fran
tou Kuldanovým zrovna všichni čerti šili a nedočkavostí jen 
hořel, aby už jeho jméno z posměšného nápisu bylo smazáno. 
Pomaloučku a potichoučku jako myška se blížil k Bobešovu 
chlívku. A když se přiblížil až k němu, vytáhl z kapsy ušpiněný 
kapesník a počal potichu, ale rychle smazávat svoje jméno. 

Už smazal slovo Franta, už smazal K, u, 1, d, a, n a zrovna 
když smazával ů, cítil pojednou, že se vznáší ve vzduchu. 
Ohlédl se rychle za sebe, a když spatřil za sebou kozla Bobeše 
a rozchechtaného Pašíka, věděl dobře, že už je s ním zle! Cítil, 
že ho Bobeš nabral na rohy, a proto sebou vrtěl sem tam, aby 
se z nich dostal dolů. Ale nic mu to nepomohlo! Bobeš s ním 
běžel k té louži, která byla nalevo od chlívku, a když tam 
doběhl, rozhoupal Frantu a šup s ním do louže! 

Děti, to vám to žbluňklo! Franta se tam hrabal jako žába, 
prskal jako křeček a plácal tam sebou, až voda stříkala na 
všecky strany. Ale to ani trochu nevadilo Pašíkovi a Bobešovi. 
Skákali po jedné noze jeden za druhým okolo louže a vesele 
zpívali: 

"Franta skáče po blátě, 
my mu dáme na gatě: 
na jaký? na jaký? 

I '  k '  I" na ze eny, .stra aty . 

Když se konečně Franta vyškrábal z louže ven a celý zmá
chaný se pomalu loudal k domovu, volal za ním Bobeš: ,,] á 
ti dám, že jsem parohatý čuně! A opovaž se ještě jednou mi 
čmárat po chlívku!" 

Potom se Bobeš podíval přísně mezi obecenstvo, kde většinou 
seděly děti, a povídal přísně: "Není tady mezi vámi taky nějaký 
takový čmáral? ] e-li tady, tak ať se hned přihlásí a já ho také 
v tý louži vymáchám, aby ho to uličnictví přešlo. Udělám to 
docela zadarmo a žádný takový kluk nebude muset za to zvlášť 
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platit! Nikdo se nehlásí? No, to mě těší! To je vidět, že jsou 
tady jen samé hodné děti. Tak na shledanou, dobrou noc I" 

Bobeš se uklonil a vlezl si i s Pašíkem do chlívku. 

Milé děti! To víte, že i druhá hra "Potrestaný čmáral" se 
obecenstvu velmi líbila. Dospělí hlučně tleskali, děti jásaly, 
výskaly a volaly, aby Bobeš Frantu vymáchal v louži ještě 
jednou. Bobeš vystrčil hlavu z chlívku, a když se děti utišily, 
zabručel: "Vymáchám! Ale až zase zítra! Přijďte se zase všichni 
podívat!" Potom se hned opona zavřela a papoušek Klábosil 
křičel, že je konec představení. 

Jako při první hře "Tajemný kocourek", v které poprvé 
vystoupil mluvící kocourek Mikeš, tak i při představení "Po
trestaný čmáral" bylo obecenstvo velmi udiveno, když slyšelo, 
že čuník i kozel mluví lidskou řečí. To bylo přece něco neslýcha
ného! Ale diváci už hned věřili, že to mluví opravdická, živá 
zvířata, a ne nějaký břichomluvec nebo rádio, protože předtím 
již mnohokrát mluvili s kocourkem Mikešem. 

"A to se potom řekne, že je to němá tvář!" volala nějaká 
babička a údivem spínala ruce nad hlavou. "Prokrýlepána -
vždyť já se teď budu bát naší koze dát něco horšího k jídlu! 
Vždyť kdoví, zda taky nedovede mluvit a nepomlouvá mě po 
straně u sousedek! Ach ty příhodo, je to teď svět!" A v duchu 
si nejen ta babička, ale i mnoho jiných diváků, kteří měli doma 
nějaká zvířata, slibovalo, že s nimi od nynějška budou zacházet 
vlídně a šetrně, aby si nikde nestěžovala. Kozel tomu věř! Třeba 
také umějí mluvit, ale dělají, jako když neumějí pět počítat! 

A těch řečí co bylo potom před cirkusem! Každý říkal, že 
něco takového ještě neviděl a neslyšel, a nejstarší dědečkové 
se upřímně přiznávali, že za svůj dlouhý život nic podivnějšího 

� 

nezažili. A měli také pravdu! Zádný cirkus na celém světě neměl 
do té doby takové umělce, a proto není divu, že se druhý den 
a dlouhou dobu potom diváci ze všech stran a končin světa do 
cirkusu Kludský jenjen hrnuli. 
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rava o rUSIC 

Jednoho dne odjela Oluška opět do Prahy navštívit svého 
tatínka. Mikeš se celý den těšil na její návrat, protože mu Oluška 
vždycky přinášela nějaký radostný vzkaz od pana Kludského. 
Ale toho dne byl náš milý kocourek tak radostně překvapen, 
že rozčilením nemohl ani promluvit, když se Oluška odpoledne 
vrátila a přivezla si domů uzdraveného tatínka. Teprve. když 
mu pan Kludský podal ruku a potřásl mu pacičkou, vykoktal 
několik slov na přivítanou. Ale očka mu zářila opravdovou 
radostí, že se splnilo jeho přání uvítati uzdraveného pana 
Kludského ve znovuzřízeném cirkuse. 

Pan Kludský sice slyšel od Olušky při každé její návštěvě, 
jak Mikeš cirkus čím dál tím více zvelebuje, ale když cirkus 
uviděl, byl zase on tak překvapen, že radostí až zaslzel. A což 
teprve když vstoupil dovnitř a prohlédl si to krásné zařízení! 
Pan Kludský měl sice vždycky pěkně zařízený cirkus, ale tak 
krásné ozdoby, veselé malby, zářivé osvětlení a pohodlná sedadla 
neměl nikdy. To už nebyl cirkus, ale krásně vypravené divadlo! 

"Tohle jsem opravdu nečekal!" pravil s opravdovým obdivem 
k Mikešovi. "Tohle bych já nikdy nedokázal, milý pane řediteli, 
a opravdu nevím, jak se ti za tu tvoji námahu odvděčím. Teď 
ovšem, po tomhle, co jsem viděl, nebude se již tento cirkus dále 
jmenovat »Cirkus Kludský «, ale musí se nazývat »Cirkus Mikeš 
a Kludský«!" 

Mikeš nemohl překvapením ani promluvit a jen mávl pacič
kou, jako by všechnu tu chválu chtěl odehnat. Oluška by ho 
byla v tu chvíli nejraději chtěla chytit do náruče a roztančit 
se s ním uprostřed cirkusu, ale neučinila to, protože dobře 
věděla, že to Mikeš nemá rád. Jenom ho každou chvíli pohladila 
po černé hlavičce. Měli oba velikou radost, jak je pan Kludský 
ohromně překvapen, a to jim působilo větší potěšení než nějaké 
velké dary. 
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Potom vedl Mikeš s Oluškou pana Kludského k vozům, kde 
byla zvířata, a tu bych vám, milé děti, opravdu přál vidět 
to shledání pana Kludského s jeho největšími miláčky. Slon 
Brundibár jej uvítal slavnostním zatroubením, lev Herodes 
vrtěl radostně ocasem, medvěd Myška tancoval po zadních 
tlapách a papoušek Klábosil jen pořád křičel: "Tohle je pře
kvapení, pane principále! Kakraholte, kakraholte!" 

Když jej opice Kačaba uvítala lidskou řečí, nechtěl pan 
Kludský ani svým uším věřit, protože ještě před jeho odjezdem 
do Prahy neuměla říci ani á ani bé! Ale když mu nakonec 
Mikeš představil Pašíka a Bobeše, tu si už musel pan Kludský 
usednout! 

"Prokrýlepána!" zvolal rozčileně, když se Pašík a Bobeš před 
ním způsobně uklonili a lidskou řečí mu přáli stálé zdravÍ. 

"Tohle už je opravdu k neuvěření! Už jsem měl ve svém 
cirkuse všelijaké divy a zázraky, ale tohle jsem ještě neslyšel! 
Kozel a čuník, a oni mluví jako nějací pantátové! Teď už se 
docela nic nedivím, že se ten náš cirkus stal po celém světě tak 
rozhlášeným! Tos udělal dobře, mi1ý Mikeši, že jsi tyhle dva 
chlapíky nenechal jen tak bez užitku povalovat se v Hrusicích 
po chlívkách a že jsi je přivezl k našemu cirkusu! Ty jsi opravdu 
chlapík, že mu není rovného na celém světě. A jak už jsem řekl, 
milý Mikeši: ode dneška jsi spolumajitelem cirkusu a hned zítra 
ráno zavolám malíře písma a dám na všech stanech a vozech 
napsat »Cirkus Mikeš a Kludský« !" 

Skromný Mikeš chtěl takovou velkou poctu honem odmít
nout, ale pan Kludský mu rázně odpověděl: "Už jsem řekl, 
a tak to také udělám, a basta fidli! A ode dneška mi budeš říkat 
jen »pane Kludský«, a žádné »pane principále!« Tak, a teď si 
už musím jít zase trochu odpočinout, abych večer mohl také 
jít na to naše slavné představení." 

Pan Kludský odešel s Oluškou do obytného vozu a Mikeš 
odběhl učinit přípravy, aby představení toho dne dopadlo co 
nejlépe. 
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Ačkoli byl Mikeš ředitelem cirkusu a potom i spolumajitelem, 
přece nechtěl sám bydlet ve svém voze a raději zůstával pohro
madě se svými kamarády z Hrusic: s Pašíkem, Bobešem a Fran
tou Kuldanovým. Bylo tak všem dohromady veselo a nestýskalo 
se jim tolik po domově. Když měli volno, sesedli se ve své svět
ničce a vzpomínali si na staré časy a na všechna ta čtveráctví, 
která kdy v Hrusicích provedli. Vzpomínali, co tam doma 
dělají, zda je babička zdravá a zdali se Pepíkovi a Nácíčkovi 
po nich nestýská. 

Jednou seděl Mikeš u stolu a cvičil se ve psaní, Pašík chodil 
sem tam po světničce s předníma nožkama za zády a o něčem 
důležitém přemýšlel. 

"Copak asi dělají v Hrusicích?" zabručel pojednou Pašík. 
"Taky by nám mohl Pepík poslat zase nějaké to psaníčko!" 

� 

Sotva to dořekl, otevřely se dveře a do pokoj íčka vkročil starý 
Svejda s dopisem v ruce. 

"Tady je nějaké psaní pro vás, pane Mikeši," oznamoval 
vesele. "A myslím, že bude asi od vás z Hrusic, protože je 
tam razítko: Mnichovice." Položil dopis před Mikeše a hned 
zase odešel. Mikeš přestal psát a s velkou nedočkavostí roz]epo-
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val obálku. Nejdříve z ní vytáhl psaní a potom na tuhém papíře 
vymalovanou chalupu. . 

"Podívej se, Pašíku, starej tajtrdlíku, co jsme dostali! Pozná
váš to?" křičel Mikeš vesele. 

"I prokrýlepána!" divil se opravdu překvapený Pašík. 
"Vždyť je to naše chalupa v Hrusicích! Na mý uši, jako živá! 
A ten můj chlívek, Mikeši, podívej se, jen mluvit! Můj zlatej 
chlíveček! Von je tam tak vopuštěnej! A to je hodnej kluk, 
ten Pepík, že si na nás vzpomněl a namaloval nám naši milou 
chaloupku! To mu za to musíme koupit zase papír, tužky 
a nějaký barvičky, aby nám ještě něco z Hrusic namaloval. 
No a tentononc, co píše v tom psaní? Mikeši, buď tak dob rej 
a přečti to!" 

Mikeš se nenechal dlouho prosit, rozevřel popsaný papír 
a pomalu si potichu slabikoval. Pašík si dále s velkým zájmem 
prohlížel namalovanou chaloupku, které se nemohl a nemohl 
nabažit. Když Mikeš dočetl, podíval se Pašík na něj zvědavě 
a bylo mu divné, že Mikeš není z toho psaníčka nijak veselý. 

"To je sakulentská věc!" zabručel Mikeš a škrábal se pacičkou 
v' za USlma. 

"A co se stalo, Mikeši?" zvolal Pašík ustrašeně. 
"No, ještě nic, Pašíku, ale má se stát! Tak se podívej, my 

se tady veselíme a Pepík zatím doma, kudy chodí, tak vzdychá, 
že musí jít na ševcovinu." 

"No, a to je něco špatnýho?" ptal se Pašík udiveně. "Vždyť 
jeho tatínek je také ševcem! Já myslím, že by to nebylo nic 
zlého, kdyby se naučil dělat dobře boty a střevíce." 

"Nebylo, kdyby do toho měl chuť," odpověděl vážně Mikeš. 
"Ale Pepíkovi se na ševcovinu moc nechce! On by chtěl, milý 
Pašíku, chodit dále do škol a chtěl by jednou být malířem, 
který maluje obrazy. Víš, jak rád maluje, a chtěl by se v tom 
na školách zdokonalit, aby z něho byl jednou pořádný malíř. 
Ale takové studie stojí, milý brachu, mnoho peněz a babička ani 
tatínek tolik peněz nemají, aby mohli dát Pepíka studovat. 
Tak chtěi nechtěj musí jít na tu ševcovinu, a proto nám, ještě 
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než odejde, vymaloval naši chaloupku, abychom měli na něj 
nějakou památku." 

"To je zlý, že babička nemá tolik peněz!" zvolal Pašík roz
čileně. "Ale od čeho jsme tady my, Mikeši? Nač máme tolik 
peněz a co s nimi budeme dělat? Přece si nekoupím milijón 
zlatejch chlívků a nebudu lézt z jednoho do druhého! Já tě 
nechci, Mikeši, do ničeho nutit, ale my bysme měli dát Pepíka 
sami študovat, když má k tomu takové nadání. Co tomu říkáš, 
pane řediteli?!" 

"Co tomu říkám, ty starej tajtrdlíku?" rozkřikl se Mikeš 
.... 

zlostně. "Ze bych si nejraději šlápl na ocas, že jsem na tohle 
už sám dávno nepřišel! Máme už peněz, že nevíme, co s nimi, 
a tam chudák Pepík chodí jako ztracená ovce! Ale dlouho už 
tak chodit nebude! Když chce být tím malířem, tak tím malířem 
také opravdu bude a my ho necháme vystudovat! Hned zítra 
pojedeme do Hrusic a zařídíme všecko, čeho bude potřeba. Co 
tomu říkáš, Pašíku? Máš radost, viď, kakraholte?! A teď to jdu 
také říci panu Kludskému a poradím se s ním. Zatím se tady 
měj dobře, ty starý dobráku!" 

Když Mikeš odešel, nevěděl Pašík radostí, co by dělal. Ale 
potom si vzpomněl, co dělávali doma s Pepíkem, když měli 
z něčeho radost, a začal nemotorně hopsat dokola po jedné noze. 
A přitom si zpíval do taktu: "Ra-ta-ta, ra-ta-ta!" 

Zatím byla v ředitelském voze porada, ale dlouho netrvala. 
Sotva se pan Kludský podíval na vymalovanou chaloupku, 
hned zvolal udiveně: 

"Tohle že namaloval takový hoch? Vždyť to není ani možné! 
A hoch s takovým nadáním že by měl jít na ševcovinu?! To by 
ho bylo opravdu škoda! To ti, Mikeši, musím jen schválit, že 
ses rozhodl dát Pepíka na studie. A do těch Hrusic jeďte tedy 
hned zítra ráno, ať se nic nezmešká! Zápisy do škol budou už 
velmi brzy. No, a co bys tomu říkal, pane Mikeši, kdybychom 
se já a Oluška jeli s vámi do těch Hrusic také podívat?" 

"Prokrýlepána, pane principále Kludský, vy ani nevíte, 
jakou radost byste nám tím udělali," zvolal Mikeš radostně. 
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"To bude Pašík kulit očka, až mu tohle povím! Dovolte, pane 
principále Kludský, já mu to musím honem říci a také Frantovi 
a Bobešovi to musím povědět!" 

"Počkej ještě okamžik; pane Mikeši!" volal za Mikešem pan 
Kludský. "Když už budeš mluvit s Frantou a s Bobešem, tak 
se jich zeptej, zda by se chtěli zítra s námi také do těch Hrusic 
podívat !" 

"Prokrýlepána, to se jistě přerazím, jak rychle poběhnu!" 
zajásal Mikeš a už to sypal z vozu ven. 

Druhého dne dopoledne přijížděla k Hrusicím dvě auta. 
V prvním seděli pan Kludský, Mikeš a Oluška a v druhém 
Pašík, Bobeš a Franta Kuldanů v krásných červených krotitel
ských šatech. Mikeš se celou cestu těšil, jak babičku překvapí, 
a také se mu to opravdu povedlo. Babička radostí spínala ruce 
a nevěděla, koho má dříve přivítat, když viděla, kdo všechno 
z těch dvou aut vystupuje. 

"Pane bože, tohle je překvapení!" vzdychala, když podala 
panu Kludskému a Olušce ruku na přivítanou a vedla je do své 
skromné světničky. A to víte, milé děti, že i z Mikeše, Pašíka, 
Bobeše i Franty měla velkou radost. Všecky pohladila po hlavě, 
ani toho Frantu nevynechala. Také N ácíček všecky způsobně 
přivítal a pan Kludský s Oluškou se velmi divili, že takový 
malý kocourek už také mluvÍ. Chtěli, aby jej Mikeš také vzal 
k cirkusu, ale Mikeš jim šetrně vyložil, že by se babičce v cha
loupce samotné stýskalo, až Pepík odejde do těch škol. 

Babička hned uvařila svým hostům dobrou kávu s výbornou 
smetanou, a když se všichni posilnili, poradil Mikeš panu Klud
skému, aby si šel na chvilku lehnout na zahrádku do měkké 
trávy, a sám mu tam donesl polštář. Bobeš odběhl navštívit 
strýčka slouhu a také Franta Kuldanů odešel k své babičce. 
Každý nesl domů pořádný uzel dárků. 

Zatím se i Pepík přihnal odněkud ze svých toulek a ten 
teprve radostí skákal, když uviděl na dvoře své staré kama. 
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rády Mikeše a Pašíka. Mikeš upozornil Pepíka, ze s nimi přijel 
i pan Kludský s Oluškou, a požádal ho, aby šel do lesa nasbírat 
trochu čerstvých jahod a Olušku aby vzal s sebou. 

Když Pepík s Oluškou hned vesele odběhli a když i Pašík 
odešel za Bobešem k strýčkovi Malinovskému na návštěvu, 
rozhodl se Mikeš, že promluví s babičkou. Už od rána se na tu 
chvíli těšil, a proto také nenápadně všecky z chaloupky odstr.:a
nil, aby při tom nikdo nebyl. 

Babička myla nádobí a Mikeš chvilinku chodil sem tam 
po světnici s pacičkami složenými za zády. Potom se zastavil 
u babičky a zeptal se jí: "Tak co bude s Pepíkem, babičko?" 

"To už je ujednáno, Mikeši! Za· tejden se půjde ke svýmu 
� 

tatínkovi učit ševcovině. Skolu má už kluk vychozenou, tak 
co by tady u mne dál dělal? Co by z něho bylo? A ševcovina 
je pořád ještě dobrý řemeslo!" klidně vykládala babička. 

"A líbí se mu ševcovina, babičko?" ptal se dále Mikeš. 
"I to víš, hochu, že moc ne! Von by tak chtěl bej t ňákým 

tím malířem, co maluje vobrazy, ale na to nejni ani pomyšlení. 
Takový študy'je stojí hromadu peněz a kde já ubohá nebo jeho 
tatínek bysme je vzali? Tak chtěj nechtěj musí jít chudák na 
tu ševcovinu!" smutně povídala babička. 

"J á myslím, babičko; že by ho byla přece jen škoda. Podí
vejte se, jak umí Pepík krásně malovat. Sám pan Kludský 
nechtěl ani věřit, že tu naši chaloupku sám namaloval. A ten 
přece něčemu rozumí! Tak já myslím, že by Pepík přece jen 
měl na ty studie jít," důrazně promluvil Mikeš. 

"I vždyť já bych to také ráda viděla, kdyby studoval, milej 
Mikeši! Já jsem sice nikde tak ve světě nebyla jako ty, ale tolik 
přece chápu, že je ho na tu ševcovinu škoda, ale co můžeme 
dělat, prokrýlepána?" vzdychala babička. 

"Tak víte co, babičko, nevzdychejte už a netrapte se s tím! 
Pepík tedy na tu ševcovinu nepůjde a bude študovat!" slav
nostně prohlásil Mikeš a díval se na babičku, co tomu říká. 

"I vždyť ti, hochu, pořád povídám, že na to nemáme." 
"Ale my máme, babičko naše zlatá! Já, Pašík a Bobeš! My 
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máme už tolik peněz, že Pepík může krásně študovat a my 
všichni budeme přitom pohodlně a spokojeně živi. Tak tedy, 
babičko, abyste to ještě jednou slyšela: my tři, Pašík, Bobeš 
a já, dáme Pepíka študovat. Co tomu říkáte?" 

"A prokrýlepána! A na tohle já si musím, můj ty malej, 
zlatej šantalo, sednout! Vždyť se nohy pode mnou rozčilením 

'" 

zrovna třesou! Cože povídáš? Ze ho dáte na študyje, prokrýle-
pána? Kdypak já bych si byla pomyslela, že se tohle stane?! 
Mně bylo kluka tak líto, že musí jít na tu ševcovinu, ale pomoci 
jsem mu, chudákovi, nemohla! No, ten bude koukat, až mu to 
povíš. " 

"To ne, babičko! Já mu nic nebudu povídat a prosím vás, 
babičko, vy mu to také povězte, teprve až odjedeme. Já nechci 
žádné děkování! Co jsem, to ze mne jen náš Pepík udělal, a já 
mu tím alespoň splatím svůj dluh. My vám tu, babičko, pro 
začátek necháme nějaké peníze a potom budeme pravidelně 
posílat. A co a jak máte s ním udělat, to vám jistě pan učitel 
laskavé poradí. Tak, a teď si půjdu také trochu na zahrádku 
schrupnout !" 



Když Mikeš odešel, chodila babička po světnici, spínala ruce 
a pořád si opakovala: "Kdepak já bych se byla kdy tohodle 
nadála, pro 'lepána?! Že Pepík půjde na studie!! A že ho 
dá na studie ten můj malej šantala! Prokrýlepána, vždyť já 
tomu ani pořád nemůžu uvěřit, že je to pravda. Snad se mi to, 
můj ty světe, všecko jenom zdá, a až se probudím, tak ten kluk 
bude muset jít přece jen na tu ševcovinu!" 

Zatím se Franta Kuldanů pyšně procházel po návsi. Nos 
měl vzhůru a rukama .klátil při chůzi jako pan starosta. Kluci 
zpovzdálečí zvědavě pozorovali hocha v červených krotitelských 
šatech, ale žádný z nich si netroufal přistoupit k němu a zeptat 

� 

se ho po klukovském způsobu: "Cí seš?" 
Konečně Frantu to nafukování omrzelo. Popošel ke klukům 

a povídal: "No ták, klucí, co děláte, jako když mě neznáte? 
Vždyť já jsem Franta Kuldanů z Bulánky!" A díval se dychtivě 
na kluky, co tomu budou říkat. 

Ale kluci se ani nehnuli a Franta zaslechl, jak Tonda Kopánků 
zabručel: "Nevěřte mu, klucí! Je to jistě nějakej princ, a to se 
jen tak chlubí, že je Franta Kuldanů." 

- -

-

- -

--

---

- --

-

-

- -- - - - - - - - - - - -
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"Však kdyby to byl jen nějakej vobyčejnej kluk z cizí vesnice, 
my bysme mu to pověděli!" brumlal jiný kluk. "Ale s princem 
nejsou, holečkové, žádný hračky! Strčíš do něho, von to hned 
poletí žalovat svýmu královskýmu pantátovi, a zejtra budou 
Hrusice vobklíčený ze všech stran nepřátelským vojskem! Vojsko 
pošlape vobilí, rozstřílí Hrusice na cucky a všecky lidi vodvede 
do zajetí babylónskýho! A prokrýlepána, klucí, to bysme si to 
pak ve škole vodskákali!" 

Dále už to Franta nemohl poslouchat. Měl zlost, že ho kluci 
nepoznali a že se k němu nehlásí. 

"Klucí, počkejte tady chvíli, já vám teda něco ukážu!" roz
křikl se na ně mrzutě. Potom se obrátil a zmizel v Doškovém 
dvoře. Kluci se opravdu ani nehnuli a s otevřenými hubami 
čekali, co se bude dít. 

Nu, dlouho nečekali. Za malou chvíli vyšel od Došků ze 
dvora Franta Kuldanů, tak jak vždycky po Hrusicích chodíval. 
Vlasy měl pod starou rozlámanou čepicí rozcuchané, roztrhané 
kalhoty se na něm flákaly jako na hastroši a hyl bos. Obličej 
měl ukoptěný, jako by klobal s vránami, jak se u nás říká, a na 
nohou bylo vidět, že se zrovna před chvilkou brouzdal nějakým 
blátem. "No tak, klucí, jsem to já, Franta Kuldanů, nebo né?!" 
rozkřikl se na kluky. 

"Teď jo, Frantíku, teď už tě poznáváme! Teď seš vopravdu 
Franta Kuldanů, ale dřív to byl nějakej princ nebo nějakej 
tajtrdlík z panáčkovýho divadla!" křičeli kluci jeden přes dru
hého a ohmatávali Frantu jako zvědavé opice, když k nim 
přiskáče z pralesa nějaký jejich strýček. 

"To jsem rád, klucí, že jste mě poznali!" radostně breptal 
Franta. "A teď nechme už, klucí, těch komedyjí a povězte mi,. 
kdo a kde tu letos má lusky. Ani nevíte, jak rád bych se zas 
jednou na ně vypravil." 

"Jsou tady lusky, Frantíku, jsou a už jsme na nich párkrát 
� 

byli! Mají je Cihákovi pod ))Ježovem « na celým poli!" povídali 
kluci potichu. "Tam na ně, Frantíku, s tebou půjdeme! Ale to 

� 

víš, musíme na ně vopatrně! Znáš dobře pantátu Cihákovýho, 



jak nás umí stafrahnátsky prohánět! Tak, klucí, rozběhněte se 
� 

každej na jinou stranu a sejdeme se v Cihákový stráni, v rohu 
pod tím velikánským dubem!" 

Stalo se tak a za malou chvíli už Franta dychtivě škubal 
� 

Cihákovy lusky, cpal je do kapes, do čepice, za košili, ale dával 
� 

dobrý pozor, aby odněkud nevyrazil rozzlobený pantáta Cihák 
s odepjatým řemenem. 
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V cirkuse "Mikeš a Kludský" se ještě dlouhou dobu hrál 
"Potrestaný čmáral". Někdy se pro změnu hrál i "Tajemný 
kocourek", protože stále ještě přijížděli zdaleka lidé, kteří si 
ho přáli vidět. A ředitel Mikeš se pro to nehněval. Nemusel 
aspoň vymýšlet nějaké nové hry a učit Pašíka i Bobeše novým 
úlohám. Vždyť to nebyla malá práce! 

Proto byl Mikeš velmi překvapen, když ho jednoho dne 
královský pantáta, lev Herodes, požádal, aby také pro něj 
vymyslel nějakou pěknou hru, že by si také ještě rád 
zahrál. 

Jak víte, milé děti, byl lev Herodes velmi nemocen a tak 
sláb, že sotva stál už na nohou. A na jeho léčení bylo málo 
peněz. Ale když se vrátil Mikeš k cirkusu a počal vydělá vat 
hodně peněz, povolal k Herodesovi nejlepší lékaře, kteří lva 
brzy uzdravili. Musím ovšem také hned připomenout, že krá
lovský pantáta lékaře pěkně poslouchal a dělal všechno, co mu 
poručili. Chodil brzy spat, časně vstával a poslušně užíval léky, 
které mu předpisovali. Jedl piškoty, polévky a kaše z ovesných 
vloček, pil sirup, rybí tuk a nefňukal při tom jako některé roz
mazlené děti! Proto není divu, že brzy tak zesílil, že se cítil dosti 
silný, aby také ještě v cirkuse vystupoval. 

A dobrák Mikeš to starému lvu nemohl odříci. Slíbil mu, 
že pro něj vymyslí pěknou bajku, v které bude vystupovat 
jako vděčný lev, a také brzy slib splnil. Napsal a nacvičil s Hero
desem a s Frantou Kuldanovým hezkou bajku o hodném pastýři 
a vděčném lvu. Byla to sice jen krátká hra, protože starý lev 
přece jen už neměl dosti síly na nějaké dlouhé představení, 
ale on z ní měl velkou radost. Těšil se, že zase po dlouhé době 
uslyší potlesk obecenstva. 

Ředitel Mikeš určil, že se bajka bude hrát až ke konci před
stavení, až po tanečních, krasojezdeckých, kouzelnických a šaš-



kovských hrách. A tu si ještě starý lev vzpomněl, že bude také 
ještě skákat skrze obruče. 

"Prokrýlepána!" polekal se Mikeš, když to uslyšel. "Vždyť 
královský pantáta nepřeskočí už ani kočku! To bude pěkná 
ostuda !" 

Ale potom přece na to přišel, jak to zařídit, aby lev i obe
censtvo byli spokojeni. 

Když nastal ten slavný den, kdy se poprvé hrála bajka 
"Hodný pastýř a vděčný lev", byl cirkus zase tak obecenstvem 
přeplněn, že až plachta praskala. A všichni se už na novou 
hru velice těšili. 

Nejdříve ovšem se zase předváděly kouzelnické kousky, krko
lomné skoky, krásné jízdy na koních a také lev Herodes se ukázal, 
co ještě umí. Ale dříve nežli vystoupil, poprosil ředitel -Mikeš 
vážené obecenstvo, aby se pantátovi Herodesovi nesmálo, že 
už je velmi starý, ale přece ještě že chce účinkovat, aby jen tak 
zadarmo neujídal ostatním chleba. A obecenstvo, spokojené 
prvními ukázkami cirkusového umění, dalo Mikešovi potleskem 
na srozuměnou, že bude hledět na produkce starého lva shoví-

v vave. 
To už se potom ředitel Mikeš nic nebál, že starý lev způsobí 

cirkusu svým vystoupením nějakou ostudu, a vesele dal znamení, 
aby mu přinesli obruč a pustili lva na jeviště. 

Když královský pantáta lev přicházel, byl uvítán hlučným 
potleskem a Mikeš na něm dobře viděl, že z toho má velikou 
radost. Postavil mu obruč až na zem a zvolal na lva jako starý 
krotitel: "Alá hop!" 

Starý lev pomalu prolezl obručí na druhou stranu a pyšně 
se rozhlédl po obecenstvu, které tleskalo a volalo: "Sláva !", 
div se cirkus nezbořil. Obecenstvo se ovšem také při tom chech
talo a nějaký klouček křičel na celý cirkus, že by to jejich stará 
koza Rézinka také dovedla, ale starý lev tomu nerozuměl. Zvedl 
hrdě hlavu a div si pýchou nekroutil vousy. 

"Brávo, výborně!" pochválil jej Mikeš, poplácal ho po zádech 
a pošeptal mu lví řečí: "Račte odejít, královský pantáto! Musíme 



honem připravit jeviště pro tu bajku!" A Herodes, doprovázen 
opět bouřlivým potleskem, odcházel hrdě z jeviště. 

To byl konec cirkusových produkcí a po malé přestávce hráli 
novou hru "Hodný pastýř a vděčný lev". 

Když zazvonil zvonek, že divadlo začíná, rozhrnula se opona 
a na jevišti se objevila africká krajina s palmami, s kamením 
a kaktusy. Mezi kamením se páslo stádečko ovcí ze sádry a hlídal 
je mladý pastýř, v kterém děti hned poznaly Frantu Kuldano
vého. Pastýř si četl tak horlivě ve starém kalendáři, že ani 
nepozoroval, jak se ke stádu pomalu plíží veliký lev. (Byl to 
Herodes. ) 

Ale když už chtěl lev skočit po nejbližší ovečce, stalo se mu 
něco nepříjemného. Snad si vrazil do přední pracky trn, protože 
se pojednou posadil na zadní nohy a dal se do ohromného řvaní. 
A poraněno u prackou přitom mával jako malé děti, když se 
píchnou nebo říznou. 

"Prokrýlepána lev!" vykřikl pastýř ustrašeně. Upustil 
kalendář a skočil za nejbližší palmu. Jen sádrové ovečky se 
klidně pásly dál. 

"Prokrýlepána!" bědoval pastýř za palmou. "Teďka jsem 
v pěkný kaši! Vona nejni žádná legrace s klidným lvem, což 
teprve se lvem, kterej je dopálenej, že si vrazil do pracky trn! 

� 

Ze jsem raději nezůstal doma u babičky; teď mě tady ten 
chlupáč slupne jako malinu!" A chudák pastýř se tak přitom 
strachy klepal, že se třáslo celé jeviště. 

Dospělí diváci se tomu dali do smíchu, ale děti měly o pastýře 
opravdu strach. 

"Frantíku, teď se lev nekouká uteč!" volaly na pastýře 
šeptem. "Uteč, ať tě lev nesní! Ten je horší než Bobeš!" 

Ale tak zlé to přece nebylo. Lev přestal pojednou řvát a nata
hoval pracku k pastýři, jako by ho prosil, aby mu šel ten trn 
vytáhnout. A když viděl, že se ho pastýř bojí a nemá odvahu 
k němu se přiblížit, přistoupil po třech nohách k jedné ovečce, 
a pohladil ji prackou několikrát po zádech, aby pastýři ukázal, 
že ani jemu neublíží. Potom ještě vzal do zubů palmovou rato-



lest a mával jí ze strany na stranu a přátelsky přitom vrtěl 
ocasem. A tu si konečně pastýř dodal odvahy. 

"A co!" promluvil k sobě odhodlaně. "Tak jako tak mu 
neutečul tak to zkusím a ten trn mu vytrhnu. Snad bude mít 
potom tolik uznání a nesní mě!" Také se přestal hned strachy 
třást a vykročil rázně ke lvovi. 

Starý lev držel pořád ještě v zubech větvičku a chytrý pastýř 
hned pochopil, že mu tak dává na srozuměnou, že ho nechce 
kousnout. Na větší důkaz přátelství už pastýř nečekal, odhod
laně přistoupil ke lvu a jedním trhnutím mu trn z pracky 
vytáhl. 

Lev pustil větev a počal si poraněnou pracku lízat. Předl 
přitom jako spokojená kočka. Pastýř od něho poodešel a sedl 
si ke svému stádu, aby si snad obecenstvo nemyslilo, že za tu 
samaritánskou službu chce od lva nějakou odměnu. Po malé 
chvilce si lev přestal pracku lízat a odcházel z jeviště. Ale 
u konce se ještě na pastýře ohlédl, zavrtěl přátelsky ocasem 
a potom teprve odešel. Tím bylo ukončeno první jednání a opona 
se zavřela. 

Obecenstvo, uspokojené dobrou hrou mladého pastýře i sta
rého lva, odměnilo oba hlučným potleskem. Potom spustila 
hudba veselý pochod, a když přestala hrát, bavil papoušek 
Klábosil obecenstvo. Povídal vtipné žerty a prováděl na svém 
bidélku různé kejkle a kotrmelce. Dětem dával všelijaké há
danky a ptal se jich, jak se asi lev za to pastýři odmění. 

Děti hádaly všelijak: že bude lev pastýře vozit celý týden 
na zádech po Africe; že mu koupí zlaté hodinky, nové šaty, 
pytel bonbónů, auto, foukací harmoniku, kopací míč .a jiné 
věci. Tak přestávka vesele uběhla a zvonek zazvonil poprvé. 
Když zazvonil podruhé, rozhrnula se opona a místo pouště 
viděli diváci zadní část cirkusového stanu, obklopenou cir
kusovými vozy. Byl to tedy cirkus v cirkuse. V malém cirkuse 
na jevišti hrála také hudba a obecenstvo se tam něčemu vese
lému hlučně chechtalo. To byli šťastní lidé, kteří měli peníze 
na vstupné, ale jeden člověk na lístek asi peníze neměl, protože 
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smutně obcházel cirkusovou plachtu a hledal v ní nějakou 
dírku, kterou by se podíval dovnitř. A nedivte se, milé děti, 
že ten člověk neměl v kapse ani haléř; vždyť to byl onen chudý 
pastýř z africké pouště! 

Dvakrát ho tam přistihl cirkusový zřízenec a pohrozil mu, 
jestli ho tam přistihne ještě jednou, že ho strčí do lví klece. 
Ale pastýř se tam přiloudal i potřetí a zase zvědavě hleděl 
dírkou do cirkusového stanu. Občas se opatrně rozhlédl, nejde-li 
snad zase ten přísný hlídač. 

N u nepřišel, ale stalo se něco mnohem horšího! Když 
se tak pastýř zase jednou ohlédl, upustil chudák strachy čepici 
a počal se třást po celém těle. Vždyť prokrýlepána blížil 
se k němu pomalu ohromný lev, a zrovna z té strany, kudy 
byl ze zákoutí za cirkusovým stanem jediný východ! Pastýř 
tam byl jako v pasti! A tak mu nezbylo nežli se třást a čekat, 
jak to s ním dopadne. Ani ho, chudáka, nenapadlo, aby volal 
o pomoc. 

A tu se stalo něco neočekávaného! Asi na tři kroky před 
pastýřem se lev zastavil a počal přátelsky mrskat ocasem. 
Potom zvedl hlavu a tu si pastýř všiml, že lev drží v zubech 
barevný papírek. Chvilku se díval na pastýře, potom položil 
papírek na zem a rychle odešel. 

Pastýř si zhluboka oddechl. Byl sice ještě hodně postrašen, 
ale byl zvědav, co ten papírek znamená. Zvedl ho, a sotva se 
na něj podíval, vesele si poskočil a zvolal: "Sláva! Je to lístek 
do cirkusu!" 

Potom se na chvilku nad tím vším zamyslil, jak je to možné 
a proč mu ten lev lístek přinesl. Přemýšlel, až se mu v hlavě 
rozbřesklo: 

"Tohle se zas něco povedeného podařilo! Vždyť je to ten 
lev, co jsem mu jednou na poušti vytáhl z nohy trn!" radostně 
volal šťastný pastýř. "Vytáhl jsem mu trn a von si mě, starej 
dobrák, zapamatoval! Lovci ho snad potom chytili, protože 
měl poraněnou nohu, a prodali ho do tohodle cirkusu! Von si 
mě dobře zapamatoval a teď mi za to přinesl lístek do cirkusu. 

234 



Sláva mu! Tak se dobrý skutek odplácí zase dobrým skutkem. 
A vy si, vážené obecenstvo, dobře pamatujte: když potkáte 
někde lva a bude mít v noze trn, beze všeho mu ho vytáhněte. 
Von se vám jistě za to dobře odmění! A teď honem do cirkusu, 
než přestanou hrát. Má úcta, nazdar, pozdrav pámbu!" 

Pastýř si ještě jednou vesele poskočil a potom odběhl. 
Opona se shrnula a byl konec představení. 
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omů! 

Také hra "Hodný pastýř a vděčný lev" se obecenstvu velmi 
líbila, a proto se opět hrála mnohokrát za sebou. Do cirku 
"Mikeš a Kludský" se peníze jen hrnuly, a tak i naši přátelé 
Mikeš, Bobeš, Pašík i Franta Kuldanů měli peněz jako cucků. 
Měli se velmi dobře a také na své vychovatele v Hrusicích často 
hojnými dary pamatovali. 

Pep'ík už byl v Praze na studiích a jeho kamarádi a dobro
dinci měli opravdu velkou radost, když o něm slyšeli jen samou 
chválu. 

Mohli být všichni spokojeně živi a také Mikeš byl zpočátku 
přesvědčen, že jsou spokojeni. Ale po nějakém čase pozoroval 
nejdříve na Pašíkovi, že je často nějak zamyšlen a že už není 
tak veselý, jako býval dříve. Potom se mu zdálo, že i Bobeš 
i Frantík jsou smutni a unaveni. 

"Copak jim schází?" přemýšlel Mikeš, kudy chodil. Myslil, 
že jsou nemocni nebo že se mezi sebou pohádali. Ale když 
po nějakém čase sám pocítil pojednou touhu po bývalém klid
ném životě v Hrusicích, rozbřesklo se mu v černé hlavičce a už 
věděl, proč jsou jeho kamarádi smutni. 

"Prokrýlepána, to by tak ještě scházelo, aby se jim tu něco 
stalo!" polekal se dobrý kocourek. "Stýská se jim asi všem 
po domově a nechtějí to říci, abych se jim nevysmál. Ale mě 
to ani nenapadne! A jestli se jim tady už nelíbí a chtějí se 
vrátit domů do Hrusic, tak je zdržovat nemohu. Vždyť já sám 
jsem již těmi starostmi tak unaven, že bych si rád trochu odpo
činul u naší zlaté babičky." 

A již se bez dlouhého rozmýšlení rozhodl, že se půjde raději 
hned svých kamarádů zeptat, zdali chtějí ještě dále zůstat 
u cirkusu, nebo chtějí-li se už vrátit domů. 

Když Mikeš přišel do společné světnice, našel své přátele 
zrovna všechny pohromadě. Bylo mu divné, že je za dveřmi 



slyšel o něčem rozmlouvat, ale když vstoupil do světnice, přestali 
mluvit, jako když usekne. Ale dobrák Mikeš dělal, jako by nic 
nepozoroval, chodil chviličku sem tam po světnici s pacičkami 
za zády a potom promluvil ke svým kamarádům: "Tak se mi zdá, 
že už mě ta práce a ty starosti nějak přemáhají. Rád bych si zase 
jednou pořádně odpočinul. Ale dříve jsem se vás všech chtěl 
zeptat, zdali také některý z vás by chtěl jít na delší dovolenou?" 

"Jakpak bysme nechtěli!" vykřikli všichni najednou. "Rádi 
bysme se zas vrátili do našich milých Hrusic, protože se nám 
už po nich moc stýská." 

"Peněz už máme všichni jako cucků, že můžeme bejt krásně 
živi třeba milijón let," breptal Pašík rozčileně. "Tak si myslím, 
že bysme už nemuseli dál dělat lidem tatrmany a že bysme 
se krásně už mohli vrátit domů. Já už nechci mít ten zlatej 
chlívek ani zlatý korejtko, jen když budu zase u naší zlatý 
babičky. " 

"Mně se už, Mikeši, taky hrozně stejská po Hrusicích!" 
přiznával se Franta Kuldanů. "Teď si tam zrovna dělají klucí 
na pastvách vohníčky, pečou si brambory a dělají po trávníku 
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kotrmelce! Jsou celí načichlí kouřem a umouněný jako kome
nÍci! Prokrýlepána Mikeši, já bych sypal domů třeba hned!" 

"Abych se přiznal, taky se mi už stejská! Co bych to zapíral ?" 
bručel Bobeš. "Peněz mám tolik, že bych mohl strejčkovi Mali
novskému koupit vobnošenejch kalhot velikánskou hromadu 
a tabáku třeba plnou fůru. Tak si taky myslím, že je to docela 
zbytečný ještě se tady dál nějak trápit. A vo tu slávu já už 
nestojím! Už se mi docela přejedla a rád se zas natáhnu ve svým 
starým chlívku třeba na slámu. Hadry-cucky! Mikeši, už se 
těším jako malý kozle, jak si zase se strejčkem Malinov�kým 
vyjdeme někam na pastvu." 

"Nu tak dobrá! Nemohu vás nutit, abyste tu ještě dál zůstali, 
když vás to už netěší a stýská se vám po domově. Já to již nějak 
zařídím, abychom se mohli vrátit do Hrusic co nejdříve," 
povídal Mikeš a odešel ze světnice. ' 

Chtěl o tom hned promluvit s panem Kludským a s Olušk.ou, 
ale když přicházel k jejich obydlí, byla v něm, malá dušička. 
Měl strach, co tomu oba řeknou, a také si dělal výčitky, že 
snad měl s nimi promluvit o tom dříve, než to řekl svým kama
rádům. 

Ale dopadlo to lépe, než očekával. Sotva vstoupil do obydlí 
pana Kludského, vstal pan principál od stolu a šel Mikešovi 
naproti. Oluška seděla také u stolu a Mikeš si dobře všiml, že 
se oba tváří vážněji než jindy. 

"Dobře že přicházíš, pane řediteli!" promluvil pan Kludský. 
"Zrovna jsem chtěl pro tebe poslat. Měli jsme teď s Oluškou 
důležitou rozmluvu a chceme se poradit také s tebou. Tak se 
posaď a já ti hned povím, o co jde. Na jednom představení 
»Tajemného kocourka« byl také přítomen ředitel jednoho vel
kého divadla a viděl Olušku s tebou hrát. A její hra se mu tak 
zalíbila, že mi dnes napsal, abych dal Olušku do herecké školy 
a nechal ji studovat divadelní umění. Když jsem všechno řádně 
promyslil, dal jsem mu za pravdu a rozhodl jsem se, že ho po
slechnu. Chci tedy Olušku poslat do Prahy do herecké školy 
a ona s tím také souhlasí. Ale nyní jde o to, jak to bude dále 
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s naším cirkusem, když Oluška odejde a já už nejsem tak zdráv, 
abych mohl ještě pracovat. Potřebuji nutně klid a odpočinek. 
Tak nám poraď, milý Mikeši, jak to máme udělat." 

Pan Kludský očekával, že bude Mikeš překvapen a zaražen, 
a velmi se podivil, že se ten starostlivý kocourek usmívá. 

"To je lehká rada!" odpověděl Mikeš. "Když má Oluška 
tak velké herecké nadání, tak ať jde studovat! To vám musí 
každý rozumný člověk jen schválit. A vy, pane principále, když 
již potřebujete klid, tak ho také musíte mít! Vždyť já už také 
potřebuji řádně si odpočinout a moji kamarádi z Hrusic již 
také touží po klidném životě. Zrovna přicházím od nich, abych 
se s vámi o tom poradil. Nu, a ono to dopadlo tak, že Oluška 
půjde do Prahy a my zase domů do Hrusic." 

"Nu, všechno by to tedy bylo hezké! Oluška půjde studovat 
a vy se vrátíte do svých domovů. Ale kam půjdu já se starým 
Švejdou?" ptal se pan Kludský chvějícím se hlasem. 

"Pojedete oba dva s námi do Hrusic!" rázně odpověděl 
Mikeš. "Vy jste zvyklý na nás, my zase na vás, a proto myslím, 
že by bylo nerozumné a zbytečné, abychom se rozcházeli. 
Vždyť máme všichni tolik peněz, že si můžeme v Hrusicích 
najmout, koupit nebo postavit pohodlnou vilu, kde bychom 
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mohli všichni pohromadě spokojeně bydlit. A když to už budeme 
stavět, proč bychom to neudělali tak veliké, aby tam s námi 
mohli být na výměnku také královský pantáta lev, slon Brundi
bár, medvěd Myška, opice Kačaba a papoušek Klábosil? Pro
krýlepána pane principále, to by byl veselý výměnek a rajský 
život !" 

• 

Pan Kludský se musil dát do smíchu, když viděl, jak Mikešovi 
svítí radostí očka. Ale těšilo jej to. Oluška zatleskala radostně 
ručkama: 

"Tatíčku, prosím tě, udělejte to! To bude krásné, když tam 
budete zase dále všichni pohromadě. Jistě i starého Švejdu 
vezmete s sebou, aby vám měl kdo posluhovat, a já tam o prázd
ninách budu zase mezi svými přáteli. Přijedeme vždycky s Pepí
kem, protože tam do té vily jistě vezmete' i babičku. To bude 
to nejlepší, co můžeme udělat, když už se musíme rozloučit 
s naším cirkusem." 

"N u tak dobrá!" svoloval pan Kludský. "Když si to přeješ, 
tedy to tak uděláme. My si hned zítra tady s panem ředitelem 
Mikešem zajedeme do Hrusic a zařídíme tam všechno potřebné 
ke stavbě našeho nového společného domova. Pověz to také, 
hned, pane řediteli, svým kamarádům!" 

A jistě že vám, milé děti, nemusím dlouho vykládat o tom, 
jakou z toho měli radost Mikešovi kamarádi. Už se nemohli ' 
dočkat té radostné chvíle, až se všichni postěhují do Hrusic. 
Pan Kludský se s Mikešem starali, aby to mohlo být co nejdříve, 
a tak se toho konečně také všichni ve zdraví dočkali. 

Když Oluška odjela do Prahy, prodal pan Kludský cirkus 
� 

a odstěhoval se do Hrusic s Mikešem, se starým Svejdou, s Fran-
tou Kuldanových, Herodesem, Brundibárem, Myškou, Kača
bou, Pašíkem, Bobešem a s tím šantalou Klábosilem. Vila byla 
opravdu krásná, pohodlně pro všechny zařízená, a byla obklo
pena velikou ovocnou zahradou. 

Jak tam všichni vesele, svorně a spokojeně žili, to se, milé 
děti, dočtete v další kapitole. 
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Z at' omov 

Obydlí, které Mikeš a pan Kludský v Hrusicích zakoupili 
pro společný odpočinek, stálo ve velké zahradě, plné ovoc
ných stromů. Ale dříve nežli se tam všichni nastěhovali, dali 
pan Kludský s Mikešem dům řádně opravit a přistavět nová 
obydlí, aby všichni měli dost místa a pohodlí. To víte, že slon 
Brundibár sám pro sebe spotřeboval pokoj veliký jako stodola 
a pan Kludský si přál, aby i lev Herodes, medvěd Myška 
i ostatní měli dost místa ve svých útulnách. 

Obydlí pro kamarády zvířata dal Mikeš zařídit tak, aby se 
v nich cítili co nejvíce spokojeni. Na stěnách útulků dal vy
malovat krásné lesy, a to pro každé zvíře takový, v jakém je 
domovem: pro slona Brundibára les indický, pro papouška 
Klábosila americký prales a pro opici Kačabu africkou krajinu 
s palmami. Africkou krajinu měl také lev Herodes. Medvěd 
Myška si přál mít ve svém obydlí krásný les smrkový. Do obydlí 
Myšky, Klábosila a Kačaby dal Mikeš postavit i velké suché 
stromy, aby si po nich mohli podle chuti lézt a skákat. Bobeš 
a Pašík dostali velké, pohodlné chlívky, celé vyložené voňavým 
dřevem a vystlané jemným senem. Když je Pašík uviděl, za
mn ul si spokoj eně předníma nožkama a řekl Mikešovi spoko
jeně: "To stačí, to stačí! To je pro nás až moc dobrý, kamaráde 
Mikeši! Jen pro nás nedělej nějaký zlatý nebo diamantový 
chlívky! Tohle nám postačí a peníze raději ušetřme pro Pepíka 
a pro Olušku!" 

Povídal to tak moudře, že byste tomu sami uvěřili, ale Mikeš 
dobře chápal, že tak mluví ze strachu, aby ten zlatý chlívek 
nějaký ten poberta neodnesl i s ním! Zato papoušek Klábosil 
měl řečí jako vody. Sotva jej do jeho obydlí pustili, hned si 
vyletěl na strom a radostně vykřikoval: "Kakraholte, kakra
holte! To je klec! Jako Národní divadlo! A to je všechno za to, 
že jsem nepustil bez lístku do cirkusu ani kozí nohu." 
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V novém domově bylo tolik místností, že každý mě] pro 
sebe světnici, a moudrý Mikeš pamatoval i na to, aby i Pepík 
i Oluška měli o prázdninách svoje pokojíčky. I starý Švejda 
a Frantík Kuldanů bydleli každý ve svém, ale blízko obydlí 
zvířat, aby k nim neměli daleko, když byli jejich ošetřovateli. 
To se Frantíkovi velmi líbilo a také si toho vážil. Zato se pečlivě 
staral o pořádek a často i v noci nakoukl do útulku zvířat, aby 
se přesvědčil, že jim nic nechybí. 

Hezkou světničku zařídil Mikeš i pro babičku, ale babička 
� 

nechtěla o přestěhování z chaloupky ani slyšet! Rekla to Mike-
šovi hned, když ji poprvé tu krásně a útulně zařízenou světničku 
ukazoval: "Hochu můj zlatej, moc mě to těší, že jsi na mne tak 
pamatoval, ale já se už ze svý chaloupky stěhovat nebudu. 
Nezlob se proto na mne, já už jsem na tu svou milou světničku 
tak zvyklá, že by se mi všade jinde stýskalo. Ale aby ti to, hochu 
zlatej, nebylo tak líto, tak já si tuhle světničku taky nechám 
a pobudu v ní kaž dej den aspoň chviličku, až sem půjdu dohléd
nout, zda je tu všechno v pořádku!" 

A rozumný kocourek se tím spokojil a již dále babičku k pře
stěhování nenutil, protože dobře věděl, že by ji nepřemluvil. 
Babička zůstala tedy dále s N ácíčkem ve své staré chaloupce 
a do nového domova se přišla třikrát denně podívat, zdali je 
tam všechno v pořádku. Neměla tam daleko. Zahrada nového 

� 

domova sousedila se zahrádkou Sevcové babičky a první, co 
Mikeš udělal, byla vrátka v plotě, který obě zahrady odděloval. 
Však také potom i Mikeš touto cestou často vklouzl k babičce, 
aby si s ní popovídal nebo si pohrál s N ácíčkem. 

Ale ani strýček slouha Malinovský nechtěl se ze své staré pas
toušky do nového domova přestěhovat, třebas ho kozel Bobeš 
dlouho prosil, aby si už od obecní služby řádně odpočinul. 
Strýček slouha nechtěl ještě opustit své milé ovečky a strýce 
sousedy, s kterými si každý večer na lavičce před pastouškou 
pěkně popovídal. 

A jistě se tomu, milé děti, pranic nedivíte, když ani Bobeš, 
ani Pašík nechtěli dovolit, aby si strýček Malinovský vzal do 



chlívku nového kozla a babička ji
ného čuníka. O ba kamarádi roz
hodně prohlásili, že si své staré 
chlívky dál ponechají tak, jak byly; 
a často si potom do nich zašli, aby 
v nich v klidu mohli vzpomínat 

v 

na svoje mladá léta. Casto se v těch 
starých chlívkách i navštěvovali, a 
když se někdy stalo, že přišel i Mi
keš, tu bylo vzpomínek na nůše. 
Povídali si o starých časech, jak se 
seznámili, jak se naučili mluvit lidskou řečí a jak potom odešli 
všichni do světa. Vzpomínali, co se navyváděli s Pepíkem všeli
jakých rozpustilých kousků a <?o se jich nazlobil ten kluk pače
satá Frantík Kuldanů. Vzpomínali na staré zašlé časy, na 
všechny radosti a zábavy a na ten velký smutek, když Mikeš 
tak najednou zmizel, a zase na tu velikánskou radost, když se 
zase vrátil ze světa. A těšili se všichni na prázdniny, až přijede 
z Prahy Pepík s Oluškou, jak potom teprve budou zase jednou 
všichni pohromadě. Někdy se k nim přibatolil i Nácíček, který 
s pusou otevřenou pozorně naslouchal, jací byli "strejčkové" 
Mikeš, Pašík a Bobeš pašáci. 

Ale dobrý Mikeš nezařídil nové obydlí jen pro své přátele 
a kamarády zvířata, pamatoval přitom i na jiné. Když chudí 
rodiče musili jít po práci a neměli komu svěřit svoje malé 
děti, poslali je s důvěrou do nového domova a tam se už o ně 
postarali. Tam si děti mohly hrát, kde chtěly; válely a honily 
se po zahradě, houpaly se na houpačkách a vozily se na malém 
kolotoči. Bylo tu i loutkové divadlo, na kterém hrál dětem 

v 

starý Syejda krásné a veselé komedie, a když to děti omrzelo, 
mohly se dívat do krásných obrázkových knížek. 

V jednom velkém pokoji byly uloženy všemožné hračky pro 
chlapce i děvčata a děti si mohly ke hraní vybrat, kterou chtěly. 
Proto se nedivte, že tam byly někdy děti z celé vesnice. 

Ale i na zatoulané kočky a psy Mikeš pamatoval. V novém 
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domově našli vždy útulek i dosti jídla, a to tak dlouho, dokud se 
o ně někdo nepřihlásil. A z kamarádů zvířat to byla opice 
Kačaba, která s velkou radostí nosila hladovým psům ve vsi 
obědy a táhnoucím koňům rozdávala cukr a posolené krajíce. 
Zato se však nesměl nikdo v přítomnosti psů na Kačabu ani 
křivě podívat a běda tomu, kdo by jí byl ublížil. A to se Mike
šovi velmi líbilo. 

Ten dobrý kocourek stále přemýšlel, co by ještě lidem i zví
řatům prospěšného mohl v novém domově zařídit, a teprve 
když bylo všechno tak uspořádáno, jak o tom snil, hned když 
se počaly do cirkusu hrnout peníze, teprve potom také si odpo
činul on. 

Chodil navštěvovat babičku, strýčka Malinovského i jiné 
známé sousedy, ale nejraději chodil na procházku na skalku 
nade vsí, odkud bylo dobře vidět celý nový domov i se za
hradou. 

A když se tak jednou Mikeš spokojeně díval na svoje dílo, 
když viděl, jak se na zahradě prohánějí děti mezi jeho ka
marády zvířaty, a když si pomyslil, že tam v některé světnici 
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sedí babička, pan Kludský, starý Svejda a povídají si, tu se 
radostně usmál a řekl si: "Zlatý domov!" 

Od té doby si to Mikeš tak často opakoval, že si i ostatní 
zvykli tak říkat, a zakrátko už nikdo jinak novému domovu 
neřekl než Zlatý domov! 
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Naši tři staří kamarádi Bobeš, Pašík a Mikeš chodili často 
navštívit babičku v její chaloupce. Když si s ní trochu P9po
vídali, usedli si na dvorečku před starý Pašíkův chlívek a pozo
rovali Nácíčka, jak mrská káču, tluče špačka nebo si dělá 
v písku tunely. A spokojeni s ním moc nebyli. 

"Já nevím, co s tím mrňoulínkem je a co z něho bude!" 
povídal jednoho dne Bobeš. "Neroste, nesílí a je pořád takovej 
kanička jako tehdy, když si ho Pepík přinesl domů ze vsi!" 
"I nic z něho nebude, uvidíte!" bručel Pašík a mávl nad Nácíč
kem packou, jako by ho posílal někam ke všem tajtrlíkům: 
"Ten je tak dobrej jen pro babičku, aby se jí neste:iskalo. Ale 
poslat ho tak do světa, jako my tři jsme museli jít tak by se 
už nevrátil. Já myslím, že by nedošel ani k cihelně a že by ho 
někde cestou chytila vrána a odnesla." 

"No ještě pořád nemůžeme nic říkat!" zastával se Mikeš 
Nácíčka. "Ještě z něho může být něco většího nežli z nás všech 
tří dohromady. Víte dobře, že už jednou by byl málem přinesl 
babičce od Sejků cikoriji skoro až domů, a nemůže za to, že 
spadl i s ní do Novákovy louže, když na něj ten Marýskův 
habán vybaf." 

. 

Ale Pašík bručel dál: "Povídám, že z něho už nikdy nic 
nebude. Jen si vzpomeň, Mikeši, co už z tebe bylo v jeho letech 
a co jsme se navyváděli rozpustilých kousků. Vzpomeň si, co 
tys už tehda dokázal, a pak se na něj dobře podívej, jak se tady 
on v tom písku patlá." 

A pojednou houkl na N ácíČka.,: "U teč, N ácíčku! Tamhle se 
ňák mlsně na tě kouká vrabec!" Bobeš s Pašíkem se dali do 
smíchu, ale Nácíček hned nechal hry a odplížil se domů. 

Babička si zrovna něco zašívala, hleděla si pilně práce, ale 
přece si hned všimla, že Nácíček má smutnou náladu. Jindy 
přicházíval jako velká voda, poskakoval po s:větnici akaždou 



chvilku se babičky ptal na tohle nebo tamhle na to. Ale teď si 
usedl v koutku a seděl tam jako zmoklé kuře. Babičce to bylo 
divné, že nemluví, několikrát se přes brýle na něj podívala a po
tom vlídně promluvila: "Tobě není nějak dobře, mrňoulínku! 
U dělal ti někdo něco nebo snad, prokrýlepána, nejsi nemo
cen? Neuhonil ses a nenapil ses něčeho studeného?" 

"I nic mi není, babičko naše zlatá, ale moc mě mrzí, že 
se mi strejček Pašík se strejčkem Bobešem před chvílí posmívali, 
že jsem kanička a mrňous a že ze mne už nikdá nebude takovej 
chlapík a pašák, jako bejval strýček Mikeš!" stýskal si Nácíček 
a skoro nabíral už k pláči. 

"Snad bys pro to, mrňoulínku, neplakal?" chlácholila ba
bička svého mazlíčka. "Však já si s Pašíkem promluvím, aby 
se ti neposmíval a raději si vzpomněl, jak se bál jít do světa. 
A náš strýček Mikeš nebyl taky hned takovej pašák a často 
provedl taky hloupost. Jen si pojď sem ke mně sednout a já ti 
budu vypravovat, co jednou ztropil v panáčkovém divadle." 
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Nácíček hned přestal fňukat. Loutkové divadlo měl velmi 
rád, často do něho chodil a sám měl doma malé divadélko. 
Proto si hned našel svou maličkou židli, posadil se před babičkou 
a upřel na ni zvědavě svá zářící očka. 

A babička počala vypravovat: 
"Mikeš jednoho dne kvečeru seděl ve světnici na lavici 

u okna a díval se ven na silnici. Viděl, že nápadně mnoho dětí 
jde z dolní části vesnice nahoru na náves, a proto byl zvědav, 
kam všechny jdou. Vyšel před chaloupku, aby se na to dětí 
zeptal, ale ony samy hned na něj volaly, jakmile ho spatřily: 
»Mikeši, pojď s námi na komedyji! V poledne přijeli na náves 
komedyjanti a teď večer budou hrát ,U Buláčků' komedyji 
s panáčkama! « Mikeš to ještě nikdy neviděl, a proto dětem 
odpověděl, že se rád půjde s nimi podívat. Vrátil se rychle do 
světnice pro peníze na vstupné a potom se s radostí rozběhl za 
dětmi. Byl na tu komedyji opravdu zvědav. 

Mařenka Frantáková ho hned vzala za pacičku, aby ho 
některý nedočkavý kluk neporazil, a vedla jej do hostince 
» U Buláčků«, kde v sále bylo postaveno jeviště. Mikeš s Ma
řenkou zaplatili vstupné a sedli si do přední řady zrovna před 
oponu, aby dobře viděli. Opona byla ještě zatažena a byl na 
ní namalován starý hrad na vysoké skále. Také po obou stra
nách jeviště byly na plátně namalovány krásné květiny a Mikeš 
byl tak zabrán do prohlížení těch obrazů, že ani neviděl, jak 
se zatím naplnil skoro celý sál dětmi i dospělými lidmi. V sále 
bylo hlučno. Za plachtou vedle jeviště pískal a bručel starý 
flašinet, děti si nedočkavě vykládaly, co asi budou komedyjanti 
hrát, a jen pantátové u stolů klidně pokuřovali. 

Vtom flašinet přestal hrát, za oponou se rozcinkal zvoneček 
a všichni pomalu ztichli. Potom zacinkal zvoneček ještě jednou 
a opona se rozhrnula. 

Mikeš údivem vykulil oči. Na jevišti byla královská komnata, 
starý král s korunou na hlavě seděl na trůně a před ním stála 
princezna. Mikeš loutkové divadlo nikdy neviděl, a proto se 
velmi divil, že jsou také na světě takoví malinkatí lidičkové. 



Myslel, že jsou opravdu živí, protože se pohybovali a mluvili. 
Král na trůně zrovna počal k princezně hovořit: »Nerad 

tě pouštím do světa, dcero má, a v srdci svém mám velkou 
obavu, aby tě nějaké neštěstí v širém světě nepotkalo. « 

A princezna mu na to hned takovým milým, slabým hláskem 
odpověděla: »Nic vy se o mne nebojte, můj královský otče 
a pantáto, ale já do světa jít musím. V celém našem království 
už není ani špetky soli a lidé i domácí zvířata tím velmi trpí. 
Proto se vydám ještě dnes do světa širého a pevně doufám, 
že budu mít štěstí a tu drahocennou sůl brzy přinesu.« 

Když to dobromyslný Mikeš uslyšel, chtěl hned vykřiknout, 
že v kuchyni je soli dost, že pro ni třeba sám hned doskočí, ale 
potom ho napadlo, že si tam princezna sama pro ni dojde, 
aby měla o své království nějakou zásluhu, a Mikeš jí nechtěl 
zkazit radost. Zatím král ještě chvíli mluvil proti tomu, aby se 
princezna sama pro tu sůl vydala, ale nakonec si dal přece říci 
a princeznu pustil do světa. To byl konec prvního jednání 
a opona se zase zavřela. 

Teď si dával Mikeš dobrý pozor, zdali maličká princezna 
půjde pro tu sůl do kuchyně, a umínil si, že půjde nenápadně 
za ní, aby se jí nic nestalo. Ale princeznu neuviděl, ačkoliv měl 
velmi dobrý zrak. Věděl dobře, že za jevištěm nejsou žádné 
dveře ani okno, a proto byl velmi zvědav, kudy se princezna 
pro tu sůl do světa vypravila. 

Vtom se však zase rozcinkal zvoneček a opona se pomalu 
rozhrnula. A teď byl Mikeš zase překvapen, když místo krá
lovské komnaty uviděl na jevišti malý, ale černý les, omechova
tělé kameny, křoví a maličké houby. 

))Prokrýlepána!« pomyslil si Mikeš, když uviděl tu náhlou 
změnu. ))Kam se za tu malou chvilku poděl ten královský 
zámek? A kde se tady vzal ten les? A kde je princezna? « 

Chtěl se na to zeptat Mařenky, ale vtom z jedné strany 
vcházela do lesa princezna v jednoduchých, prostých šatech, 
s holí v ruce a s ranečkem na zádech. A počala hned mluvit 
smutným hlasem: 
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»Ach, já nešťastná, na těžkou cestu jsem se vypravila! V horku, 
v dešti musím se trmácet přes hory a doly, o hladu a žízni! Ale 
musím statečně vytrvat a snášet trpělivě všecky strasti, dokud 
ve světě neseženu plný raneček vzácné soli.« 

Mikeš už měl skoro zlost. Co to ta princezna povídá? Vždyť 
venku neprší a v kuchyni i vedle u Sejků mají soli plné pytle! 
Tak nač to fňukání? Měl zlost, že to princezně nikdo neřekne 
a že žádnému z dětí nenapadne, aby jí pro tu sůl doběhlo. 
Ani ta Mařenka Frantáková se nehne a je to přece taková 
hodná holčička, která starým lidem ráda pro všechno doběhne. 

Už chtěl vyskočit a sám dojít pro trochu soli do kuchyně, 
ať se potom třeba všichni za to stydí sebevíc, že to sami hned 
neudělali. Dobrák Mikeš měl nejlepší vůli to udělat, ale zatím 
zůstal na své židli dál sedět celý vyjevený. 

N a jevišti se stalo pojednou něco hrozného! Ze všech koutů 
lesa vyskakovali strašní loupežníci, kteří hned obklíčili ubohou 
princeznu a křičeli jeden přes druhého: 

»Peníze nebo život! Hned nám odevzdej všechny peníze, 
nebo jsi dcerou smrti, prach-dudy-hadry-cucky!« 

Vytáhli šavle a zle na ustrašenou princeznu doráželi. 
»Prokrýlepána, tohle je pěkné nadělení! « breptal Mikeš 

a leknutím div nespadl ze židle. »A nikdo se ani nehne, aby té 
princezně pomohl! Nikdo ani pan starosta! Tamhle sedí 
a klidně si pokuřuje, jako by se nic nedělo. Hadry-necky! Což 
všichni ti lidé tady nemají kouska srdce v těle a ubohou prin
ceznu nechají zamordovat? « 

Nešťastná princezna padla na kolena a zoufalým, hlasem 
prosila loupežníky o smilování. Ale jeden z loupežníků, černým 
vousem celý zarostlý, nic na to nedbal, napřáh šavli a ... 

»A teď už toho mám dost! « rozkřikl se Mikeš na celý sál 
a hop už byl na jevišti! 

Pádným pohlavkem srazil černého loupežníka k zemi, dru
hého také a ostatní, když to viděli, rychle zmizeli. Také prin
cezna chtěla utéci, ale Mikeš ji vzal za rukáv a chlácholil ji: 
»Vy se mě bát nemusíte, královská sleéinko! Vám neublížím, 



ale chytnu-li některého z těch uličníků, co na vás doráželi, 
tak z něho nadělám řezanku! « 

A to vám snad, milé děti, nemusím ani povídat, co kluci, 
děvčata i dospělí v sále vyváděli! Kluci radostí výskali, děvčata 
tleskala a dospělí se chechtali, až se ohýbali. A jen Mikeš se 
nesmál. Podíval se přísně do obecenstva a zlostně blýskl očima. 
»Teď se tomu chechtáte, « zabručel pro sebe, »ale nevím, co 
byste dělali, kdyby byl ten černý raubíř princeznu doopravdy 
zamordoval. « 

Stále ještě držel princeznu za rukáv a nevěděl, co by měl 
dál dělat. Ale vtom ho konečně něco napadlo. Sáhl do kapsy 
.u kalhot, vylovil z ní nějaký peníz a kývnutím přivolal k jevišti 
malého kloučka z první řady. 

»Tu máš, « povídal mu, »a přines od Sejků půl kila soli, 
víc jí ta královská slečinka asi neunese! A pospěš si, Toníčku, 
ať tady na tebe dlouho nečekáme !« 

V sále zatím bouřil smích a potlesk dál a Mikeš byl na jevišti 
už jako na trní. Ještě že si Toníček opravdu pospíšil a za chvi-



ličku podával Mikešovi na jeviště pytlíček se solí. Mikeš j�j vzal, 
rozvázal princezně na zádech raneček, a když do něho vložil 
pytlíček se solí, zase jej pevně zavázal. 

»Tady máte prozatím trochu soli, královská slečinko!« pro
mluvil potom zdvořile k princezně. »Myslím, že vám to pro
zatím stačí, a vraťte se raději hned domů, ať se vám ještě něco 
zlého nestane, když je tady v lese taková sebranka. « 

Potom se princezně zdvořile uklonil, seskočil z jeviště a utekl 
z hostince domů. Neslyšel, jak mu obecenstvo bouřlivě tleská 
a provolává slávu, a také o to nedbal. Tak byl rozzloben nad tou 
lidskou špatností! 

A teď hádej, Nácíčku, co tomu všemu říkal majitel loutko
vého divadla? I to vÍš, že byl tím vším velmi překvapen. Když 
Mikeš skočil na jeviště a začal loupežníky pohlavkovat, chtěl 
odepnout řemen a kocourka odehnat. Ale když Mikeš pro
mluvil, byl tak ohromen, že nevěděl, co má dál dělat, a teprve 
když Mikeš utekl, odvedl princeznu z jeviště. Dál však hrát 
už nemohl. Omlouval se obecenstvu ustrašeným hlasem, že 
neví, co se to s ním děje, a že měl nějaké podivné vidění. A uklid
nil se teprve, když mu kdosi vysvětlil, že neměl žádné vidění 
a že to byl skutečný kocourek, který mluví lidskou řečí. A nikdo 
z návštěvníků se také na něj nezlobil, že dál už nehrál. Všichni 
byli tou příhodou s Mikešem tak rozveseleni, že spokojeně 
odcházeli domů." 

Když babička skončila, dal se N ácíček do rozpustilého smíchu 
a počal skákat vesele po světnici. Měl radost, že i moudrý 
strýček Mikeš provedl takovou nešikovnost a pral se pro dřevě
nou princeznu s dřevěnými loupežníky! Už měl zase veselejší 
náladu. Poděkoval dobré babičce za to vyprávění, sebral v kout
ku pohozenou lopatičku a šel si zase hrát ven na písek. 
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Všichni kamarádi zvířata chodili po vsi i do okolí na pro
cházky a jen královský pantáta lev Herodes nikam nechodil. 
Byl už velmi stár a jen někdy za teplých dnů se vyhříval na 
sluníčku někde v koutku zahrady. Zato ostatní se rádi toulali 
po vsi. Zpočátku na ně všichni psi rafali jako diví, ale brzy si 
na ně zvykli jako na koně nebo krávy. Také děti se jich za 
několik dnů přestaly bát a skamarádily se s nimi. Kamarádi 
zvířata sami o to dbali, aby je děti měly rády, sami vyhledávali 
dětská shromaždiště a tam hleděli dětem způsobit všelijakou 
kratochvíli. Byla to nejdříve opice Kačaba, která na zemi i ve 
větvích stromů prováděla takové nevídané kotrmelce, že se děti 
válely po trávníku smíchy. Když to viděl medvěd Myška, roz
valil se také na trávníku a za chvilku se už malé děti po něm 
válely jako po peřině. 

Ale nejraději měly děti slona Brundibára. A bylo až ku
podivu, jak si děti zvíře velké jako stodola brzy oblíbily. Velkou 
zásluhu o to měl sám Mikeš, který zpočátku přijížděl mezi 
děti na Brundibárovi a nabádal je, aby se slona docela nic 
nebály. Pobízel je, aby se bez obavy daly od něho houpat na 
chobotu, vyzdvihovat do výšky, a ty odvážnější lákal k sobě 
na slona. Brzy potom dal od koláře udělat na Brundibára velké 
a pohodlné dřevěné sedlo se zábradlím, aby děti neměly strach, 
že se slona spadnou. Někdy seděl Brundibárovi na hlavě papou
šek Klábosil, a jakmile spatřil některé děcko, už zdaleka na ně 
volal: "Tak se pojď svézt, kakraholte, ať si taky něco vyděláme!" 

Ale nemyslete, že moudrý slon chodil po vsi a po okolních 
cestách jen tak z dlouhé chvíle nebo aby lidem a povozům 
překážel! Ne, milé děti! Jako každý slon, tak i Brundibár dobře 
věděl, jak velikou má sílu, a chtěl tou svou silou pomoci všude, 
kde by jí bylo třeba. Pomáhal vytlačit do kopců těžce naložené 
povozy, pomáhal na vozy nakládat těžké pytle, klády nebo 
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kameny a dělal i všecky jiné těžké práce, aby lidem a tažným. 
zvířatům ulehčil. Zpočátku se ho koně báli a plašili se, ale 
Brundibár zůstal chvíli nehybně stát, až se koně uklidnili a tak 
si na něj pomalu zvykli. A často ani koně nevěděli, že jim 
Brundibár pomáhá. Když dohonil povoz s těžkým nákladem, 
vždycky bez prošení a bez pobídky svým ohromným čelem 
vytlačil vůz i s koňmi na rovinu a potom se buďto vrátil, nebo 
odešel postranní cestou. 

Nejvíce pomáhal Brundibár o žních rolníkům, když odváželi 
z polí domů úrodu. Okolo Hrusic je krajina kopcovitá a je tam 
málo cest, které vedou po rovině. Proto se tam koně i krávy 
musejí někdy hodně namáhat, aby povoz až dovrchu naložený 
obilím vytáhli vzhůru po poli nebo po cestě. A tu měl Brundibár 
plno práce. Tady pomohl Strnadovům vytlačit fůru se žitem, 
tamhle zase Vávrovům vůz vysoko naložený pšenicí a tak od 
rána do večera měl pořád plno práce. 

Mikeš za to Brundibára velmi chválil a požádal Klábosila, 
aby ochotnému slonovi pomáhal hledat přetížené povozy. Po
radil mu, aby si vyletěl na vršek topolu, který stál v zahradě 
Zlatého domova, a odtamtud aby Brundibárovi hlásil, na kterém 
místě by bylo třeba jeho pomoci. Klábosilovi se to moc líbilo. 
Jako dopravní strážník řídil z vršku topolu svážení úrody v celém 
okolí vesnice a každou chvíli volal v sloní řeči na Brundibára: 
"Tamhle »V žlábkách « nemůžou Svobodovi vyjet s fůrou ječ
mene!" nebo: "Honem běž k »Prašivce « pomoci vytlačit vůz 

� 

s pšenicí Stěpánkovým kravám!" 
Brundibár se mohl uběhat, ale dělal to rád a stačilo mu jen 

srdečné poděkování a vědomí, že pomáhá rolníkům při těžké 
a namáhavé práci. 

Ale jednou ho Klábosil opravdu velmi dopálil. Neposedného 
papouška brzy omrzelo sedět pořád ve vršku topolu a točit 
se tam jako holub na báni, a proto si usmyslil Brundibára 
trošku poškádlit. Jednoho dne kvečeru, když už byl starý dobrák 
pořádně unaven, zaslechl pojednou Klábosila, aby honem utíkal 
k "Milířům", že tam někdo stojí s vozem a nemůže vyjet. 
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Uhoněný Brundibár se tam přece ještě �ozběhl, ale když se 
tam přivalil, našel tam jen malého Pepíka Stichového s dětským 
vozíčkem, na kterém seděl ještě menší Štichův Toník. Stáli 
prostřed cesty a oba se s velkým zájmem dívali, jak se děti 
v obecním náhonu koupou a skáčou z břehu do vody. Tehdy 
se Brundibár na Klábosila doopravdy rozzlobil, a proto Mikeš 
rozpustilému papouškovi řádně vyhuboval a domluvil. 

Po skončených žních byla v Hrusicích slavnost "obžínek". 
Poslední fůra s obilím byla uvítána hudbou a potom byla 
v hostinci "U Svobodů" uspořádána taneční zábava. Při slav
nosti dostal Brundibár jako nejsilnější pracovník ohromný 
věnec, z kterého měl takovou radost, že ho nosil ještě dlouho 
na hlavě. Potom si ho na radu kocourka Mikeše pověsil na 
stěnu ve svém útulku a dlouhou dobu nedělal nic jiného než 
to, že stál před věncem a díval se na něj s radostným výrazem 
v dobráckých očkách. A dlouho mu do jeho útulku nesměla 
opice Kačaba ani mrknout, protože měl Brundibár strach, aby 
mu se vzácným věncem něco neprovedla. 
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Náš milý kocourek Mikeš rád chodíval na procházky do polí. 
Hajný Bučina o tom dobře věděl, ale nezakazoval to Mikešovi 
jako jiným kocourkům, protože znal Mikeše jako řádného a hod
ného kocourka, který ptáčkům a zajíčkům neublíží. 

jednou pozdě večer před svatým j anem Křtitelem vykra
čoval si Mikeš polní cestou mezi vysokým obilím. Sel tiše, jak 
jen kočky umějí, a proto spatřil něco, co se člověku uvidět 
nikdy nepodaří. Když došel na konec polní cesty u Brabcového· 
pole, uviděl na vysoké mezi poskakovat něco, co vypadalo 
jako had tančící na svém ocasu, ale Mikeš, který měl dobrý 
zrak, hned poznal, že je to obyčejná hůl. "Pardyje kopyto," 
pomyslel si Mikeš, "to jsem ještě neviděl, aby hůl tancovala! 
Aby se všelijak kroutila, do výšky vyskakovala a zpívala si: 
»Tralala, kočička se vdávala, pejsek si ji vzal «!" 

Mikeš chvíli podivnou hůl pozoroval, ale potom ho napadlo, 
aby ji chytil a prohlédl si ji. Plížil se pomaloučku a potichoučku, 
aby ho tajemná hůl nezpozorovala, a potom udělal hop! a už 
ji držel packou za krček pod kulatou hlavičkou. Ale sotva se jí 
dotkl, hůl se hned narovnala a stala se nehybnou. Byla to obyčej
ná hůl, jakou nosívají hajní nebo pastýřové, jen hlavičku měla 
pěkně vyřezávanou. Mikeš ji pevně držel, aby mu neutekla. 

"jen se stav, jako bys neuměla pět počítat!" zabručel. "Však 
já dobře vím, co umíš. Ale děláš to jako brouček mandelinka, 
který dělá mrtvého, když ho někdo chytí do ruky." Potom se 
hned vrátil s holí domů a zavřel ji do almary. 

Několik dnů chodil s ní jen tak po světnici, aby si na něho 
zvykla, a teprve potom, když myslel, že už je dost ochočena, 
vyšel si s ní na procházku. A hůl dělala dobrotu. Ani ji nena
padlo, aby Mikešovi utekla, a neudělala to, ani když ji Mikeš 
někde venku postavil ke zdi a obrátil se k ní zády. Proto už 
Mikeš věřil, že se docela ochočila, a už ji doma nezavíral. 







A potom již bez té hole neudělal ani krok. Měl ji velmi rád, 
protože věděl, co umí, když se do toho dá, třebaže od té doby, 
co ji chytil, ani nepípla. 

] ednou v noci šel si trochu popovídat se starým ponocným 
Rabasem. Měsíček svítil jako rybí oko a hvězdiček bylo plné 
nebe. Byla taková krásná, tichá, měsíčná noc. Starý Rabas seděl 
na návsi na lavičce pod lipou, klidně pokuřoval a čekal, až 
přijde čas, aby vytroubil jedenáctou hodinu. Mikeše vlídně 
přivítal a hned mu vedle sebe udělal na lavičce volné místo, 
aby se mohl pohodlně usadit. Mikeš postavil svoji hůl vedle 
hole ponocného, posadil se a už si s ponocným povídali o všem 

" , moznem. 
Pojednou přestal Mikeš o něčem vykládat a nastražil uši. 
"Co je, strejčku Mikeši?" optal se ponocný. 
"I tak se mi zdálo, že ty hole na sebe vrčí, " povídal Mikeš. 
"I co tě to napadá, strejčku Mikeši?! Vždyť ony si nic ne-

udělají! Vždyť to snad, prokrýlepána, není ani možná věc?" 
chechtal se starý ponocný. 

, , ]  en si nemyslete, strejčku Rabasi! Kozel jim věř! Copak 
o té své vím dobře, že je krotká a že nic neudělá, ale ta vaše 
se mi zdá nějaká rozpustilá! A potom má zobák pořádný 
a mohla by tu moji poklobat!" povídal Mikeš. 

"I tak je dáme od sebe!" zabručel ponocný a svou hůl po
stavil na druhou stranu lavičky. Chvíli mlčeli a potom začal 
ponocný docela vážně: , , ]  en si nemysli, strejčku Mikeši, že 
tomu nevěřím! Mně se stal nedávno taky takovej podivnej 
případ. Máme kočku Kotulku, jen tak vobyčejnou a nejni ani 
trochu tak vzdělaná, jako jsi ty, strejčku Mikeši. Někdo by o ní 
řekl, že je to docela hloupá kočka, ale minulej tejden sedím 
v noci doma na zápraží a Kotulka sedí vedle mne. Chtělo se 
mi sakulentsky spát; já jsem se přemáhal, jak jsem mohl, až 
jsem se neubránil a trochu jsem si zdříml. A tu slyším docela 
zřetelně, jak mi Kotulka povídá: »Strejčku, jděte už troubit 
dvanáctou! Pan starosta zrovna dnes nespí a dává pozor, zdali 
správně každou hodinu vytrubujete. « Podívám se na hodinky 
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a vopravdu! bylo už za pět minut dvanáct. Popadnu troubu, 
běžím na náves a vytrubuju. A co b�s tomu řekl, strejčku 
Mikeši? Druhej den mě pan starosta Cihák potkal, poklepal 
mi na rameno a povídal: »Dobře a správně troubíte, Rabasi. 
Včera jsem se o tom přesvědčil. Dostanete za to nový boty. « 
Od tý doby nedám Kotulce ani trochu ublížit. " 

Když starý ponocný domluvil, pomalu se zvedl a šel od
troubit jedenáctou hodinu. Také Mikeš vstal, vzal svoji hůl 
a vykračoval si k domovu. Bylo ticho a nikde na stromech se 
ani lísteček nepohnul. Zdálo se, že celá ves tvrdě spí, ale když 
Mikeš došel k Chalupovům, zaslechl nějaký šepot. Díval se, 
kdo to ještě ponocuje, ale neviděl nikoho, jen starého psa Vo
říška a kousek dál před hromadou slámy seděla dvě koťata. 
Jedno bylo černé a druhé strakaté. 

"Vašku, pojď se honit!" volalo černé kotě na to strakaté. 
"Až vodejde ten moudrej pan Mikeš! Ten by nám tu jistě 

začal dělat ňáké kázání!" zabručelo strakaté. 
"Já vás, mně se zdá, usadím!" zavolal pojednou na koťata 

pes Voříšek. "Jen tu slámu zas hodně zcuchejte!" 
"I spi, ty bezzubej!" rozkřiklo se na starého Voříška černé 

kotě a hned zmizelo. Strakaté také něco zamňoukalo, ale Voříšek 
si toho ani nevšiml. 

"Je to teď ml ádež!" zabručel Mikeš a šel dál . Vykračoval 
si docela bezstarostně, protože věděl, že ho všichni psi dobře 
znají a že žádný se ani neopováží, aby mu nějak ublížil. Ale 

� 

to nevěděl, že si ten den kvečeru Stičkovi přivedli nového psa, 
černého jako čert a zlého až běda! Mikeš o tom nevěděl, a proto 
se velmi ulekl, když ten hafan ze Štičkového dvora na něj 
vyskočil. Chudák Mikeš se tak ulekl, že nevěděl, co by měl 
honem udělat. Chtěl se rychle zout a rychle vylézt na nejbližší 
strom, ale tu se stalo něco neočekávaného! 

Nežli se nadál, vysmekla se mu hůl sama z ruky, skočila na 
psa a začala ho pořádně mydlit! Pes zlostně zakňučel a počal 
vztekle po holi chňapat. Ale kam se hrabal! Hned dostal jednu 
za ucho, hned zase druhou přes záda, až toho nechal a sypal 
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zpátky do dvora. Hůl mu v rychlosti ještě nějakou strčila a po
tom se klidně vrátila k udivenému Mikešovi. 

"Pojďte, strejčku Mikeši!" povídala, jako by se nic nestalo. 
"Pojďte a nic se nebojte! Nikdo vám nesmí ublížit a nikdo 
nesmí na vás ani sáhnout! Já vás mám ráda a už u vás pořád 
zůstanu, protože jsem si už na vás hodně zvykla. Ale musím 
vám proto také říci, kdo vlastně jsem. Jistěže znáte dobře tu 
pohádku »Obuchu, hýbej se!« Pohádku, v které kouzelný obu
šek sám potrestá zlodějského hostinského. Tak abyste to věděl: 
ten obušek byl můj vlastní dědeček!" 

To se rozumí, že Mikeš zůstal brejlit na hůl s pusou otevřenou. 
Chtěl se hole něco zeptat, ale ta mu zase sama vlezla do ruky 
a hned se z ní opět stala obyčejná hůl, která už nepromluvila 
ani slovo. Mikeš byl z toho všeho celý popletený. Držel hůl 
šetrně kolem krku, aby ji to neškrtilo, a když přišel domů, 
uložil ji k sobě do postele, aby se jí dobře spalo. Od té doby si 
tajemné hole ještě více vážil, a kozel ví, jak se to prozradilo 
ale všechny děti od té noci kocourka Mikeše pozdravovaly ješ tě 
uctivěji, když ho někde s tou holí potkaly, a jeho hůl si vždy 
prohlížely s uctivou báznÍ . 

259 
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Jak dobře víte, mil é děti, býval papoušek Klábosil vždycky 
v dobré náladě a pořád míval plno řečí. A protože byl ve Zlatém 
domově už na výměnku 'a neměl nic vážného na práci, vy
mýšlel si jen všelijaké žerty a legrace. 

Nejraději sedával v korunách ovocných stromů a čekal, až 
některý kluk vyleze na strom natrhat si třešní, jablek nebo 
hrušek. Schovával se v listí na větvích, které měly nejvíc chut
ného ovoce, a tam trpělivě vyčkával, až některý kluk poberta 
na ten strom vyleze. Když potom kluk natahoval ruku po nějaké 
pěkné hrušce nebo jablku, klovl ho pořádně svým velkým 
zobanem a každý kluk se vždycky tak polekal, že div nespadl 
se stromu. 

Proto měli všichni rozpustilí kluci na Klábosila zlost a byli 
by mu často ublížili kdyby se nebyli báli kouzelné hole! 
Z té měli větší strach nežli ze lva, ze slona nebo z medvěda, 
protože dobře věděli, co umí, když se do toho dá, a protože 
nebyli nikdy a nikde před ní jisti. Kouzelná hůl viděla i skrze 
tlusté zdi a na velkou vzdálenost a objevovala se vždy tam, 
kde se toho kluci nejméně nadáli, i když mysleli, že jejich 
rozpustilosti nemůže nikdo vidět. Připlazila se trávou tiše jako 
had a pak běda kalhotám! 

Nebo si l ehala do trávy u zahrad, kam chodili kluci klátit 
kamením nebo klacky ovoce. Vypadala v té trávě jako obyčejný 
klacek, ale běda klukovi, když ji chytil a mrštil jí do větví 
hrušně nebo jabloně. Vyskočila sice také vždycky do výšky, ale 
zpět spadla rozpustilci rovnou na záda a pořádně mu naval
chovala. Když to hospodáři vypozorovali, kladli do trávy okolo 
svých ovocných zahrad klacky podobné kouzelné holi a kluci 
hned od takové zahrady sypali pryč, sotva klacek v té trávě 
uviděli. Ale tak přísná byla kouzelná hůl jenom na opravdové 
rozpustilce. Když si někdy některý malý klouček utrhl z nízké 



větve jednu hrušku nebo jablko tak ani nemrkla a myslila si: 
"Pro jednu hrušku hospodář nezchudne! Jen když klouček ne
láme větve!" 

Zato Klábosil jednou postrašil malého Toníka Štičkového. 
Klouček šel třešňovou alejí, která patřila ještě k zahradě Zlatého 
domova, a když viděl tolik krásných červených plodů, neodolal 
a pracně se vyškrábal na silný strom. A sotva vylezl mezi větve, 
hned začal chtivě škubat chutné ovoce a cpát, kam se dalo: 
do kapes, za košili, a když si vzpomně1, že by si mohl natrhat 
třešní také do čepice tu pojednou ucítil, že mu ji někdo 
s hlavy vzal. 

Klouček se rozhlédl, podíval se vzhůru a leknutím div 
nespadl se stromu. Nad sebou na větvi uviděl velkého červeného 
ptáka s velikým zobanem, který držel v drápech jeho novou 
čepici. Toník Klábosila tehdy ještě neznal, protože se to stalo 
nedlouho po přistěhování cirkusu do Zlatého domova a proto 
nevěděl, co má honem dělat. Chvíli broulil na neznámého ptáka 
s vykulenýma očima a potom ze sebe vyrazil: "Dej mi čepici! 
Proč mi ji bereš?!" 

"J á můžu!" zachechtal se papoušek. "Já, holečku, smím brát 
čepice, protože jsem vítr!" A hned potom odletěl i s Toníkovou 
v . ,  CeplCl. 

Smutně lezl Toník s třešně dolů a marně se rozhlížel po 
okolních stromech, zda snad ten divný pták na některém nesedí. 
Div si hlavu neukroutil po červeném ptáku nebylo nikde 
ani vidu, ani slechu. Zmizel a milý Toník smutně capal 
k domovu. 

Domů přišel s brekotem a sám hned mamince žaloval, že 
mu vítr vzal čepici. 

"I ty kluku lhavá vždyť dnes ani žádnej vítr nebyl!" 
rozkřikla se na Toníka jeho maminka. "Kdoví, kdes ji nechal, 
kluku nepořádná! Jakpak ti moh vzít dnes vítr čepici, když 
žádnej nefoukal?!" 

"Nefoukal ale vzal mi ji!" fňukal Toník. 
"Kluku nedělej si ze mne legraci, nebo vezmu koště 



� potom vopravdu bude kolem tebe vítr!" zlobila se panímáma 
Stičková. 

"Vždyť já si maminko z vás žádnou legraci nedě-
lám!" brečel Toník. "Vždyť von tam s tou čepicí snad ještě 
někde sedí na třešni! Má červený peří a velkej zahnutej zobák!" 

"Tys byl u Zlatého domova na třešních, viď?!" rozkřikla 
se panímáma Štičková na Toníka. Hned uhodla, že ten vítr 
nebyl nikdo jiný nežli Klábosil ze Zlatého domova. "Ukaž 
kapsy no jo plný kapsy třešní! No počkej!]á tě naučím, 
chodit na cizí ovoce! Ale dřív si půjdeš do Zlatého domova pro 
čepici !" 

Toníkovi se moc nechtělo,. ale musil. Se skloněnou hlavou 
klusal smutně za matkou a s hrůzou přemýšlel, co ho tam 
nepříjemného očekává. Ale dopadl o to dobře. Sotva přišli na 
zahradu, už viděli Mikeše stát na cestičce s Toníkovou čepicí 
v pacičkách. 

Vyšel jim hned naproti a povídal: ,,] dete si, panímámo, 
pro Toníkovu čepici, že ano? Tady ji mám, ale vzal mu ji 
náš· Klábosil, protože nám byl na třešních. ]á mu tu čepici 
hned vrátím, ale vy mu, panímámo, řádně domluvte, ať to 
víckrát neudělá. Není nám o těch pár třešní já mu jich 
dám s sebou plnou čepici ale kluk se tak učí krást a může se 
přitom snadno zmrzačit a polámat si oudy!" 

Potom zavedl Toníka pod velikou třešni, pod kterou stál 
plný košík natrhaného ovoce, a naložil mu sladkých třešní plnou 
čepici. Toník slušně poděkoval a slíbil, že už víckrát na žádný 
strom nepoleze. A vesele se vracel k domovu, protože mu i ma
minka na Mikešovu prosbu také všecko odpustila. 
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Horákův Sultán v naší vsi měl hodného hospodáře, jídla 
také dostával dost, a přece nebyl spokojen. Jeho touhou bylo 
nějak se proslavit a vyznamenat, aby se o něm všude mluvilo, 
jako se povídalo daleko široko o moudrém kocourku Mikešovi. 
Tomu Sultán nejvíc záviděl, že se o něm psalo v novinách, 
mluvilo v rozhlase a že se o něm tisknou celé knížky. Sultán 
si proto pevně umínil, že se musí proslavit ještě více než on, 
a čekal jen na vhodnou příležitost. A dočkal se milý Sultán 
ještě dříve, než se nadál. 

Jednoho rána přiběhla k němu hospodářova kočka Mícinka 
a naříkala, že se jí ztratilo jedno koťátko. A zrovna to nejhezčí. 
Se slzami v očích a sepjatými pacičkami prosila Sultána, aby 
jí pomohl ztracené koťátko nalézt, a slíbila mu, když je najde, 
že mu dá do všech novin dlouhé poděkování. 

Sultán plačící Mícinku uklidnil a požádal ji, aby se jen 
klidně vrátjla ke svým ostatním koťátkům, a slíbil jí, že ztra
ceného kocourka jistě najde. Upokojená kočička odběhla a Sultán 
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hned činil přípravy k pátrání. Závist, 
která ho ještě před chvilkou kousala 
víc než blechy, ustoupila radostnému 
nadšení a Sultán se už v duchu viděl 
vyobrazen v novinách jako slavný de
tektiv. 

� 

Detektivní vědomosti měl veliké. Casto 
pozorně poslouchal, když si hospodářův 
synek s kamarády čtli detektivní knížky, 
radili se o vypátrání ukradených věcí 
a dopadení nebezpečného zločince. Už 
dávno si pořídil krátkou dýmku, jakou 
mají všichni slavní detektivové, a měl ji 

stále v zubech, protože ji také měli všichni detektivové vyobra
zení v těch knížkách. 

Také měl na skrytém místě v kolně velký sklad všelijakých 
kusů oděvu, klobouků, čepic, šátků a dětských bot, což se mu 
nyní všecko při pátrání po ztraceném koťátku výborně hodilo. 
To už Sultán také dávno věděl, že se musí při hledání často 
přestrojovat, aby nebyl poznán jako Horákův Sultán. 

Nejdříve se přistrojil za vandráka. Uvázal si raneček, na 
hlavu si nasadil starý ošumělý klobouk, a když vycházel po 
dvou nohách ze vrat, každý myslil, že je 
to nějaký malý vandráček. Rychle prošel 
všecky cesty a pěšiny kolem vsi, hledal 
nějaké tuláky, aby mezi nimi pátral po 
ztraceném koťátku, ale nepotkal nikde 
ani jednoho. A když zpozoroval, že si 
ho obecní strážník podezřele prohlíží, 
honem utekl domů do kolny. 

"Teď se přestrojím za pána!" povídal 
si Sultán. "A ten strážník mě musí uctivě 
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razil tvrdý klobouk a do huby si vstrčil 
kousek klacku. Ten měl představovat 
doutník. 

Důstojně a pomalu vyšel Sultán ze vrat 
a tak pansky přešel také několikrát po 
silnici. Vykračoval si jako pan správce. 

"Když si budu takhle pomalu vykra
čovat, tak toho moc nezběhám!" bručel 
si mrzutě. "A mně se zdá, že jsem se vů
bec neměl za pána přestrojovat. Přece 
pan farář, pan učitel a starosta nepůjdou 
k nám na dvůr krást koťata?! To mohli 
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udělat jenom cikáni. Honem zase domů!" 
A Sultán už nic nedbal na důstojnost. Sypal domů, jen se 

za ním prášilo. I břicho po cestě ztratil. Měl zlost, že už tolik 
času zbytečně promarnil, a div se nepohlavkoval, když si po
myslil, že zatím kotě už dávno vyroste a že ho již ani nepozná. 

"Měl jsem se hned přistrojit za cikána!" bručel zlostně a rychle 
si černidlem na boty mazal obličej a tlapky. V rychlosti si 
natáhl kalhoty, košili a vestu, ale klobouk si na hlavu nasazoval, 
když už pádil přes zahradu k lesu. 

"Tentokrát ho jistě najdu!" těšil se náš slavný detektiv. 
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"Nikdo jiný ho neukrad než cikáni a mají 
ho v lese schovaného!" 

Ale sotva vběhl Sultán do lesa, spatřil 
před sebou hajného Kačírka, který se 
proti němu rozpřáhl holí a začal nadávat: 
"Milijón krutihlavů, bando cikánská, syp 
se mi hned z lesa, nebo ti nasypu broky 
do kalhot!" 

Sultán byl vždycky poslušný pes, a 
proto i tentokrát poslechl a za malou 
chviličku byl už zase ve své kolně. 

"Cikáni do lesa nesmějí, ale hajní 
ano!" řekl si už cestou. Nic nedbal na 



své neúspěchy, a než byste napočítali 
padesát, byl z cikána starý hajný. A když 
už měl i vousy přilepené, klobouk na 
hlavě i hůl v pacce a přeběhl již skoro 
celou zahradu, tak ho napadlo, že musí 
mít přece také nějakého psa. 

• • • • 
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"Bez psa nevypadám jako hajný, a to 
přece nejde, abych si dělal chvílemi sám 
sobě psa a chvílemi se zase přestrojoval 
za hajného. Hadry-cucky, tohle je práce! 
A potom se řekne, že dělat detektiva 
je snadná věc! Ale teď se přestrojím za 
ženskou a hned zase poběhnu do lesa 

s košíčkem na houby!" 
A to bylo poslední Sultánovo přestrojení. Ustrojil se sice za 

venkovskou tetku moc dobře, ale už se v těch ženských šatech 
nedostal ani ze dvora. Když se shýbal na dvoře pro košíček, 
ucítil pojednou slabě kočičí stopu. Postavil košík hned zase na 
své místo a udeřil se prackou pořádně do čela. 

"Jsem to ale janek!" povídal si zlostně. "Já tady dělám ze 
sebe celé dopoledne tatrmany, navlékám na sebe všelijaké has
troše a svůj silný čich nechám zahálet, ještě si ho kazím zápa
chem z dýmky. Pryč 
s tím se vším a teď bu
du koťátko hledat tak, 
jak jsem dříve všecko 
hledával. " 

Sultán se rychle od
strojil v kolně, a když 
se zase objevil na dvo
ře, běžel již po čtyřech 
jako jindy, když ještě 
nedělal ze sebe detekti
va, a čichem pozorně 
sledoval jakousi stopu, 
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která ho vedla kolem 
stavení. 

A co byste tomu 
řekly, milé děti?! 
Sultán neběžel po ko-
",-v, v • • 

CIC! stope am mmutu 
a už koťátko našel! 
A kde myslíte, že je 
našel? Prokrý1epána 
- děti, nesmějte se, 
ačkoliv je to opravdu 
k smíchu: Sultán na
šel Mícinčino koťát-

Dete
ktývní 
kance-

/., 
lar. 
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ko ve své vlastní boudě, kde spokojeně spalo po celou tu dobu, 
co je Sultán jako detektiv hledal po všech kozlech! 

Když je probudil, vyběhlo před boudu a počalo mňoukat. 
"Strejčku, mně se ztratila maminka!" naříkalo koťátko. 

"Buďte, prosím vás, tak laskav a najděte mi ji!" 
Sultán, který měl toho hledání už zrovna dost, chtěl něco 

zabručet, ale vtom za sebou uslyšel radostné zamňouknutí 
šťastné kočičí maminky. Mícinka popadla koťátko a se slzami 
v očích začala Sultánovi děkovat: "Děkuji vám nastotisíckrát, 
strejčku Sultáne, že jste mi ztracené koťátko našel. Já to věděla, 
že jen vy se svým detektivním uměním můžete mi mého unese
ného synáčka vrátit zase do mateřského náručí, a nikdy, do 
smrti smrťoucÍ vám to nezapomenu. A hned teď běžím k panu 
Ladovi a poprosím ho, aby to o vás napsal a nakreslil do téhle 
knížky. A tak se stanete slavným po celém světě a lidé v celých 
procesích se sem pohrnou, aby se vám obdivovali a viděli i tu 
vaši slavnou detektivní kancelář. Děkuji vám ještě jednou a ty, 
mrňavej, polib strejčkovi ruku! Uctivě se vám poroučíme!" 

Jak vidíte, milé děti, Mícince jsme vyhověli, a až budete 
mít čas, zajeďte si také do Hrusic podívat se na slavného de
tektiva Sultána. Je to ten první statek pod kostelem, co má 
zelená vrata a jejich pantáta má nově podražené boty. 
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Nejčastěji vzpomínal Mikeš na Pepíka a na Olušku. Jak se 
jim v té Praze daří a zdali se jim moc nestýská. A největší 
starost měl Mikeš s Pepíkem. "Copak Oluška!" říkával si s ra
dostným úsměvem. "Ta se jistě dobře učí a také se řádně chová, 
ale Pepík ten mi dělá někdy opravdu velké starosti. On byl 
vždycky rozpustilý a já pochybuji, že by se v té Praze najednou 
změnil . KlucÍ jsou klucÍ. No nic bych proti tomu neměl, 
kdyby si tam na návsi občas zahrál mičudu, ale jen ať ho nena
padne jít pražskému panu starostovi na lusky nebo panu řediteli 
na hrušky!" 

Takové starosti měl náš milý kocourek dost často, a proto 
se, milé děti, nedivte, že se jednoho dne velmi polekal, když 
mu poštovní posel přinesl dopis od ředitelství gymnasia, do 
kterého Pepík chodil . 

"Už je to tady prokrýlepána!" zvolal Mikeš, když se 
dočetl, že se mají Pepíkovi rodiče neb jejich zástupce ihned 
dostavit v důležité věci do ředitelny gymnasia. "Už je to tady! 
Už ten kluk staframentská něco provedl! Buďto ho pražský 
pan starosta chytil na luskách, nebo rozbil u některé pražské 
chalupy špačkem okno! Nic platno musím tam tedy hned 
zítra jet a zaplatit škodu, aby nedostal špatnou známku 
z mravů. " 

Ještě toho dne si došel Mikeš k obchodníku Sejkovi optat se, 
zdali nepojedou ráno nákladním autem do Prahy, že by se 
s nimi svezl, a velmi se potěšil , když mu starý pan Sejk odpově
děl, že opravdu ráno do Prahy pojedou. Mikeš nechtěl, aby 
ho lidé cestou vlakem okukovali anebo aby třeba někdo, kdyby 
na něj Mikeš promluvil l idským hlasem, nevyskočil strachy 
z vlaku oknem a nezabil se. 

A tak se to tedy provedlo docela nenápadně. Pan Sejk jel 
do Prahy nákladním autem pro zboží a při tom zavezl Mikeše 



až před budovu gymnasia, do kterého Pepík chodil, a slíbil 
mu, že se pro něho za půl hodiny zase vrátí. 

To se Mikešovi velmi hodilo. Hned jak seskočil z auta, pře
běhl rychle chodník a teprve za dveřmi gymnasia se zastavil, 
aby se řádně upravil. Chtěl, aby učinil na pana ředitele dobrý 
dojem, a proto si také vyndal z malého kufříku slabikář a dal 
si ho pod paždí. 

"Ať pan ředitel vidí, že má co dělat s někým, kdo už také 
chodil do školy a je vzdělaný," bručel si pro sebe a rozhlížel 

� 

se, kde asi bude ta ředitelna. Cekal, že někdo odněkud vyjde, 
aby se ho zeptal, a velmi se zaradoval, když uviděl, že z jedněch 
dveří vychází školnice s kbelíkem v ruce. 

"Prosím, jsem tady dobře v gymnásium, do kterého chodí 
náš Pepík?" zeptal se zdvořile a trochu se před školnicí uklonil. 
Ale ta místo odpovědi upustila kbelík, ustrašeně vykřikla a utekla 

" pryc. 
"Teď jsem v pěkné bryndě!" povzdechl si Mikeš. "Ptát se 

musím, ale jak na někoho promluvím lidskou řečí, tak každý 
hned uteče !" 

Vtom však nastražil uši. Po schodech scházel někdo dolů, 
a když se objevil, uviděl Mikeš staršího pána s brýlemi a s tlustou 
knihou pod paždím. Mikeš neříkal nic, aby se starý pán také 
nepolekal, a čekal, co bude dál. Starý pán se sice také zarazil, 
když viděl před sebou stát oblečeného kocourka, ale brzy se 
vzpamatoval a přikročil k Mikešovi. 

� 

"l estli se nemýlím, tak račte být pan Mikeš Sevců z Hrusic, 
že ano? . Poznal jsem vás hned, protože jsem už dávno o vás 
mnoho četl v novinách a v obrázkových časopisech, a velmi 
mě těší, že vás poznávám. Račte dále se mnou do ředitelny!" 

Mikešovi se velmi ulevilo. "Takhle zdvořile by přece se mnou 
nemluvil, kdyby mu Pepík otrhal hrušky nebo rozbil okno," 
myslil si cestou do ředitelny, ale tam v něm byla zase ihned 
malá dušička, když ho pan ředitel vyzval, aby se posadil, a pro
mluvil k němu vážným hlasem: "Byl jste vyzván, vážený pane 
Mikeši, abyste se jako zástupce rodičů dostavil do ředitelny 



našeho gymnasia. Podle ministerského nařízení povolává ředi
telství rodiče žáků neb jejich zástupce, aby jim sdělilo buďto 
špatný prospěch a nezákonné mravné chování . . .  " 

("Teď to přijde prokrýlepána!" myslil si Mikeš a nohy 
se mu rozčilením roztřásly. , , ]  en aby pánbůh dal a spokojili se 
zaplacením škody a Pepíka si tu nechali dál!") 

" . . . nebo je potěšilo zprávou, že jejich syn nebo svěřenec 
řádně prospívá, " pokračoval dále pan ředitel a teď zvýšil slav
nostně hlas: "A vás jsme, vážený pane Mikeši, vyzva1i do 
ředitelny našeho gymnasia, proto, abychom vám sdělili radost
nou zprávu, že se váš svěřenec tak dobře UČÍ, že se profesorský 
sbor jednohlasně usnesl dáti mu stipendium. " 

Když pan ředite1 domluvil, pohladil si dlouhé bílé vousy 
a hleděl upřeně na Mikeše, jako by očekával, co tomu řekne. 
Ale Mikeš hned neodpovídal. Vrtěl sebou, mnul si pacičky, 
podrbal se na hlavě a potom teprve promluvil: "Prokrýlepána, 
pane principále, to jste mě kakrahnátsky potěšil! ] á už měl 
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strach, že dáte Pepíkovi vejpověď, a vy ho zatím chválít(� .iako 
nějakého mudrce od východu! To jste mi, pane princip:d(', 
udělal opravdu velikánskou radost. Ale s tím štípandyjem 
kakraholte to opravdu nevím, zda byste mu ho měli dál! 
A skoro bych vám to ani neradil! On se Pepík dobře učí to 
je pravda, ale jinak je to ještě pořád kluk hračička, všecko 
hned poláme a každou hračku hned rozebere a zničí, aby S(' 

podíval, co je uvnitř!" 
Pan ředitel se mírně pousmál: 
"Vy se ráčíte mýlit, pane Mikeši, a račte mi laskavě lépe 

rozumět: stipendium není žádná věc ke hraní, nýbrž je to 
peněžitá podpora, která se udílí chudým nadaným žákům, aby 
případným strádáním netrpěli újmy ve vzdělávání!" 

"I prokrýlepána, to jsem to zase vymňouk! Já myslel, 
vážený pane principále, že je to nějaká hračka, a ony jsou to 
zatím peníze! No to je tedy takové štypendyjům velmi 
dobrá věc a já sám to mohu z vlastní zkušenosti potvrdit. 
Když jsem jednou utíkal do světa, tak jsem neměl v ranečku 
ani kousek chleba a trpěl jsem velkou bídu. A tu jsem také 
docela znenadání dostal takové štypendyjům. Nějací pasáčkové 
na pastvišti u Struhařova udělali mezi sebou sbírku a dali mi 
na další cestu tři krejcary. Tehdy mi to velmi pomohlo a já si 
na ty hodné kluky často vzpomenu, co asi dělají, a moc mě mrzí, 
že jsem jim to štypendyjům ještě neoplatil. A teď vám, vážený 
pane principále, musím něco říct o tom vašem štypendyjům! 
Moc mě to těší, že se Pepík dobře učí a že mu za to chcete dát 
peníze, ale já to bohužel, pane principále, přijmout nemohu! 
Lituji, že jsem vám zkazil radost, ale nám chválabohu tak 
štěstí přálo ve světě, že můžeme Pepíkovi sami platit studie -
a nejen to ale nám by udělalo velikánskou radost, kdybychom 
ještě mohli nějakým grošem přispět na studie několika opravdu 
chudým žákům. Ale jen takovým, vážený pane principále, kteří 
se opravdu dobře učí a kteří ani neházejí po psech, ani nevy
tloukají špačkem okna a také ne těm, co otloukají sousedi'lIn 
hrušky nebo jablka. " 
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Pan ředitel se při té Mikešově řeči mírně usmíval; ale jeho 
úsměv se hned změnil v opravdový úžas a překvapení, když 
Mikeš rozevřel slabikář, vybral z něho papírové peníze a roz
ložil je před pana ředitele. Nebylo to jen pár korun, jak snad 
pan ředitel od takového kocourka očekával, ale byla to pěkná 
řada stokorunových bankovek. Pan ředitel nechtěl ani svým 
očím věřit. Brzy se však vzpamatoval, povstal ze své stolice 
a s upřímnými díky podal Mikešovi ruku. 

Mikeš potřásl panu řediteli pravicí: 
"Rádo se stalo, pane principále! Já vím, že máte s tím gymná

sijem plno starostí. Vždyť je to chalupa jako hrom, a jestli 
je nacpána samými takovými kluky, jako je náš Pepík, tak s nimi 
máte kakraholtskou maděru. A když už jsem tu, tak vás prosím, 
vážený pane principále, abyste se na Pepíka nezlobil, když vám 
sem tam nějakou tu hrušku na zahradě utrhne. Já vám to rád 
ovocem z naší zahrady vynahradím. Děkuji vám ještě za radost
nou zprávu o Pepíkovi a už se vám musím, vážený pane princi
pále, uctivě poroučet!" 

Pan ředitel doprovodil Mikeše až ke dveřím a tam se s ním 
opravdu srdečně rozloučil. A návrat z Prahy byl pro Mikeše 
mnohem veselejší nežli cesta do Prahy. Měl radost, že se Pepík 
dobře učí, a také proto, že mohl zase jednou něco dobrého 
vykonat pro chudé žáky. 
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Když se jednoho dne ráno Mikeš probudil a neviděl vedle 
sebe ležet svou kouzelnou hůl, velice se ulekl. ještě večer, když 
ji položil vedle sebe na postel, jí povídal, že ráno půjdou spolu 
navštívit strýčka ponocného, a ráno byla hůl pryč! Mikeš se 
hned běžel zeptat babičky, zdali ji někde neviděla, ale babička 
zavrtěla hlavou a povídala: 

"Neviděla, hochu zlatej, neviděla. Naposledy večer, nežli jste 
šli spat !" 

Mikeš se rychle oblekl a šel se podívat ven na silnici a kolem 
do polí. I do vsi zašel, sousedů se ptal a nakonec se šel podívat, 
zdali sama nezaběhla navštívit hůl strýčka ponocného, protože 
spolu kamarádily. Ale Mikešovu hůl ten den ráno nikdo neviděl 
a Mikeš se vrátil smuten k babičce. ještě se utěšoval, že se hůl 
snad brzy vrátí, ale když nepřišla do večera, byl už přesvědčen, 
že utekla a už se nevrátí. 

Mikešovi to bylo divné a nepochopitelné. Přece s ní vždycky 
zacházel slušně, nikdy si na nic nestěžovala a sama vždycky 
slibovala, že nikdy Mikeše neopustí. To Mikeše nejvíc rmoutilo, 
že nedržela dané slovo, protože on sám vždycky splnil, co 
sliboval. 

"j á myslím, Mikeši, že přeci jen nebyla ještě docela ocho
čená, když utekla," povídala babička. "To máš jako s tím 
naším zajíčkem. Celou zimu běhal 'po stavení i po dvoře, i na 
silnici zaběhl a zase se vrátil, ale když přišlo jaro, pojednou 
zmizel a už jsme ho potom ani okem nespatřili. Probudila se 
v ní asi zase divočina a vrátila se tam, odkud přišla!" 

Mikeš už také nevěřil, že se vrátí, ale přece se několikrát 
šel podívat na Brabcovu mez, zdali tam zase neprovádí své 
hadí kejkle. Stýskalo se mu po ní a už ho ani netěšilo chodit 
na procházky. 

Ale pojednou se stalo něco neočekávaného. Asi za týden 
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potom, co hůl zmizela, seděl Mikeš ve světnici na lavici a pře
mýšlel o tom, zdali by si neměl pořídit nějakou obyčejnou hůl, 
té kouzelné holi aspoň trochu podobnou, když se vtom dveře 
otevřely a do světnice vrazila kouzelná hůl. Bylo na ní vidět, 
že je celá schvácená, a také sebou hned bacila jako kus dřeva 
na pec a těžce oddychovala. 

Mikeš překvapením chvíli nemohl ani promluvit, ale potom 
seskočil z lavice a rovnou k holi: 

"Kdes byla, prosím tě?! Kdes celý týden běhala? Nic ne
řekneš a zmizíš a já tu chodím jako tělo bez duše a celý týden 
starostí o tebe nemohu ani oka zamhouřit. Honem pověz, co 
se to s tebou stalo?!" Ale hůl jen něco zabručela. "No tak mluv, 
co se stalo a kdes celý týden vandrovala?" 

"I kde bych byla? V pohádce jsem byla!" zahuhlala hůl 
mrzutě. 

"V jaké pohádce? Já ti nerozumím, tak mi to honem pověz 
a vysvětli!" 

"No, v jaké pohádce bych byla? V mé pohádce jsem byla! 
Vždyť je o mně jen jedna pohádka!" 

"J á ti, holka, opravdu nerozumím, o jaké pohádce to breb
táš! Já o žádné tvé pohádce nic nevím!" 

"A to se také divím, strejčku Mikeši, že to nevíte. Přece každé 
malé dítě tu pohádku zná! Pohádku o třech synech a o tom 
lakomém hostinském. Už si snad vzpomínáte, strejčku Mikeši?" 

"No dobrá, o něčem takovém mi jednou babička vypravovala. 
A cos tam ke všem kozlům dělala a proč jsi tak rozzlobená?" 

"Všecko vám povím, strejčku Mikeši, ale teď mě, prosím 
vás, nechte, až si trošičku odpočinu. Jsem po té dřině celá 
rozlámaná! " 

Mikeš viděl, že je hůl opravdu velmi unavena. Nechal ji 
tedy spát a běžel honem povědět babičce, že se hůl vrátila. 
Babičku to velmi potěšilo a pochválila hůl, že přece jen zase 
přišla domů. 

Když si hůl řádně odpočinula, přišla sama k Mikešovi a po
vídala: 
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"Tak vám to tedy, strejčku Mikeši, povím, co jsem kde dělala, 
a potom se už jistě nebudete divit, že jsem přišla tak rozzlobená. 
To máte se mnou tak: Jednou za čas, když nějakej Honza nebo 
Vašek jdou hledat štěstí do světa a náhodou zabloudí k dědeč
kovi ovčákovi, u kterého jsem sloužila, tak mě dědeček zavolá 
a já musím hned přijít. Já už jsem sice na odpočinku, ale když 
mě dědeček potřebuje, ještě mu ráda posloužím. A tak mě tedy 
zase ten dědeček ovčák před týdnem zavolal." 

"To je dobře, že jsi dědečka hned poslechla," pochválil Mikeš 
hůl. "Ale nechápu, proč ses v té pohádce tak dopálila? Vždyť 
pohádky jsou hezké a já je mám rád." 

"Jo, milej strejčku Mikeši, to bejvalo ve starých pohádkách, 
ale teď už to není žádný med v některé sloužit! To brzy uslyšíte. 
V pondělí časně ráno, když vy jste ještě spal, to mnou cuklo 
a já hned poznala, že mě dědeček volá. Myslela jsem, že se za 
chvilku zase vrátím, a proto jsem vás nevzbudila, abych vám 
to řekla. A zatím jsem tam zůstala celý týden. 

Když mě dědeček uviděl, měl radost, že jsem přišla, a povídá: 
»To je dobře, že už jdeš. Tamhle se sem už hrne nějaký Vašek 
hledat službu. Bude u mne týden pást ovečky a za to dostane 
stoleček Prostřise. Ale nějak se na to mračí!« 

A dobře to dědeček uhádl. Ten mladý pán byl opravdu 

.. 
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nějak mrzutý. Šel rovnou k dědečkovi a povídal: »To ste vy 
ten dědouch, co dává za službu stoleček Prostřise, beránka 
Otřesse a hůl Obuchuhýbejse?« 

»No, to jsem! Ale ty jsi Honza, viď?« 
»Jsem, a co na tom, dědouchu?« broukl mládenec. 
»Co na tom?!« rozzlobil se dědeček. »Kde zůstali Vašek 

a Franta?! Ti měli přece přijít před tebou. Tys měl dostat 
za svou službu jen hůl Obuchuhýbejse!« 

»Ale dědouchu, voni nechtěli jít, kluci líný! Povídali, že je 
stejně ten hostinskej vo stoleček a vo beránka vožulí, tak poslali 
raději hned mne, abych tu službu vodbyl i za ně. A já bych 
se taky nerad, dědouchu, tady dlouho tejral za ty tři věci těžkou 

� 

službou. Rekněme nejvejš tejden! Tejden budu věrně sloužit 
a potom mi dáte najednou všecko: stoleček, beránka i tu hůl!« 

»A to zas, chlapečku, takhle nepůjde!« rozkřikl se dědeček. 
»To nejde, kazit takhle pohádku! Jen se pěkně zase hned vrať 
domů a pošli sem nejdřív Vaška, potom Frantu a pak teprve 
přijď ty! Pěkně po pořádku, jak se sluší a patří!« 

»To máte, dědouchu, marný!« ušklíbl se Honza. »Ty kluky 
líný sem nedostanete! Ty se s pece nehnou! Tak jestli chcete, 
aby se ta pohádka provedla, tak mi to stádo na tejden svěřte 
a děte si vodpočinout. Snad to tady tejden vydržím!« 

Viděla jsem na dědečkovi, že se moc zlobí a že by nejraději 
Honzu přetáhl holí. Ale potom mávl rukou a zabručel: 

»No tak dobrá, když to jinak nejde. Odsloužíš to tedy sám! 
Tady máš ovečky a dej pozor, ať se ti žádná neztratí! Já se za 
týden vrátím, a když budou ovečky v pořádku, dostaneš za 
odměnu všecky tři věci najednou!« 

Honza se hned převalil do trávy a za chvilku chrápal jako 
starý jezevec. My jsme s dědečkem odešli do jeho chaloupky 
a tam jsme s beránkem a se stolečkem čekali, až si nás Honza 

I VI vys ouzI. 
Čekali jsme s dědečkem, až uplyne týden. Dědeček byl 

mrzut, protože dobře věděl, jak Honza stádo špatně opatruje, 
že jen pořád spí, o stádečko se nestará. A když jsme se za týden 



k Honzovi vrátili, spal pořád ještě jako dudek. Ovečky stály 
kolem něho a hlídaly ho, aby ho nikdo neukradl. To byl pěkný 
hlídač! 

Ale dědeček se už nezlobil. Vzbudil Honzu, dal mu stoleček, 
beránka i mne a zmizel. Honza nás hned sebral a chechtal se, 
jak to sám všecko chytře odbyl, a povídal, jak Vašek a Franta 
budou kulit oči. Ale já jsem už dobře věděla, že není všecko 
v pořádku, jak by v té pohádce mělo být, a jen jsem čekala, 
jak to s Honzou dopadne. A dlouho jsem na to, strejčku Mikeši, 
nečekala! Honza šel s námi sotva hodinu a už dostal chuť na 
nějaké jídlo. Postavil stoleček na zem a poručil: »Stolečku, 
prostři se!« A ono nic! Podruhé poručil Honza: »Povídám, 
stolečku, prostři se! « A ono zase nic! Teď už se Honza dopálil 
a rozkřikl se jako na lesích: »Milijón hrnců a pekáčů, stolečku, 
prostři se! « Ale stoleček zůstal pořád holý jako patník u sil
nice! 

Honza chtěl už stoleček rozlámat, ale vtom se podíval na 
beránka, postavil ho rychle na stoleček a houkl mu do ucha: 
»Beránku, votřes se! « Jo, beránek se opravdu poslušně otřásl, 
ale místo dukátů z něho padalo jen samé listí. A teď už se, 
milej strejčku Mikeši, Honza zlostí necítil! Nekřičel, ale popadl 
mne a rozpřáhl se na beránka i na stoleček. To víte, že jsem 
se mu vzepřela, a tak beránek i stoleček moje rány sotva ucítili. 
Potom nás všecky tři sebral Honza do náruče a utíkal s námi 
zpátky na pastviště, kde nás od dědečka dostal za odměnu. 
Ale tam nebylo po dědečkovi a po ovečkách ani vidu, ani slechu. 
Jen bílé balvany ležely nehnutě sem tam po trávníku. Když 
to Honza uviděl, hodil nás zlostně mezi kameny a sypal to pryč. 

»Tahle pohádka divně skončila! « povídala jsem beránkovi 
a čekala jsem, že si pro nás přijde náš dědeček. Ale místo něho 
přiběhl za chvíli Honza, sebral nás všecky tři a upaloval s námi 
k hospodě, kde obyčejně Honzové, Vaškové a Frantové přeno
cují. Stolečku i beránkovi to bylo celkem jedno, ale já jsem 
tušila, že v tom bude nějaká čertovina. Nadarmo by se s námi 
Honza takový kus cesty k hospodě netahal. 
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»Zůstanu tady na nocleh!« povídal Honza hostinskému. 
»A tadyhle ten stoleček a toho beránka mi dobře schovejte! 
Ale neříkejte jim: ,Stolečku, prostři se! Beránku, votřes se!' 
To vám povídám, pane hostinskej, radši hned, ať nemáme 
ráno spolu nějakou tahanici!« 

»1 to mě ani nenapadne, pane Tentononc! Já mám zrovna 
dnes nový rády jó a takový krámy jako stoleček nebo beránek 
mě už dávno nebavěj!« 

Potom hostinský odnesl stoleček i beránka někam do komory, 
ale mne si vzal Honza s sebou do pokoje. Pěkně jsme se oba 
vyspali a časně ráno Honza vstal a hned poručil hostinskému: 

»Tak mi vraťte stoleček a beránka! Ale běda vám, jestli 
budou vyměněný!« 

Hostinský neřekl ani á, ani bé, přinesl beránka a stoleček, 
postavil je před Honzu a chtěl zase odejít. 

»Počkat!« rozkřikl se na něj Honza. »Počkejte pěkně tady, 
až se přesvědčím, zda jste mě nenapálil. Jestli jste mi je ne
vyměnil za vobyčejnej stoleček a za vobyčejnýho beránka. 
Můj stoleček a beránek jsou kouzelný, a když se jim poručí, 
tak se stoleček pokreje nejchutnějšími pokrmy a z beránka se 
sypou dukáty, jako když se třesou zralé švestky. Tak počkejte! 
Pozór: Stolečku, prostři se! Beránku, votřes se!« 

A to se rozumí, strejčku Mikeši, že se nestalo to ani to. Teď 
se Honza tvářil, jako by byl hostinským napálen, a taky se hned 
na něj rozkřikl: »Vraťte mi moje kouzelné věci a nechte si svůj 
vobyčejnej stoleček a beránka z vašeho chlívku! Já chci mít 
svý kouzelný věci, který jsem vám dal do uschování, nebo 
bude zle!« 

To víte, strejčku Mikeši, že hostinský brt:jlil na Honzu s vyku
lenýma očima. »Co vás všichni kozli berou!« povídal. »Co jste 
mi dal k uschování, to vám zase poctivě vracím! A moc se mi 
tady nerozkřikujte, nebo vás vysypu i s vaším stolečkem, be
ránkem a se vším, co ještě máte!« 

Ale Honza mu na to už neodpověděl. Skočil zpátky do svého 
pokoje, popadl mne a skokem se vrátil zase k hostinskému: 
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»Buďto mi vrátíte moje kouzelné věci, nebo zaplatíte hned 
tisíc korun! A žádný dlouhý řeči! Buďto kouzelnýho beránka 
a stoleček, nebo tisíc korun! Jedna, dvě, tři .. . !« 

»A teď už toho mám vopravdu dost!« rozkřikl se hostinský 
na Honzu. »Seberte si svý krámy a už ať jste venku! Jedna, 
d v v' 

, ve, tn .... « 
Ale to Honzu ani nenapadlo! Postavil mě před sebe a poručil 

mi: »Obuchu, hýbej se!« 
Nevím, proč to řekl, vždyť to se mnou ani nezkoušel. Snad 

věřil, že se mu za tu službu musí aspoň jedno kouzlo vyplnit, 
a také se to stalo! Do mne vjela pojednou taková síla a chuť 
někoho pořádně zmydlit, ale hostinského jsem přece bít ne
mohla. Skočila jsem tedy na Honzu, a jak jsem řezala, tak jsem 
řezala! Honza vyběhl z hospody, ale já za ním a mydlila jsem 
ho, až z něho cucky lítaly. Honza uměl hodně utíkat, čím dál, 
tím víc, ale já mu dobře stačila. Já jsem vám ho, strejčku Mikeši, 
vyprovodila až k jejich chalupě, kde už na něho nedočkavě 
čekali Vašek s Frantou na peci. Když ti dva ležáci slyšeli, že 
se Honza spěchem vrací, křičeli jeden přes druhého: »Ať se 
s náma, Honzo, spravedlivě rozdělíš!« 

To jsme zrovna vrazili do chalupy, a když jsem to uslyšela, 



udělala jsem jim po vůli. Nechala jsem už Honzu na pokoji 
a skočila jsem rovnou nohou na pec a tu máš, tu máš jednou 
Vaškovi a jednou Frantovi ale myslím, že jsem jim oběma 
celkem poctivě stejně a spravedlivě taky pořádně namydlila, 
co se do nich vešlo. Oba lenoši křičeli všecko možné, abych 
přestala, ale já se činila, až jsem byla už sama pořádně unavena. 
A tu Vaška napadlo, aby zvolal: »Obuchu, dost! « 

Tak jsem hned poslechla, protože měli vopravdu všichni ti 
lenoši dost, a zmizela jsem. 

Proto jsem přiběhla, strejčku Mikeši, tak schvácená a una
vená a už se proto na mne nezlobte! Už mám takových pohá
dek navždycky dost a myslím, že mě už dědeček do žádné 
nezavolá. Už zůstanu u vás navždycky a budu jen vám sloužit, 
protože jste hodný a poctivý kocourek." 

Ještě celý druhý den hůl odpočívala na peci a Mikeš ji nechal 
v klidu. Myslil si: "Musila se v té pohádce pořádně namáhat, 
že je tak unavena." Ale třetího dne ráno seskočila hůl pojednou 
rychle s pece a povídala Mikešovi: 

"Strejčku Mikeši, já jsem si teď na něco vzpomněla. Ne
zlobte se, prosím vás, ale pusťte mě ještě dnes k Pohádkovému 
dědečkovi. Do večera tady budu zase v pořádku zpátky. Já 
hloupá husa jsem mu měla přijít povědět, jak ta pohádka 
skončila, ale já jsem byla tak uhoněná, že jsem na to docela 
zapomněla. A povědět mu to snad musím!" 

"Jen si jdi!" mávl Mikeš pacičkou. "Já ti věřím, že se zase 
v pořádku vrátíš. Jdi a dědečka ode mne pozdravuj!" 

Kouzelná hůl hned vyběhla ze světnice, dala babičce na 
dvorku sbohem a také jí rychle pověděla, kam musí ještě za
běhnout. Babička ji za to pochválila a dívala se za ní, jak peláší 
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po mezi k lesům na Smejkalce. Tentokrát Mikeš ani babička 
neměli o hůl žádnou starost. 

A když se toho dne kvečeru vrátil Mikeš ze vsi domů, ležela 
hůl už zase na peci a radostně Mikeše přivítala. Hned seskočila 



s pece dolů a požádala ho, aby se vedle ní posadil na lavici. 
A sama bez vyzvání počala vypravovat: 

"Když jsem dědečkovi vypověděla, jakou jsem měla s Honzou 
patáliji a jak jsem místo hostinského zmydlila Honzu i jeho dva 
líné bratry, tak se dědeček velmi rozzlobil: 

»Dobře jsi jim udělala!« povídal. »Ten kluk líná nic jiného 
nezasluhoval! A může mi sem ještě někdo přijít hledat štěstí!! 
Já ho poženu! A vůbec: tuhle pohádku hned zruším a víckrát 
se dělat nebude!« 

»Dobře uděláte, dědečku!« povídala jsem. »Když myslíte, 
že si už lidé takových pohádkových darů nezasluhují, tak jim 
je nedávejte! Ale co budete dělat s beránkem a se stolečkem?« 

»Dám je do jiné pohádky! Anebo víš co? Když je ten tvůj 
kocourek takovej hodnej a poctivej, tak mu ten stoleček i be
ránka daruju. Zeptej se ho, a když bude chtít, přijď mi povědět 
a já mu je pošlu po Houbovým dědečkovi!« 

Poděkovala jsem hned dědečkovi za tu dobrotu a myslím, 
strejčku Mikeši, že budete mít z těch darů velikánskou radost. 
Vy si jich jistě budete vážit a můžete je dobře potřebovat 
k dobrodiní!" 

Když hůl domluvila, dívala se dychtivě na Mikeše, co tomu 
řekne a zdali ji pošle k dědečkovi pro beránka a pro stoleček. 
Ale Mikeš po krátkém rozmýšlení mávl pacičkou a klidně 
povídal: "Nechoď nikam, milá Dubko! Ať ten beránek i se sto
lečkem zůstanou jen dál u toho svého dědečka! Já jsem se celý 
život dovedl protloukat jen poctivou prací a nijaká kouzla 
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k tomu už nepotřebuji! Ríká se: »Bez práce nejsou koláče! «, 
a ne »Stolečku, prostři se!« Proto to s Honzou tak špatně do
padlo, že chtěl být bez velkého namáhání pohodlně a pansky 
živ. A dokud Honza nevypustí z hlavy myšlenky na rychlé 
a pohodlné zbohatnutí a dokud nezmoudří a nechytí se poctivé 
práce, tak z něho nikdy nic nebude." 

"Máte pravdu, strejčku!" řekla hůl po krátkém přemýšlení. 
"Ať ty kouzelné věci zůstanou tedy dál u dědečka! Ještě by tady 
mohly třeba někoho přivést do neštěstí!" 



A potom už se kouzelná hůl o těch kouzelných věcech nikdy 
nezmínila. Chodila s Mikešem na procházky, a když Mikeš 
šel někdy sám, plížila se za ním, aby jej ochránila, kdyby mu 
chtěl někdo ublížit. Také toho mrňoulínka N ácíčka si velmi 
oblíbila a často si s ním u babičky hrála. 

Zdálo se, že už je ve Zlatém domově úplně spokojena a že 
si již na bývalý pohádkový život ani nevzpomene. Mikeše to 
velmi těšilo. Měl radost, že si hůl již docela zvykla a že je ve 
Zlatém domově už opravdu jako doma. 

A proto byl velmi překvapen, když po nějakém čase zpo-
� 

zoroval, že kouzelná hůl začíná být zase nespokojená. Casto 
viděl, že je zamyšlená a při chůzi že se motá jako nemocná. 
Proto ji vzal jednoho dne ke koláři, aby ji důkladně prohlédl, 
a když mistr kolář Mikeše ujistil, že hůl je docela zdravá a nic 
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jí neschází, zeptal se jí Mikeš přímo, co jí leží zase na srdci. 
A hůl s povzdechem odpověděla: "Stýská se mi, milý strejčku 

Mikeši. Myslela jsem, že už si tady zvyknu, ale v poslední době 
mě počíná trápit stesk po starých časech a-po dědečkovi. A teď 
nevím, co mám dělat: zůstala bych ráda tady a také bych byla 
ráda u dědečka!" 

Mikeš o tom chvilku přemýšlel a potom řekl: "Snad by to 
šlo, milá Dubko, zařídit. Když už ten tvůj Pohádkový dědeček 
chce jít na výměnek a nechce už být v žádné pohádce, tak snad 
by si mohl tady u nás odpočinout? Když jsi tady ty, tak by 
tady mohl být také on a vypravovat dětem pohádky. Beztoho 
už já i babička někdy nevíme, o čem bychom měli dětem po
vídat. Tak bychom snad nejlíp udělali, kdybys ty se ihned pro 
něj vypravila a my tu zatím pro něj upravili hezkou světničku." 

A jak Mikeš řekl, tak se také všechno provedlo. Kouzelná 
hůl došla pro dědečka, a nežli se s ním vrátila, bylo pro něj 
všechno připraveno. Všichni milého dědouška uctivě přivítali 
a ihned se s ním spřátelili, jako by ho znali odjakživa. Ale nejvíc 
byla spokojena kouzelná hůl Dubka, která konečně měla po
hromadě ty, které n�jvíc milovala: babičku, Nácíčka, Mikeše 
a Pohádkového dědečka. 
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Když chtěl být Mikeš někdy docela sám nebo když chtčl 
v úplném klidu vzpomínat na staré časy, zašel si na babiččinu 
zahrádku. Tam na malém kopečku stála vysoká a široko roz
větvená jabloň, na které míval Mikeš už jako malé koťátko 
svoje oblíbená místečka. U té jabloně se Mikeš vždycky zul, 
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a nežli byste řekli "Skrhola", už byl nahoře ve větvích! Tam 
se pohodlně schoulil do klínu čtyř silných větví, odkud byl přes 
babiččinu chaloupku rozhled po celé vesnici a ještě dál do polí 
a k černým lesům. 

Tam odtud se Mikeš nejraději díval na cestu, po které se 
kdysi ubíral do světa, aby vydělal na nový krajáč, který tak 
nenadále cestou ze sklepa babičce rozbil. Vy děti, které jste už čtly 
první díl této knihy o kocourku Mikešovi, víte dobře, jaká to 
tehdy byla pro něj smutná cesta. Ale když to potom tak šťastně 
a slavně dopadlo a když babičce nejen jednou, ale tisíckrát 
rozbitý krajáč vynahradil, rád na tu cestu vzpomínal a rád se 
těmi příhodami v myšlenkách obíral. Proto se už na ty černé 
lesy nedíval s takovým strachem jako tehdy, když se k nim 
s ranečkem na zádech ubíral a nevěděl, zdali se z nich zase 
domů vrátí živ a zdráv. 

Jednou, když zase tak na staré jabloni seděl a hleděl přes 
doškovou střechu milé chaloupky k M yšlínu a na Kožený vrch, 
napadlo ho, co asi dělá ta způsobná holčička, která se s ním 
rozdělila o buchtu, a ti kluci pasáčkové, kteří se ho na útěku 
do světa tak srdečně ujali a popřáli mu místečka u svého ohníčku. 
"Copak asi dělají," vzpomínal, "a zdalipak tam u· toho lesa 
ještě někdy pasou?" A když se potom ještě Mikeš rozpomenul, 
jak mu ti chudí pasáčkové darovali všechno, co u sebe měli, 
tu se rázně rozhodl, že si tam k nim co nejdříve zajede a oplatí 
jim dary, které mu tak kamarádsky věnovali. 

Ještě toho dne, když se Mikeš vrátil domů, zavolal si Frantíka 
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a požádal ho, aby připravil na druhý den auto, že spolu pojedou 
za Struhařov na pastviště. Frantíkovi po té zprávě zasvítily oči. 
"Ano, pane šéf, auto bude připraveno!" odpověděl vesele 
a potom se mlsně olízl: "A co, tentononc, Mikeši, když už tam 
na tý pastvě budeme, nemohli by nám ty kluci upect v ohníčku 
pár bramborů? Hadrycucky, Mikeši, já už ani nevím, jakou 
mají pečenky chuť!" 

Druhý den dopoledne vyhledal Mikeš v knihovně Zlatého 
domova několik dobrých knih pro děti a složil je pečlivě do 
auta. "To budou dárky pro poučení a pro radost duševnÍ. Ale 
musím jim dát také nějaké věci pro zábavu a ke hraní a ty 
nakoupím zítra v Mnichovicích," bručel si spokojeně do vousů 
při té radostné práci. 

Dopoledne toho dne Mikešovi velmi pomalu ubíhalo. Užuž 
si přál, aby bylo odpoledne tak se na tu návštěvu u pasáčků 



těšil! Chtěl vyjet z domova hned po obědě, ale zkušený Frantík 
Kuldanů mu radil, aby vyjeli až po třetí hodině, protože pasáč
kové vyhánějí na pastvu po čtvrté hodině, kdy už sluníčko tak 

" ,  neprazl. 
"Máš pravdu!" odpověděl moudrý kocourek. "Vyjedeme tedy 

později! Vždyť jsme v Struhařově za chvilku, i když si zajedem 
do Mnichovic nakoupit nějaké ty dárky. Víš, Frantíku, já bych 
rád všecky ty pasáčky překvapil u toho ohníčku!" 

Když byly konečně toužebně očekávané tři hodiny, vyvezl 
Frantík auto z garáže, Mikeš si k němu přisedl, a už frčeli přes 
vesnici a potom dále po silnici k Mnichovicům. Tam nakoupil 
Mikeš mnoho různých dárků, jaké mají kluci rádi: káči, bubny, 
trumpety, foukací harmoniky, velké i malé míče, vozíčky, malé 
vlaky a ještě mnoho jiných pěkných hraček. A rozumný kocou
rek to udělal tak: aby se snad hoši pro některé lepší hračky 
nehádali, koupil pro všech pět všecky hračky stejné, pět káč, 
pět bubnů, pět trumpet a tak dále. Ale pro tu hodnou holčičku -
byla to Mařenka Kudláčková ze Struhařova koupil Mikeš 
zvlášť krásnou panenku, která otvírala a zavírala oči a říkaJa 
"máma!", pokojíček s kuchyňkou a pro panenku kočárek. Bylo 
toho plné auto! 

A bylo zrovna půl páté, když Frantík s Mikešem přijížděli 
k struhařovskému pastvišti. Mikeš už zdaleka dychtivě vyhlížel, 
zdali tam již pasáčkové jsou, a velmi se potěšil, když uviděl 
kouř z ohníčku. "Sláva jsou tam kluci kakraholtský!" 
zvolal radostně a s úsměvem pozoroval, jak se k nim auto rychle 
přibližuje. Pasáčkové seděli kolem ohníčku a byli to zrovna ti 
hoši, kteří tam seděli tenkrát, když se k nim přišel Mikeš ohřát. 
A šťastnou náhodou byla mezi nimi i ta hodná holčička, která 
tehdy Mikešovi nejdříve pořádně vyhubovala, ale potom mu 
přece dala na cestu půlku své jediné buchty. 

Když auto zahnulo ze silnice na pastviště k ohníčku, vstali 
všichni pasáčkové a dychtivě očekávali, co se bude dít. Hleděli 
na auto s vykulenýma očima, a když auto zastavilo zrovna 
u ohníčku a z něho vystoupil pěkně oblečený kocourek, tu 
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teprve na něj broulili s pusami otevřenými. Ale jen chvilku. 
Potom, jako by se rázem na něco rozpomněli, začali se usmívat, 
pošťuchovat a Mikeš se velmi zaradoval, když zaslechl, jak si 
šeptají: "To je přece ten kocourek, co jednou s námi seděl 
a hřál se u ohníčku! Je tamhle z Hrusic a umí mluvit jako lidi!" 

"Nazdar, hoši!" pozdravil je Mikeš smeknutím čepičky. 
Chlapci mu poděkovali a potom mu jeden přes druhého podá
vali ruku na pozdrav. Také holčička mu potřásla pacičkou 
a Mikeš měl z toho srdečného uvítání opravdu velkou radost. 
Chvíli hleděl zamyšleně do ohníčku a potom promluvil k ho
chům dojatým hlasem: 

"Hoši i ty Mařenko Kudláčková přišel jsem vám 
poděkovat za vaše dobrodiní, které jste mi prokázali, když 
jsem se tudy bez krejcaru v kapse a bez kousku chleba ubíral 
do neznámého světa. Vy jste mi docela neznámému 
dali všecko, co jste tehdy u sebe měli, ačkoliv jste věděli, že 
mě třeba už víckrát neuvidíte. Ale já jsem na vás, milí hoši 



a Mařenko Kudláčková, nezapomněl. Já jsem se chválabohu 
vrátil ze světa bohatší, než jsem do něho šel, a mohu vám vaše 
dobrodiní trochu oplatit. Přivezl jsem vám za to pár hraček, 
a protože nevím, co jste mi kdo dal, když jste tehdy tu sbírku 
mezi sebou pro mne uspořádali, vybral jsem pro každého z vás 
hračky stejné a jen knihu dostanete každý jinou. Tak vám tedy 
všem ještě jednou děkuji a přijměte ty dárky, které vám z upřím
ného srdce věnuji na památku. Tak a teď, Frantíku, vyndá
vej z auta balíky a poděl správně všecky chlapce. Ten balík 
s růžovou pentličkou je tamhle pro tu hodnou holčičku, ale 
ostatní jsou všecky stejné a v každém jsou také stejné hračky!" 

A teď bych vám, milé děti, přál vidět ty vykulené zraky 
všech hochů i té holčičky, kterými pozorovali Frantíka Kul
danového, jak z auta vyndává balík za balíkem, a potom ty 
ruce, které se rozčilením až třásly, když balík od Frantíka 
přijímaly. Vždyť ty balíky byly tak veliké, že toho nejmenšího 
kluka nebylo pod ním ani vidět a sotva ho unesl. Hoši radostí 
výskali, skákali, protože podle hmatu ihned poznali, co všechno 
asi od hodného kocourka dostali. 

Ale balíky na pastvišti nerozbalovali. Jeden za druhým srdeč
ně a se zářícími zraky Mikešovi poděkovali a potom už neměli 
na pastvišti žádné stání. Honem sehnali své kozy nebo kravičky 
a uháněli rychle k vesnici, aby se rodičům, sourozencům a kama
rádům pochlubili neočekávaným nadělením. 

Mikeš za nimi chvíli hleděl se šťastným úsměvem, a když 
zmizeli za prvními domky vesnice, vstoupil zase k Frantíkovi 
do auta. Požádal Frantíka, aby zpátky domů jel jinou cestou 
nežli přes Struhařov, protože ten skromný kocourek už nestál 
o nějaké nové děkování. Jeli tedy silnicí k Třemblátům, a tu se 
stalo něco opravdu neočekávaného. Proti nim šla babička s nůší, 
naloženou až dovrchu nějakým zbožím, a únavou už sotva 
nohy vlekla. 

Sotva ji Mikeš spatřil, hned v ní poznal tu starou babičku, 
které na svém útěku do světa vlezl do nůše a nechal se od ní 
nést hodný kus cesty, ačkoliv měla nůši plnou zboží. 

• 



"Prokrýlepána, Frantíku, zastav, otoč hned auto a jeď za 
tou babičkou! Zeptej se jí, kam jede, a nalož ji i s nůší do auta 
a odvez ji, kam bude chtít ať je to třeba až na konec světa! 
To je ta babička, co mě tehdy nesla v nůši ale já na ni ne
mohu promluvit, aby se, chudák stará, nepolekala." 

Frantík ihned učinil podle přání přítele kocourka. Otočil 
auto a za okamžik už zastavil kousek před babičkou. Vyskočil 
z auta, pozdravil a už zval babičku, aby si i s tou nůší vlezla do 
auta. Babička se zarazila a koukala na Frantíka tak překvapeně, 
jako kdyby se před ní zjevil sám rarášek. Myslela, že si z ní -
ze staré udřené babky dělá legraci, když se jí ptal, kam jde, 
ale Frantík Kuldanů jí nabízel svezení tak milým způsobem, 
že si za chvilku dala říci. Frantík jí pomohl sundat nůši dolů, 
odnesl ji do auta na zadní sedadlo a vyzval babičku, aby si sedla 
vedle ní. Když se babička pohodlně usadila, zavřel Frantík 
dveře a vlezl si opět k řidítku, kde seděl schoulený Mikeš, aby 
ho babička neviděla. 

A už sypali po silnici k Svojeticům a dále přes Srbín do 
Mukařova, kde ta stará babička bydlela. Babička seděla v autu 
jako pěna a jen se pevně držela sedadla. Zdálo se jí, že nejede, 
ale že letí, tak se jí to krásně jelo. Sotva se stačila dívat, kde už 
je, a než se nadála, zastavilo auto v Mukařově u kostela, kde 
v malém domečku bydlila. 

Tam jí Frantík zase nůši vyndal z auta ven a odnesl ji ba
bičce až do její komůrky. Babička mu děkovala se slzami 
v očích, že se ji nestyděl i s tou velikou nůší vézt v takovém 
krásném autu, ale Frantík jen mávl rukou, dal babičce sbohem 
a už zase utíkal k Mikešovi. Když se vraceli k domovu, nepro
mluvil Mikeš celou cestu ani slovo a jen v myšlenkách se obíral 
příhodami toho dne. Měl velikou radost, že se mu tak najednou 
podařilo splatit dva staré dluhy: pasáčkům ze struhařo�ského 
pastviště a staré babičce z Mukařova. Věděl dobře, jak takové 
chudé děti těžko přijdou k nějaké radosti. A živě si přitom 
připomenul příhodu o kolotoči, kterou jednou ve Zlatém do
mově vypravoval strýček Malinovský. 
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Zase jednou po dlouhé době přijel k nám do vsi s kolotočem 
starý ] avůrek. Byl to už starý děda, ale všecko si ještě dělal 
sám, aby nemusel nikomu platit, protože byl lakomý, až běda. 
Měl kolotoč, který se jmenoval Koloběh, a starý flašinet. Když 
si děti flašinet dobře prohlédly, hned poznaly, že je to Klikotoč, 
o kterém jsem vám už jednou vypravoval. Pamatujete se, že 
býval u flašinetového strýčka Babáčka a jak jednou sám jezdil 
a hrál po vsi, když strýček Babáček onemocněl. Nevím už, jak 
se Klikotoč k starému] avůrkovi dostal. Snad u něho jen sloužil 
a peníze posílal strýčkovi Babáčkovi, aby už nemusel chodit 

v v po svete. 
Když se Koloběh s Klikotočem postavili na návsi, bylo kolem 

nich hned plno dětí. Ale marně je starý ] avůrek vybízel, aby 
se šly vozit. Děti by se byly rády vozily, ale měly málo peněz, 
protože jejich tatínkové byli už dlouhý čas bez práce. Proto 
nabízely] avůrkovi jenom pět, deset až dvacet haléřů, ale] avů
rek byl známý lakomec a nechtěl děti jinak vozit než za padesát 
haléřů. Těžko však platit, když ani jedno z dětí tolik peněz 
nemělo, a tak rády by se byly vozily! 

"Když nemáte peníze, tak sypte domů!" houkl na ně starý 
] avůrek. "Sypte domů a přijďte, až budete mít peněz dost. 
Tady se mi zbytečně nepleťte! Ani mě nenapadne, abych vás 
vozil za pár halířů. To si raději hned půjdu už lehnout. Po
zdravte a strkejte se domů!" 

Potom ještě něco zabručel pro sebe, vlezl do vozu a zlostně 
za sebou přibouchl dveře. 

Děti ještě chvíli postály kolem kolotoče, ale když viděly, že 
se starý] avůrek z vozu nevrací, rozběhly se do svých domovů. 
A jen Toník Kopánků ještě chvilku postál u kolotoče, protože 
se nemohl nabažit těch pestře vyzdobených koníčků. 

,,] émináčku na háčku!" smutně vzdychal. "To by se to vozilo, 
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kdyby bylo v kapse jenom pár korunek!" A potom se také roz
běhl za ostatními dětmi. 

Neslyšel, že za ním kolotoč něco bručí k flašinetu, ale za
stavil se hned, když na něj od kolotoče někdo zavolal: "Franto, 
Vašku nebo Pepíku, pojď sem! My ti něco povíme!" 

Toník Kopánků se rychle vrátil ke kolotoči. 
"Co mi chcete?" ptal se zvědavě a kulil oči, aby vypátral, 

kdo to na něj zavolal. 
"Poslouchej, chlapče, běž honem za dětmi a vyřiď jim, aby 

za chvilku, až se trochu setmí, přišly všecky za kovárnu! Ale ať 
nikomu nic neříkají, protože my dva tam taky přijedem a bu
deme děti vozit zadarmo. Tak běž a pověz jim to!" 

Toník Kopánků už pochopil, že to k němu mluví flašinet, ale 
neměl dost času, aby se tomu kdovíjak divil, a hned velikými 
skoky upaloval za dětmi. 

"Počkáme ještě chvilku, až pantáta usne," zabručel kolotoč 
a flašinet zakýval klikou, že tomu rozumÍ. Potom chvíli stáli 
oba nehnutě, a když se ozvalo z obytného vozu chrápání a od
dychování starého Javůrka, dali se potichu na cestu za ko
várnu. Klikotoč jel po svých čtyřech kolečkách a Koloběh se 



za ním valil na své kulaté podlaze asi tak, jako když se velký 
sud kutálí po okraji spodního dna. Vždyť -to vidíte na obrázku. 

Za kovárnou na trávníku už na ně čekala hromada děti. 
Když viděly, že se tam k nim valí kolotoč, spustily jásot a křik, 
ale flašinet na ně zahrozil klikou, aby nedělaly rámus. Také 
několik větších kluků se hned tlačilo nedočkavě ke kolotoči, aby 
na něm byli první, ale Koloběh je nepustil. 

"Počkejte, děti, počkejte!" povídal jim dobromyslně. "Když 
vás budeme vozit zadarmo, tak vás budeme vozit, jak my sami 
uznáme za dobré. Musí být při tom klid a pořádek a vy pěknč 
poslechněte! Tak pozor! Nejdříve budou mít sólo ty děti, co 
mají samé jedničky. Tak pozor, jedničkáři nasedat!" 

Musím bohužel říci, milé děti, že jich bylo moc málo! Tři 
hoši a pět děvčat. Když si hoši nasedli na koně a děvčata do 
kočárů, požádal Koloběh největšího kluka, aby na něm roz
svítil lampu. Hned potom flašinet spustil potichu veselou pís
ničku a už to šlo: tramtadá dyjádá, tramtará dyjádá, tramtam
tam, tramtamtam, tramtarádam! 

Jak se kolotoč točil, házela lampa kolem dokola jasné světlo. 
Hned osvítila štít u kovárny, hned zase farskou stodolu, potom 
se světlo smeklo po zdi Baláčkovy zahrady, ozářilo starou 
hrušku planičku, přeletělo farské pole, kovářovu zahradu a zase 
běželo znovu kolem dokola. Dětem se to velmi líbilo. Ty na 
kolotoči se vesele smály a ostatní kolem kolotoče nedočkavě 
poskakovaly. Nemohly se už dočkat, až se jedničkáři povozí 
a slezou dolů. Flašinet Klikotoč musel každou chvíli přestat 
hrát a děti napomenout, aby tak nehlučely. 

Když se jedničkáři dost povozili, Koloběh zastavil a zavolal 
k sobě největšího kluka, Frantíka Svobodů, a požádal ho, aby 
dělal pořadatele. Kolotoč nechtěl, aby se děti mezi sebou o sve
zení hádaly, a proto nařídil, že děti budou nasedat za sebou 
podle abecedy. Když se abeceda skončí a bude ještě místo, při
sednou zase Bartáčková, Brabec, Bubeník a půjde to zase jako 
od začátku. 

Musím říci, že děti Frantíka opravdu pěkně poslouchaly, 



nehádaly se a nasedaly tak, jak Frantík určil. Měly asi také 
strach, aby se kolotoč třeba nerozzlobil a neodkutálel se zase 
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na náves. Byl teplý letní večer. Seřilo se, po vesnici �astával 
klid, ale za kovárnou bylo veselo. 

Zatím se na návsi ve voze probudil ze spánku starý Javůrek. 
Promnul si oči a podíval se ospalým zrakem okénkem na náves. 
"Pardyje struhadlo!" rozkřikl se pojednou, jako když ho píchne 
šídlem. "Bdím, nebo ještě spím? Kde je Koloběh s Klikotočem? 
Pardyje kotrmelec, kam je kozel vodnes?" 

Starý Javůrek popadl čepici, rozhodil dveře a vyběhl rychle 
na náves. Mohl si hlavu ukroutit, jak se rychle otáčel vpravo 
i vlevo, ale po kolotoči a flašinetu nikde ani stopy. 

"Kam utekli, sakulenti?!" breptal rozčileně. "Hlad přece 
nemají, aby utekli na pastvu, a kam jinam by je všichni kozli 
nosili? Ale už to mám! Voni asi slyšeli, jak jsem před večerem 
nadával, že se raději hned vrátím zpátky do Kozojed, než bych 
ty halány tady vozil tak lacino, a že voni se sebrali a sami se do 
těch Kozojed vrátili! Ale jen aby tam vopravdu byli pro
krýlepána aby někam nezabloudili nebo nespadli a nepo
tloukli se. Sakulentská lakomost! Už to víckrát neudělám! Proč 
jsem raději nevozil ty děti lacino? Teď možná nebudu mít ani 
peníze, ani flašinet, ani kolotoč! Aby do mne starý pometlo 
uhodilo a tu lakomost ze mne vyhnalo! Teď mi nezbejvá než 
sypat do Kozojed, abych je ještě dohonil!" 

A starý Javůrek se hned pustil přes náves a hnal se rychle 
kolem hospody po silnici ke Kozojedům. Cestou se div ne
pohlavkoval za svoji lakomost a sliboval si, že už nikdy lakomý 
nebude a že chudé děti rád povozí lacino, jen když kolotoč 
s flašinetem najde. Běžel, co mu jeho staré nohy stačily, až 
doběhl na okresní silnici, kde ještě cestář V ávra shraboval 
kamení. "Prosím vás, človíčku zlatej, neviděl jste tady jet kolo
toč s flašinetem? Mně se teď večer oba ztratili a nevím, kam 
se poděli!" breptal starý Javůrek ustrašeně. 

Cestář si narovnal záda, opřel se o lopatu a zadíval se udiveně 
na majitele kolotoče: 

, 



"Cože povídáte? Kolotoč s flašinetem? Kdepak, pantáto, 
nic takového jsem tady neviděl a jsem tu od rána! Jestli vám 
utekli, tak možná jeli na druhou stranu k Turkovicům. Na 
všecky ostatní cesty vodtuď dobře vidím a musel bych je dobře 
vidět. Jen běžte, pantáto, k Turkovicům!" 

Starý Javůrek poděkoval, obrátil se zpátky k Hrusicům a běžel 
zase s kopce dolů, jako když ho všichni kozli honí. Bylo už 
hodně šero a všude byl už klid. 

I vzadu za kovárnou bylo už ticho. Když se všecky děti po
řádně vyvozily a z věže kostela se ozvalo klekání, Koloběh se 
zastavil a nakázal dětem, aby šly všecky pěkně v pořádku domů. 
Nechtěl, aby je maminky zbytečně hledaly. A děti hned po
slechly. Poděkovaly kolotoči i flašinetu za pěknou a lacinou 
zábavu a rozběhly se k svým domovům. 

"Pardyje ruchadlo, to jsem se zapotil!" bručel Koloběh 
dobrácky. "Ale stálo to za tu legraci! A teď, kamaráde, musíme 
hledět, abychom se zase potichu a nenápadně dostali na náves, 
aby se pantáta neprobudil. Ten by nám to toulání pěkně 
osladil !" 

pozor, 
aby v nich cestou nic zbytečně nevrzalo, a také, aby v tom 
šeru někoho neporazili. Bez nehody a v pořádku dojeli a do
kutáleli se zase na svá místa a stáli tam, jako by se nic nestalo. 

A kolotoč i flašinet se dali na cestu do vsi. Dávali 

A měli také už nejvyšší čas, kašparové! Sotva si kolotoč upra
vil na sobě plachtu, doběhl starý Javůrek na náves. 

"Kruť kozo levou nohou!" rozkřikl se na celou náves, když 
uviděl kolotoč i flašinet na svém místě. "Jsem janek nebo praš tě
nej lívancem? Běhám po všech kozlech jako splašenej, a voni 
tajtrdHci jsou tady! Tisíc brundibárů má už do tý lakoty uhodit! 
Anebo se mi to všecko jenom zdá?" 

Starý Javůrek kulil ještě chvíli oči na ty dva staré dobráky, 
a potom se k nim rozběhl. Pohladil je, aby se přesvědčil, že to 
jsou opravdu oni, a povídal: "Abyste to věděli, kuliferdové! 
Zej tra celej večer budeme tu drobotinu vozit zadarmo! Vem 
kozel pár korun a vám to bude jedno! Dobrou noc!" 
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Když starý Javůrek zalezl opět do svého vozu, podívali se 
kolotoč s flašinetem na sebe a oba se dali do tichého smíchu. 

N ad Koženým vrchem zrovna vycházel měsíček a zalil svým 
bledým světlem vůz starého Javůrka, kolotoč, flašinet i všecky 
chaloupky, v kterých spokojeně usínaly šťastné děti. 
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jednoho dne dopoledne se Mikeš procházel v zahradě Zla
tého domova na cestičce, která vedla od vrátek babiččiny za
hrádky. Měl pacičky složené za zády, jako měl vždy, když 
měl nějakou starost nebo přemýšlel o něčem důležitém. Také 
se často ohlédl k vrátkům, a potom vždy zavrtěl hlavičkou, jako 
by mu něco bylo divné a nepochopitelné. 

Milé děti! Mikeš měl opravdu velikou starost o babičku! 
Každého dne, když si babička poklidila svoji milou chaloupku, 
přicházela do Zlatého domova, aby se podívala, zdali je také 
tam všechno v pořádku a zdali její milovaná zvířata jsou dobře 
obsloužena. Ale toho dne ráno Mikeš babičku marně vyhlížel -
babička nepřicházela! 

"Aby tak prokrýlepána babička onemocněla!" na-
padlo pojednou Mikeše, a již déle nečekal. Rychle se rozběhl 
k vrátkům, nejkratší cestou přeběhl babiččinu zahrádku, a než 
byste napočítali deset, už otvíral dveře u chaloupky. A když 
vstoupil do světničky, uvítala ho babička slabým hlasem: 

j v M'k V'?" " ses to ty, 1 eSl. 
Na lavici vedle postele seděl uplakaný Nácíček, pacičkou si 

mnul uslzená očka a na Mikeše promluvil jen jediné slovo: 
"Babička! " 
"jsem to já, babičko naše zlatá!" odpověděl Mikeš třesoucím 

se hláskem. Honem si přistavil k posteli stoličku a vystoupil 
si na ni, aby na babičku lépe viděl. A když se na ni podíval, 
leknutím se mu roztřásly nožičky! 

Babička zlatá babička jindy tak čilá a čiperná, ležela 
v posteli nehybně a jen těžce a rychle oddychovala! Tváře měla 
rozpálené a čelo měla tak horké, že Mikeš lehkým dotekem 
hned poznal, že babička má těžkou horečku. 

"Co je vám, babičko naše zlatá? Co se vám stalo tak na
jednou?" ptal se Mikeš ustrašeně. 
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"Zle je mi, hochu, zle! Hlavu mám jako v ohni, na prsou 
mě hrozně bolí a těžce moc těžce se mi dýchá!" sípavým 
hlasem vzdychala babička. "Včera jsem byla kvečeru v cihelně 
pro vajíčka, a když jsem šla domů, chytil mě na cestě tak prudký 
dešť, že jsem promokla až na kůži. A přitom jsem tak pro
stydla, že jsem se večer sotva na nohou udržela, a dnes ráno, 
hochu zlatej, už jsem ani vstát nemohla!" 

Mikeš se babičky již dále na nic nevyptával. Poznal, že 
babička těžce onemocněla, a hned také uznal, že se musí oka
mžitě poslat pro lékaře. A zatím udělal aspoň to nejnutnější, 
aby nemocné babičce ulevil. Namočil ručník do studené vody, 
položil jej babičce na horkou hlavu a hned potom odběhl 

� 

poprosit sousedku Saldovou, aby zatím, než přijde lékař, ne-
� 

mocnou babičku ošetřovala. Naštěstí byla panímáma Saldová 
doma, a když uslyšela, že je babičce zle, ihned nechala vší práce 
a rozběhla se s Mikešem k chalouyce. A Mikeše velmi potěšilo, 
když viděl, že i moudrá babička Sebková k nim spěchá. 

"Viděla jsem tě, hochu zlatej, jak běžíš horempádem do 
kopečka tuhle k Šaldovům, a protože vím, že vždycky chodíš 
pomalu a rozvážně, hned jsem si řekla, že se vaší babičce něco 
přihodilo," udýchaně hovořila babička Šebková. 

Mikeš si oddechl. Věděl, že babička bude v dobrých rukou 
a že může od ní odejít, aby poslal pro lékaře. Běžel zpátky do 
Zlatého domova a v duchu si blahořečil, že kdysi koupil rychlé 
auto, které nyní v krátké době přiveze babičce záchranu. 

A teď si, milé děti, představte, jak se Mikeš polekal, když 
přiběhl do Zlatého domova a tam se od Frantíka dozvěděl, že 
s autem .hned časně ráno odjel pan Kludský do Benešova! 

"Prokrýlepána, jak jsem jen mohl na tohle zapomenout?!" 
naříkal Mikeš zoufale. "Co si teď počneme a co budeme dělat, 
milý kamáráde, abychom babičce lékaře co nejrychleji obsta
rali ?! Všichni hospodáři jsou se svými potahy na polích, a než 
se pěšky doběhne do Mnichovic, bude hodina drahého času 
ztracena! A chudák babička v chaloupce už sotva dýchá!" 

Teď se i Frantík řádně polekal. Užuž se chtěl sám do Mnicho-
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vic pro lékaře rozběhnout, ale vtom dostal opravdu dobrý 
nápad! Inu Frantík Kuldanů! 

"Mikeši, zlatej Mikeši, nenaříkej, ale sedni hned na Brundi
bára a jeď na něm do Mnichovic pro doktora sám! Já bych ... " 
- Frantík chtěl ještě něco říci, ale Mikeš už ho dále neposlou
chal. Udělal pár řádných skoků a už byl ve stáji u slona Brundi
bára. Něco k němu v rychlosti promluvil ve sloní řeči a hned 
potom si na něj vyskočil a sedl si mu za hlavu. Slon se rychle 
zvedl se země, nasadil si chobotem na hlavu vyšívanou čepici 
a už se hrnul ze stáje na zahradu. 

Přes vesnici běžel pomalu, ale zato za vsí vzhůru ke hřbitovu 
letěl jako automobil. Vypadal jako splašená stodola. Země pod 
jeho nohama duněla a hospodáři s povozy se mu sotva stačili 
uhýbat z cesty, ačkoliv jim moudrý slon už zdaleka dával vý
stražná znamení troubením na svůj chobot. V Mnichovicích 
myslili, že hoří, když slyšeli to podivné troubení, a všechno se 
sbíhalo dolů na náměstí a do Pražské ulice, kudy slon Brundi
bár probíhal. Mikeš Brundibára prosil, aby dával dobrý pozor 
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na cestu a nikomu neublížil, ačkoliv dobře věděl, že rozumný 
slon nikdy neublíží ani kuřeti. Mikeš měl ještě také strach, aby 
nebyli strážníkem zastaveni a zdržováni pokutou za rychlou 
jízdu, ale městský strážník Havrda byl sám tou nezvyklou jízdou 
tak překvapen, že ho ani nenapadlo je zastavit anebo zjišťovat 
číslo běžícího slona. 

A tak mohl Brundibár bez zastávky přeběhnout celou Praž
skou ulici. Za můstkem zahnul do Nádražní ulice a za malou 
chvilku již viděli zvědaví Mnichováci, že zastavil před obydlím 
doktora Škvora. Tam Mikeš s Brundibára rychle seskočil, za
klepal na dveře a za okamžik zmizel v domě. 

Ale trpělivý Brundibár dlouho venku nepřešlapoval. Za chvi
ličku se už zase Mikeš vracel s panem doktorem, který šťastnou 
náhodou byl doma a naštěstí také neměl v čekárně žádné 
pacienty. Pan doktor byl úplně připraven na cestu, ale když 
viděl, že Mikeš nemá ani kočár, ani auto, řekl nemile překvape
nému Mikešovi, že musejí chvilku počkat, až se paní doktorová 
vrátí s autem ze Stránčic. 

Mikeš řekl jenom: "Prosím!", ale když čekání trvalo delší 
dobu, vyskočil na Brundibára a něco mu v sloní řeči pošeptal. 
A teď se stalo, milé děti, něco povedeného: slon znenadání 
přikročil k lékaři, ovinul mu rychle chobot kolem těla, a nežli 
se překvapený lékař nadál, seděl slonovi za hlavou. 

,,] en se neračte, pane doktore, ani trochu bát!" chlácholil 
Mikeš polekaného lékaře. "Račte mi jen dát ten kufříček a chyt
něte se pevně slona za uši a pojedete pěkně jako indijánský 
císař pán!" 

Sotva se tak stalo, dal se slon do běhu a upaloval mnicho
vickými ulicemi zpátky k Hrusicům. Pan doktor se na slonu 
brzy uklidnil, když viděl, že se mu opravdu nemůže nic stát, 
a již se na Mikeše pro ten úskok ani trochu nezlobil. A když 
přijeli za malou chvíli do Hrusic a lékař babičku důkladně 
vyšetřil, tu teprve Mikeše chválil, jak to moudře pr-ovedl. Zku
šený lékař hned zjistil, že přijel opravdu v nejvyšší čas a že 
sebemenší zdržení mohlo být pro babičku nebezpečné. Ale 



dobrý kocourek na všecku tu chválu jen mávl pacičkou. On měl 
na mysli jen babiččino uzdravení, a proto byl velmi rád, že 
lékař měl potřebné léky s sebou v kufříku a že mohl těžce zkru-
šené babičce hned ulevit. . 

Když lékař odešel, děkovala babička Mikešovi se slzami 
v očích, ale ten zase jen mávl pacičkou, jako by od sebe všecku 
tu chválu odháněl, a řekl: 

"J en abyste se, babičko naše zlatá, co nejdříve uzdravila! 
Co bychom si bez vás počali? Vaše zlaté ruce a vaše dobré 
srdce by nám tady všude chyběly a vůbec, babičko, já si už 
nechci dál na to ani pomyslit!" 

Dobrák Mikeš měl o babičku opravdu velký strach, a proto 
se o ni staral, jak mohl. Každý den jí přivezl lékaře (ale vždycky 
už pořádně v autu I), sousedky k ní posílal, aby o ni pečovaly, 
a sám u ní stále prodléval. A tak není divu, že se babička při 
tak pečlivém ošetřování zanedlouho zase uzdravila, a přál bych 
vám, milé děti, vidět tu radost, když babička zase poprvé přišla 
do Zlatého domova. Přátelé, kamarádi zvířata i děti, všichni 
ji uvítali s opravdovou radostí a dobrá babička pohnutím až 
slzela, když viděla, jak ji všichni mají rádi. A potom se zase 
s radostí a s novými silami pustila do práce. 
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tas tne vanoce 

Nejkrásnějšími dny v celém roce byly ve Zlatém domově 
vánoční svátky. Na Štědrý den už od rána mírně sněžilo a za
hrada Zlatého domova vypadala jako v pohádce. Stromy byly 
obaleny sněhem, který se v poledne na sluníčku třpytil jako 
křišťál. Na každé větvi visely celé chomáče droboučkých sněho
vých hvězdic a pod stromy po celé zahradě bylo tak bílo, jako 
kdyby tam byl prostřen k vánočním hodům nejjemnější ubrus. 
A přitom bylo všude takové velebné ticho, jako by sama příroda 
s utajeným dechem očekávala nějakou velkou událost. 

Starý Švejda s Frantíkem prometli cestu k vratům a k ba
biččině chaloupce, aby se babička nemusela brodit sněhem. 
Přitom hned postavili za chaloupkou velikého sněhuláka s koš
tětem v ruce a těšili se, jak se ho Nácíček poleká. A vzpomínali, 
jak se jednou Mikeš, když byl ještě malý, polekal na dvorku 
postaveného sněhuláka a pak přiběhl k babičce celý ustrašený, 
že venku stojí nějaký zmrzlý pantáta. Ale Nácíček se na ně díval 
okénkem a smál se tomu tlustému sněhovému bachráči. 

Pan Kludský s Mikešem odjeli hned časně ráno autem do 
Prahy nakoupit vánočních dárků. Vzali si na ně Sejkovo ná
kladní auto, protože chtěli nakoupit dárky nejen pro své nej
bližší, ale i pro všecky chudé děti v celé vesnici. Mikeš již před 
vánocemi řekl panu Kludskému, že by jej ani Štědrý den dost 
netěšil, kdyby si měl v ten krásný večer vzpomenout, že nedaleko 
jsou děti, které nedostanou nic a jen se dívají do oken bohatších 
lidí, aby aspoň viděly, jak vypadá vánoční stromek. Proto se 
Mikeš rozhodl, že tentokrát přijde Ježíšek nadělit i do těch 
nejchudších chaloupek, schoulených pod skalkou na konci ves
nice, a dobrý pan Kludský nejenže Mikešovo přání schválil, 
ale zaplatil i polovinu toho, co stály všechny dárky. 

Pepík s Oluškou radostně užívali vánočních prázdnin. Sáň
kovali spolu na stráni za Zlatým domovem nebo bruslili na 
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Jedličkově louži. Tam Oluška udivovala hrusické děti kraso
jízdou na dvou bruslích, což byla v Hrusicích nevídaná věc, 
protože dívky nikdy nebruslily a kluci vždycky jen na jediné 
brusli, urobené vlastnoručně z polínka a ze starého nože. Pepík 
to také chvíli zkoušel na dvou bruslích, ale brzy toho nechal 
a jezdil na louži po starém klukovském způsobu. Potom stavěli 
sněhuláka, koulovali se a jezdili na velkých saních od hřbitova 
dolů přes celou ves až k potoku. 

� 

Na Stědrý den směli jen bruslit, protože v takový posvátný 
den babička nedovolila tropit nějaké rozpustilosti, a také se 
musili postit, aby viděli ve štědrovečerní noci zlatá prasátka 
běhat po stěně. 

Potom čistě zametli několik odlehlých míst v koutech za
hrady a hned tam bohatě nasypali ptáčkům zrní a zobu, aby 
se na Štědrý den dosyta najedli. 

• 

To jim poradila babička, která od rána byla v Zlatém do-
mově. Dohlížela ještě na poslední úklid, rozdílela kuchyňské 
zboží pro chudé rodiny a připravovala se zjednanými soused
kami štědrovečerní večeři. Měla, chudák stará, plnou hlavu 
starostí, a přece nedopustila, aby tu radostnou práci konal 
někdo jiný nežli· ona. Celý dům voněl smrčím, vánočkami, 
povidly, jablky, kořením a všelijakými jinými dobrotami. 

Nácíček pozoroval všechny ty přípravy s vykulenýma očka
ma. Ještě nikdy neviděl takový shon a pořád se babičky vyptá
val, co dělá, co bude vařit a kdo to všechno snÍ. Na chvíli se 
šel také podívat na "strýčky" Pašíka a Bobeše, ale k Brundi
bárovi, Myškovi a Herodesovi nešel, protože se jich pořád ještě 
bál. Ani opici Kačabu nenavštěvoval a šel si raději hrát s Klábo-

� 

silem, který ho měl rád a nezlobil ho. Casto si hráli tak, že se 
Nácíček chytil Klábosila za nohy, Klábosil se s ním vznesl do 
mírné výšky a létal s ním po dvoře nebo po zahradě. 

Když se vrátili Mikeš s panem Kludským z Prahy z nákupu 
dárků, odnosil je starý Švejda do velkého pokoje a nastalo ihned 
pečlivé rozdělování dárků pro chudé děti. Dárky pro každé 
dítě byly zabaleny do čistého papíru, převázány stříbrnou šňůr-
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kou a ozdobeny smrkovou větvičkou a lístkem s nápisem, komu 
jsou určeny. Balíčky si potom starý Švejda s Frantíkem naložili 
do ranců a nenápadně je roznosili po chudých rodinách. 

A teprve potom, když byl odnesen poslední balíček, -'počali 
ve Zlatém domově strojit svůj vlastní stromeček. Starý Svejda 
přinesl do velkého pokoje krásnou vysokou jedličku, kterou ráno 
v lese usekl, a upevnil ji řádně do širokého, zeleně natřeného 
stojanu. Světnicí to ihned zavonělo studenou vůní jedlového 
chvojí a pryskyřicí, která činí vánoční stromeček tak milým 
dětem i dospělým. A potom nastala nejmilejší práce: strojení 
vánočního stromku. Nejdříve ověsili stromek třpytivými skleně
nými ozdobami, dále cukrovím, zabaleným do stříbrného pa
píru, ořechy a červenými jablky. Pak připevnili na větvičky 
barevné svíčičky a nakonec celý stromek obtočili jemným stříbr-

, -, I nym Jlmm. 
Stromek strojil Mikeš s panem Kludským. Pohádkový děde

ček, který seděl v pohodlné lenošce v koutě pokoje, jim radil, 
kam se má co pověsit a jak se má vánoční stromek ozdobit, 
aby vypadal pohádkově. Pohádkový dědeček ví přece nejlépe, 
jak se má vánoční stromek strojit, protože to dobře zná z mno
hých vánočních povídek a pohádek. Stromek vypadal krásně 
a všichni s ním byli velmi spokojeni. 

� 

Když byl stromek. ustrojen, požádal Mikeš starého Svejdu, 
aby přinesl všechny balíčky s dárky, a uložil je s panem Klud
ským pod stromeček na prostřený ubrus. A také k těmto balíč
kům připevnil Mikeš smrkovou větvičku a lístek se jménem 
obdarovaného. 

Jak vidíte, milé děti, Pepík, Frantík i Oluška nebyli při 
strojení vánočního stromku ani při ukládání dárků, protože 
všecka ta krása měla být pro ně velkým překvapením! A na 
to se také pan Kludský s babičkou a Mikešem nejvíce těšili. 
Zatím bylo již všechno připraveno k štědrovečerní večeři. Ale 
Pepík, Oluška a Frantík na dobrá jídla ani trochu nemysleli 
a jen se těšili, co jim asi Ježíšek hezkého nadělí. S rozčilením 
očekávali tu krásnou chvíli, kdy jim zvuk zvonečku oznámí, 



že právě Jezulátko skončilo nadělování. V tu posvátBou chvíli 
nesměl být nikdo ve velkém pokoji přítomen a jen Pohádkový 
dědeček tam zůstal, aby Jezulátko přivítal a poděkoval mu za 
nadělené dárky. 

A konečně ta krásná a tak toužebně očekávaná chvíle nastala. 
Jasný a radostný zvuk tajemného zvonku se rozjásal pojednou 
po celém Zlatém domově, aby oznámil všem, že posvátný 

• • 

obřad nadělování je skončen. Pohádkový dědeček otevřel dveře 
do vedlejšího pokoje, kde již byli všichni přátelé shromážděni, 
a pokynul jim, že mohou vstoupit. 

První vešli do pokoje Pepík s Oluškou. Ale hned u dveří se 
zarazili nad tou pohádkovou krásou a nemohli překvapením 
promluvit ani slovo a jen radostný vzdech se vydral z jejich 
úst. Hned za nimi vstoupili pan Kludský s babičkou a Mikešem, 
kteří chtěli vidět, jak budou Pepík s Oluškou krásou vánočního 
stromku překvapeni. A nejen Pepík s Oluškou, ale i Nácíček, 
kterého vedl "strýček" Mikeš za pacičku, byl tou nevídanou 
krásou jako u vyjevení a musel být do pokoje vnesen. Frantík 
Kuldanů se tomu vzadu chechtal, ale když sám vkročil do 
pokoje, broulil na stromeček s otevřenou pusou a vykulenýma 

v 

očima ještě více nežli Nácíček. A jen starý Svejda se strýčkem 
Malinovským se nad tím vším mírně usmívali. 

, 

Když se všichni dost naobdivovali vánočnímu stromku, při-
stoupil Pohádkový dědeček k složeným dárkům a počal je roz
dávat. Nemusel ani číst jména na lístkách, protože to hned svým 
bystrozrakem uhodl a každému správně podal, co mu bylo 

v urceno. 
Nastalo hned nedočkavé rozbalování a za chvilku se již slav

nostně osvětleným pokojem ozývaly radostné výkřiky údivu a 
překvapení. Všichni byli s dárky velmi spokojeni, děkovali za ně 
srdečně Pohádkovému dědečkovi jako prostředníku Jezulátka 
a potom také stiskli nenápadně ruku panu Kludskému a Mike
šovi pacičku. Pan Kludský i Mikeš se při tom spokojeně usmí
vali a měli radost, že všecky dárky dobře vybrali a že každý 
dostal to, co bylo jeho dávným přáním. Ale tu vám musím, milé 



děti, prozradit, že jim mnoho poradil Pohádkový dědeček, který 
každému vidí až do duše a správně uhodl, co si až v Praze 
Pepík s Oluškou od Ježíška přáli. 

Když si všichni své dárky uložili, vyzvala babička všechny 
přítomné, aby se připravili k štědrovečerní večeři. Bylo pro
střeno v jídelně na dlouhém stole, na němž stál menší stromek, 
ověšený jen červenými jablky, která příjemně voněla a tvořila 
spolu se smrkovou zelení prostou výzdobu vánočního stolu. Ale 
i jídla byla prostá, protože také všichni přátelé Zlatého domova 
byli mimo pana Kludského prostí lidé a o nějaká vzácná jídla 
ani nestáli. Jim stačila dobrá rybí polévka, smažená ryba, 
jablkový závin, "černý kuba" (vařené krupky se sušenými hou
bami) a perníková omáčka se švestkami, mandlemi a rozin
kami. Každý si vzal, co chtěl a co mu nejvíce chutnalo, a jen 
Pohádkový dědeček jedl prostou kaši z hrnku, jakou právě jedli 
betlémští pastýři, když se jim zjevil anděl. 

Brzy po večeři odešel strýček slouha, aby po starodávném 
zvyku vytruboval po vsi koledy. Na tu chvíli, kdy se prvně 
tichým svatvečerem rozlehla veselá koleda, těšili se děti i dospělí 
už dlouho před vánočními svátky. Bylo v tom vytrubování 
takové kouzlo a mělo takový význam, že někde teprve po prv
ním odtroubení rozsvěcovali stromeček. Proto také babička roz
hodla, aby se i ve Zlatém domově vánoční stromek rozsvítil, až 
strýček Malinovský někde zatroubí první koledu. 

A dlouho na ten okamžik nečekala. Sotva strýček slouha 
vyšel ven ze Zlatého domova, postavil se hned pod okna vel
kého pokoje a tam poprvé zatroubil. Trumpetu měl uschova-

� 

nou u starého Svejdy, protože chtěl přátele ve Zlatém domově 
překvapit, a také se mu to opravdu podařilo. Hned po prvních 
zvucích. přestali všichni hovořit a mlčky vyslechli radostnou 
koledu. 

Když strýček odtroubil, odebrali se všichni do velkého po
koje, rozsvítili všecky svíčičky na vánočním stromě a zazpívali 
radostnou vánoční píseň: "Narodil se Kristus Pán, veselme se!" 

Po této písni nastalo chvíli nábožné ticho a teprve potom 







se přátelé ve Zlatém domově dali znovu do spokojeného roz
hovoru. Vzpomínali na všecky. obdarované chudé děti, co asi 
říkají neočekávanému nadělení, a v duchu slyšeli jejich radostné 
výkřiky a jásot nad krásnými dárky. Byla to opravdu čistá 
radost nad vykonaným dobrodiním a také to pana Kludského, 
babičku a Mikeše z celých vánočních svátků nejvíc těšilo, že to 
mohli vykonat. 

. � 

A zatímco babička, pan Kludský a starý Svejda vzpomínali 
na různé staré vánoční zvyky a obyčeje, ukazovali si .. Pepík, 
Oluška a Frantík své dárky. Prohlíželi pěkné knihy, poučné 
i zábavné, a dohodli se, že si je budou navzájem půjčovat, aby 
všech co nejvíce užili. Potom se dali do louskání ořechů, do 
f íků, datlí, jablek a jiných dobrot, kterých byla na stole v jídelně 
plná veliká mísa. 

Pepík s Mikešem si přitom vzpomínali, jak si ve staré cha-
� 

loupce dali o Stědrém večeru své první dárky. Jak Mikeš dostal 
od Pepíka koloběžku a Mikeš zase obdaroval Pepíka sáňkami, 
které mu odevzdal pod mladou jablůňkou na zasněžené za-

� 

hrádce. Vzpomínali, jak ty sáňky ještě o Stědrém večeru hned 
zkusili a jak se na nich ve svatvečerní hvězdnaté noci vozili od 
� 

Sobrů s kopečka dolů až k potoku. Jak to bylo krásné, když jim 
k tomu strýček slouha Malinovský někde až u chaloupek na 
Bulánce vytruboval svoji veselou vánoční koledu. 

A největší radost z prvních vánoc ve Zlatém domově měl 
náš milý kocourek Mikeš. Těšil se z toho, že se mu vyplnilo 
jeho přání, aby byli jednou všichni pohromadě, že se mají 
navzájem všichni rádi a že se jim daří tak dobře, že mohou 
udělat i jiným, potřebnějším lidem radost a potěšenÍ. Jeho 
životní sen se mu vyplnil! 

Poslouchal s uspokojením šťastný smích mladých přátel 
i moudrý rozhovor starých, a když viděl, že nastala příhodná 
chvíle, požádal Pohádkového dědečka, aby vypravoval pěknou 
pohádku, která by se hodila pro vánoční svatvečer. Dobrý 
dědoušek chviličku přemýšlel a potom počal milým a poutavým 
způsobem vypravovat. 
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Byla tuhá zima a mrzlo, až šindele na střechách praskaly. 
Lidé byli rádi, že sedí u teplých kamen, a kdo nemusil, ani 
nevytáhl ze stavení paty. A nad tichou krajinou jen krákaly 
hladové vrány. 

Bylo už pozdě kvečeru. Po umrzlé cestě spěchali dva lidé, 
aby ještě za světla došli do nejbližší vesnice a tam si vyprosili 
teplý koutek k přenocování. 1)EO dva lidé, milí přátelé, byli 
Josef Pěstoun a Panna Maria. Chudobný oblek je sotva chránil 
před velkou zimou a všechen jejich majetek byl svázán v uzlíku, 
který nesl Josef Pěstoun. 

Když došli do vsi na náves, zeptal se Josef staré babičky, 
kde bydlí starosta. Babička mu ukázala na největší statek a za 
malou chvilku už Josef prosil v útulně vyhřáté světnici starostu 
o sebemenší koutek k přespání. Starosta Barták byl dobro
srdečný člověk. Litoval, že už nemá ve stavení ani kousek prázd
ného místa, a nabídl Josefovi nocleh v teplém chlévě, který stál 
na konci vesnice. Josef starostovi radostně poděkoval a hned 
tam spěchal s Marií, aby si po namáhavé cestě odpočinuli pod 
střechou. Zanedlouho spala; celá vesnička a jen starý ponocný 
Voříšek chodil po vsi a na velký roh vytruboval do nočního 
ticha hodiny. A když odtroubil dvanáctou a chtěl se jít také 
trochu ohřát do své milé chaloupky, spatřil pojednou nad hor
ním koncem vesnice velikou záři. Rychle tam běžel, co mu jeho 
staré nohy stačily, aby se podíval, od čeho ta podivná záře 
pochází a aby zbytečným troubením na poplach nebudil spící 
vesničku, kdyby to snad nebyl požár. Ale na konci vesnice za 
starostovou zahradou div na kolena ten starý dobrák neklesl, 
když tam doběhl a spatřil nad starostovým ovčincem velikou 
zářící hvězdu. 

Ponocný byl známý čtenář a nejraději četl ve starých kro
nikách, v kterých bylo zapsáno, co se kde stalo a jaká pro-
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roctví se ještě mají vyplnit. A dobře věděl, že tato ohromná 
hvězda je znamením, že se narodil Ježíšek, celého, světa vykupi
tel. A ta hvězda zářila teď nad obyčejným starým chlévem, 
který stál sám v polích na samém konci malé, chudé vesničky. 
Stará kolena se mu rozčilenim roztřásla, ale přece mčl ještě 
tolik síly, že se rychle obrátil a běžel zpět do vesnice, aby vzbudil 
obecního pastýře. Vzpomněl si na jedno staré proroctví v kro
nice, že má být Ježíškovo narození světu oznánteno zpčvy 
a pastýřským troubením. Ale jaké bylo jeho překvapení, když 
doběhl na náves a uviděl obecního pastýře již oblečeného, jak 
se staví doprostřed zasněžené návsi, nasazuje troubu k ústům 
a počíná vytrubovat veselé koledy, jak nejkrásněji uměl! 

Měsíc v úplňku překrásně svítil a radostné melodie se rozlé
haly tichou zimní nocí. "Co se stalo?" ptala se překvapená 
vesnička a za malou chvilku už ze statků a z chaloupek sněhem 
zachumlaných vybíhali strýcové a tetičky a rozechvěným hla
sem se pastýře vyptávali, co se to slavného přihodilo, "neb nikdá 
tak nedělal, aby v noci troubíval!" 

A když pastýř vážným a slavnostním hlasem užaslým vesni
čanům zvěstoval, že se právě za vsí ve starostově starém chlévě 
narodilo Jezulátko, tu se všechny panímámy honem zase vracely 
do svých příbytků, aby narychlo sehnaly, co mají ve svých 
zásobách nejvzácnějšího za dárek pro Ježíška. 

Druhý den ráno celé proudy vesničanů putovaly za vesnici. 
Sám pan starosta v čele obecního výboru, pečlivě ustrojen do 
nedělních šatů, ubíral se vážným krokem k jesličkám, aby se 
Jezulátku poklonil. A za ním ostatní sousedé a sousedky, všichni 
ustrojeni do toho, co měli nejlepšího. 

Dárků měli všichni plné náruče, nůše, košíky a ještě za sebou 
táhli různé věci na sáňkách, aby svatá rodina už žádnou nouzi 
netrpěla. A nikdo ani tíhu dárků necítil, jak se jim lehce šlo. 
Pan starý vybral soudek nejlepší medoviny a sám jej na ramenč 
nese a spěchá, aby tam byl dříve než kmotr Vocilka, který 
přináší plnou lísku jitrniček. 

Za ním běží učedník pekaře Vondry s plným košíkem ještč 



teplých rohlíků a housek a chechtá se vesele, kluk pačesatá, 
že předběhl Tondu Vackového "od topola". "No jo, to je toho!" 
omlouvá se Tonda, protože musí jít opatrně s plným džbánem 
hůsté smetany. Selka Strnadová snesla do nůše všechny zásoby 
vařiva, na sáňkách všecko sama přivezla a těší se, jak Marii 
překvapí pěkným máslem. A ještě takový bochník chleba při
dala, že jejich Anička jej sotva unesla. 

A jako vítr se žene švec Hotovička. Krásné zimní teplé botičky 
vybral a na talíři je přináší, aby přece bylo vidět, že zná nóbl 
způsoby. A ještě mnoho a mnoho lidí přicházelo, aby se Ježíš
kovi poklonili a pěknými dárky mu radost udělali. 

Před jesličkami musel být klid a pořádek. Sám pan starosta 
s panem učitelem tam dávali pozor a všichni návštěvníci museli 
přicházet a odcházet v největším pořádku. 

A každý s radostí poslechl. Ale když odjeli tři králové a jiné 
vzácné návštěvy, promluvil starosta k lidem: "A teď, prosím vás, 
lidičky, udělejte místo dětem. Ať se také ty maličké k jesličkám 
dostanou a s Jezulátkem se potěší!" 

Zpočátku byly děti tiché jako pěny. S posvátnou úctou si 
prohlížely hezounké Jezulátko a neodvažovaly se skoro ani 
dýchat, ale Josef Pěstoun je sám vyzval, aby se také trochu 
proskočily. A děti hned s radostí poslechly. Toník Zelenků 
udělal hned ve sněhu krásný kotrmelec, a když se tomu dal 
Ježíšek do smíchu, začala před jesličkami hned pořádná vzteka
nice. Kluci se počali koulovat a válet ve sněhu, až sníh vysoko 
kolem nich vyletoval. Vyváděli takové komedie, že se jim sám 
Josef Pěstoun musil smát. Potom postavili před chlévem tak 
pořádného sněhuláka, že i zvědavá veverka musila z blízké 
březinky přiběhnout, aby se podívala, jaký je to divný pantáta. 
A když přišla k jesličkám stará žebračka Bartačka s kolovrát
kem, aby aspoň Jezulátku zahrála, když nemá sama co do huby 
dát, daly se všechny děti kolem sněhuláka do tance. Když se 
děti tancem a skotačením unavily, seskupily se zase kolem 
jesliček. Tváře jim zrovna hořely a očka radostí svítila. Byla 
radost se na všecky podívat! Zvláště malá Hrušková se tak 



Ježíškovi zalíbila, že ji pojednou zatahal za rukáv. A to ji tak 
hned osmělilo, že vzala Jezulátko šetrně za ručičku, počala mu 
prstíkem jezdit po drobounké dlani a přitom říkala: "Vařila 
myška kašičku na zeleným rendlíčku!" 

Když ostatní děti uviděly, že se to Ježíškovi líl:ií, začaly jedno 
přes druhé odříkávat všelijaké básničky, říkadla a .. písničky. 
Takový kluk jako řimbuk s vykulenýma očima, Frantík Bube
níků, protlačil se až k jesličkám a spustil: "En, ten, týny, jsou 
rakatýny, jsou raka, buraka, enyky, benyky, buc, tys to všecko 
spuc!" A ještě to ani nedoříkal, už spustil druhý kluk: "Rak 
leze z díry, vystrkuje kníry; haklice, bukvice, červená stolice, 
kopeček, lesej ček, čtyři okna ven!" 

Ale ani děvčátka se nedala zahanbit. Starostova Mařenka 
způsobně odříkala přání, které se naučila babičce k svátku. 
Děti se smály, až se ohýbaly, když vážně před Ježíškem spustila: 
"Drahá babičko!" Aby to napravila, honem zase počala od
říkávat násobilku "sedmi" a nespletla se, ačkoliv se sám Josef 
Pěstoun smál, až mu z dobráckých očí slzy tekly. 

K polednímu se děti rozutekly, ale sotva doma odložily 
lžíce, honem zase pospíchaly k jesličkám. Předtím však dů
kladně prohlédly svoje zásoby hraček a vybíraly z nich nejlepší 
kousky pro Ježíška. Neměly jich, chuděrky, mnoho a snad ani 
jediná z těch hraček nebyla celá, ale v očích dětí měly ty hračky 
cenu nad zlato! Přinášely a kladly je před jesličky s takovým 
radostným výrazem v rozzářených očích, jako by dávaly dary 
cennější, než byly dary tří králů. A byly mezi dárky i kulaté 
kaménky, ucha od hrnců, pestré střepiny, otlučené káči, harmo
niky a jiné drahocenné věci. 

Ale Josef Pěstoun ukládal všecky ty dárky se šetrnou po
zornostÍ. Však také děti, i ty nejchudší, dávaly dobrý pozor, 
jak bude jejich hračka přijata, a tou upřímnou radostí se až 
zarděly, když viděly, že jejich dárek je stejně pečlivě uložen 
jako hračky dětí bohatých sedláků. S vážnou tváří přijal Josef 
Pěstoun pytlíček fizulí a spokojeně pokyvoval hlavou, když mu 
Pepík Jedličků šeptal, že v něm jsou jen samé pěkné straky, 
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kanárci a slepičky! A starý ten dobrák až zaslzel, když viděl, 
že děti přinášejí i dárky živé, s kterými by se byly jistě velmi 
těžce loučily, kdyby to nebyly dárky pro Ježíška. Tak mlyná
řův Karlík přinesl hezounkého strakatého králíčka i s budníkem 
a párek krásně vybarvených holubů purclíků. Ještě je Josef 

� 

Pěstoun ani neuložil a už mu zase Růženka Stěpánková podá-
vala roztomilého beránka s červenou stužkou na kudrnatém 
krku a Helenka Chalupová k němu položila dřevěnou ovečku 
bez hlavy, aby prý se mu nestýskalo. 

"Tohle budeme mít teď hospodářství," liboval si Josef Pěstoun. 
"A staframente, i věrného hlídače do něho budeme mít! Tos měl 
dobrý nápad, Frantíku, Lojzíku, Toníku, nebo jak ti říkají!" 
upřímně se zasmál, když z malých, zkřehlých ruček drobného 
kloučka bral malinké štěňátko s černou pusinkou. "Vono už 
taty nědy štětne!" tajemně šeptal klouček Josefovi do ucha, 
aby to ostatní kluci neslyšeli. Josef Pěstoun ho za to pohladil 
laskavě po hlavě a potom vyzval děti, aby se už rozešly domů, 
že již nastává večer a že mohou zítra zase přijít. "Počkejte, 
strýčku!" zvolal vtom jeden kluk. "Tamhle sem běží ještě ně
jaká vánočka!" Všichni se dali do smíchu a ohlédli se ke vsi. 
A skutečně! Nějaká holčička ještě přinášela tak velikou vánočku, 
že ji za ní ani nebylo vidět. 

"Děti, děti, jak jste hodné, že jste tak na Jezulátko pama
tovaly!" děkovali dětem Josef Pěstoun s Pannou Marií, ale malý 
Vašík jim vesele a radostně odpověděl: 

"I to nic není, strýčku! Dyť on nám Ježíšek za to bude od 
teďka každý rok hodně nadělovat!" 
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Kamarádi zvířata dostali štědrovečerní jídla a dárky do 
svých útulků, aby se z nich mohli v klidu a po své vůli rado
vat. Proto se všichni sešli u slona Brundibára, protože mčl 
největší útulek a také proto, že si už kamarádi zvířata zvykli 
scházet se u Brundibára na přátelské popovídánÍ. Proto také 
ve slonově útulku byl postaven malý, ale krásně vyzdobený 
vánoční stromek, aby svou vůní a sytou zelení zkrášlil zvířatům 
� 

Stědrý večer. 
Také všichni přátelé ze Zlatého domova je přišli navštívit 

a spolu s nimi vzpomínali na staré časy a na doby velké bídy. 
A přitom všichni hleděli na Mikeše s takovou vděčností, že 
to bylo skromnému kocourkovi skoro nemilé. Proto začal raději 
sám vypravovat, jak se všichni společně přičinili, aby se jim 
zase vedlo dobře, a každému zvlášť připomněl, co dobrého pro 
všechny ostatní vykonal. 

Bylo v tom Br,undibárově útulku tak útulně a příjemně, že 
se přátelům ze Zlatého domova nechtělo odejít, ale pomalu 
nastával čas připravovat se do kostela na půlnočnÍ. Proto se 
všichni zase vrátili do svých pokojů a v Brundibárově útulku 
u kamarádů zvířat zůstal jen Pohádkový dědeček, aby jim 
také vypravoval nějakou vánoční pohádku. 

Vyprávěl ji !akovou podivnou řečí, lidem nepochopitelnou, 
ale kamarádi zvířata jí dobře rozuměli a pohádka se všem 
opravdu velmi líbila. Byla to pohádka o psu Lyšajovi, kte
rou Pohádkový dědeček vyprávěl potom ještě jednou na Hod 
boží přátelům ve Zlatém domově, a posuďte sami, zda je hezká 
nebo ne. 

Byla krásná štědrovečerní noc. Hvězdičky se na nebi třpy
tily jako perličky a měsíc svým bledým světlem ozařoval tichou 
vesničku. Mrzlo, až polena na dvorech pukala, a studený vítr 
se občas prohnal s hvÍzdotem mezi zasněženými statky a cha-



loupkami. Obyvatelé vesnice byli shromážděni v teple vytope
ných světnicích, kde v kamnech vesele praskalo smolnaté dříví 
a voněla štědrovečerní večeře. V každém stavení, kde měli děti, 
stál na stole vyzdobený vánoční stromeček a děti se té krásy 
nemohly ani nabažit. A venku obcházel vesnici jen starý slouha 
Halena, �terý pod okny každého stavení zatroubil krásnou 
koledu. 

Také ve velké světnici u Dalibů seděla celá rodina kolem 
velkého dubového stolu a večeřela. I všechna čeleď byla s hospo
dářovou rodinou v útulné světnici, protože koně, krávy i ostatní 
domácí zvířata byla ve svých teplých chlévech dobře obsloužena 
a řádně nakrmena. 

Všichni byli v té krásné štědrovečerní noci spokojeni, lidé 
• fV 

1 zVlrata. 
A přece u Dalibů na někoho zapomněli! 
N a dvoře v chatrné boudě ležel věrný strážce hospodářova 

majetku, pes Lyšaj. Mrazivý vítr ho studil i skrze jeho huňatý 
kožich a Lyšaj měl i hlad. Hlavu měl položenou na předních 
prackách a smutně hleděl k osvětleným oknům hospodářova 
obydlí. Marně čekal, že si také na něho hospodyně vzpomene. 
Jindy v tu dobu býval už dávno nakrmen a vždy si ještě po 
večeři trochu schrupl, aby vydržel po celou dlouhou noc bdít. 
Ale dnes měl hlad a spát se mu už také chtělo. 

A tu se pojednou před boudou rozsvětlilo a nějaký líbezný 
hlásek volal na Lyšaje, aby vylezl z boudy ven. Lyšaj hned 
poslechl, ale velmi �e podivil, když poznal, že to není nikdo 
z hospodářovy rodiny. Před boudou stála čtyři roztomilá dě
ťátka a Lyšaj hned uhodl, že jsou to andělíčkové. Vždyť mu je 
nedávno malá Alenka ukazovala v pěkné obrázkové knížce� 
Věděl, že na ně nesmí zavrčet ani zaštěknout, a také ho to ani 
nenapadlo. Nechal si klidně rozepnout pásek na krku a také 
se ani trochu nebránil, když ho andělíčkové vzali každý pod 
jednou nohou a vznesli se s ním nad vesnici. Lyšaj byl vždycky 
kurážný pes a také při tom letu se docela nic nebál. Jen byl 
zvědav, kam ho ti andělíčkové nesou. 



Hvězdy se kolem nich rychle míhaly a měsíc se tak rychle 
zvětšoval, že byl za chvilku velký jako kolo od vozu. Na Ly
šaje přátelsky zamrkal, jako by chtěl říci: "Máš to dobrý!", 
a Lyšaj mu na pozdrav zamával ocasem. A než se nadál, při
letěli k nebeské bráně, která se sama před nimi otevřela. Hned 
za bránou seděl na nízké zlaté stoličce sám svatý Petr a četl 
v nějaké tlusté knize. Podíval se na andělíčky přes brýle a zeptal 
se: "Kdo vás pro něj poslal?" 

"Svatý František," odpověděli andělíčkové. 
"Vždyť jsem si to hned myslel!" zabručel svatý Petr do vousů 

a sklonil hlavu zase ke knize. 
Andělíčkové letěli s Lyšajem dál kolem hezkých domků, 

postavených ze samých růžových obláčků, a ze všech těch 
domků vycházela příjemná vůně z dobrých jídel. Lyšaj už si 
myslel, že by s ním andělíčkové mohli do některého z těch 
hezkých dómečků zaletět, ale andělíčkové s ním letěli ještě 
dál, až přiletěli k velkému domu, z kterého zaznívaly veselé 
hlasy všech možných zvířat. "To je nebeské obydlí svatého 
Františka z Assisi, známého přítele zvířat," pošeptal jeden z an
dělíčků Lyšajovi do ucha. "Musíš mu dát pěkně pac, aby viděl, 
že jsi řádně vychovaný pes." 

"I to víš, že to dobře provedu," povídá Lyšaj lidskou řečí. 
"Pro 'lepána, kde jen jsem se já tomu naučil?" podivil 

se Lyšaj. Chtěl ještě po lidsku říci, že jednou už dával pac 
i panu starostovi z Kozochlup, ale velkým překvapením už 
nemohl ani promluvit. 

Andělíčkové s ním zrovna vletěli do krásné velikánské svět
nice, kde bylo plno všelijakých zvířat: koně, psi, lvi, jeleni, 
kozy, sloni, tygři, kočky, opice, zajíci a mnoho jiných zvířat, 
která Lyšaj ještě nikdy neviděl. A všechna tato zvířata si spolu 
hrála jako nejlepší přátelé. 

Mezi zvířaty poletovalo mnoho roztomilých andělíčků, kteří 
si se zvířaty hráli a nosili jim plné koše všelijakých pamlsků. 
U prostřed světnice stál svatý František, přítel a ochránce všech 
zvířat, a díval se s dobráckým úsměvem na své miláčky. Ale 



když přilétli andělíčkové do světnice s Lyšajem, hned jim šel 
naproti, aby uvítal nového hosta. 

"Vítám tě, Lyšaji! Dej mi hezky pac! Tak! To je vidět, 
že jsi zdvořilý pes. Pěkně tě vítám mezi nás!" promluvil tak 
vlídným hlasem, že se Lyšaj radostí otřásl. Ale co to? Co se 
to zase podivného 's Lyšajem stalo? Jindy, když se oklepal, 
lítalo z jeho hustého kožichu jen všelijaké smetí, které se na něj 
při povalování před boudou nachytalo. ale teď? teď se 
z něho sypaly na všecky strany jen samé zlaté 'dukáty, že to po 
celé světnici jen zvonilo! 

Andělíčkové se hned ze všech stran slétli, aby si sesbírali 
dukátky ke hraní, a Lyšaj na to zůstal okounět s hubou ote
vřenou. Ale hned se zase vzpamatoval, posadil se na zadní 
nohy, pravou přední podal svatému Františkovi a hlavou se 
hluboce poklonil. 

"Copak Lyšaj, to je pašák!" povídal svatý František. "To je 
chlapík, on zrovna nedávno vytáhl z rybníka malého kloučka, 
který se neopatrně klouzal na slabém ledě a probořil se do 
vody. Ale to není všecko! Lyšaj také zachránil život svému 
hospodáři! Jednou se hospodář Daliba těžce poranil na poli, 
a nebýt Lyšaje, byl by tam snad zahynul. Ale chytrý a ro
zumný Lyšaj hned rychle odběhl domů a doma svým žalost
ným štěkotem upozornil na sebe domácí lidi, kteří hned po
chopili, že se hospodáři na poli něco přihodilo. Copak Lyšaj, 
to je chlapík!" 

Lyšaj byl sice skromný pes, ale ta chvála před tolika vzácnými 
zvířaty mu byla přece tak milá, že na znamení své spokoje
nosti zavrtěl ocasem. Ale prokrýlepána děti, ten se zase 
polekal! 

Za ním to najednou zazvonilo, jako když se rozezvučí množ
ství malých zvonků. Lyšaj se ohlédl, ale nechtěl svým očím 
ani věřit! Místo svého vlastního chlupatého ocasu měl pojednou 
z ničeho nic krásný, pestrobarevný ocas z peří, jakým se 
chlubívá jen pyšný páv, a na konci každého koncového peříčka 
visel malý zvoneček. 
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Lyšaj chtěl honem uskočit, protože myslel, že si na něco 
takového jen nepozorně sedl, ale zvonečky tím více zvonily, 
čím dále uskakoval. Drobní andílkové se smíchy už kutáleli 
po růžových obláčcích a dobrák Lyšaj, když viděl, jakou radost 
jim tím dělá, skákal tím víc. Ale pojednou ho napadlo, že se 
snad nechová v nebi jaksepatří. Ohlédl se rozpačitě na svatého 
Františka, ale když viděl, že se vlídně usmívá, dal se znovu do 
rozpustilého skákání. 

Potom přinesl jeden z andělíčků velké zrcadlo a zavolal na 
Lyšaje, aby se šel na něco podívat. 

"No jo," pomyslel si Lyšaj, "tuhle legraci už dávno znám! 
Děti našeho hospodáře to také se mnou dělaly, až jsem na to 
přišel, že je to zrcadlo a že v něm vidím sám sebe. Však já 
dobře vím, že to budu já, ale budu dělat, jako když vidím 
cizího psa, a pořádně na něj zavrčím, abych těm andělíčkům 
nezkazil zábavu." 

Když se však milý Lyšaj podíval do zrcadla, zježily se mu 
leknutím všechny chlupy na zádech. A nebylo také divu 
prokrýlepána! Vždyť v tom zrcadle místo sebe uviděl sta
rého rohatého kozla s dlouhým černým vousem! Nevěděl, 
chudák, co má dělat ! A tu ho zase uklidnil vlídný hlas svatého 
Františka: "Počkejte, broučkové!" promluvil světec k andělíč
kům. "Chcete mít s Lyšajem legraci, a on chudák ještě dnes 
ani nevečeřel! Pověz mi, Lyšaji, zda ti hospodyně dává pořádně 
najíst za to, že jim hlídáš ve dne v noci jejich majetek?" 

"Ano, prosím, dostávám jídla dost!" odpověděl Lyšaj a podí
val se na svatého Františka, jak mohl nejupřímněji. 

"To je pravda!" pravil světec vážněji, než dříve mluvil. 
"Ale dnes na tebe zapomněli, viď?" 

Lyšaj mlčel. Nemohl pro jednou přece svou hodnou paní
mámu v nebi zostudit, a proto raději neodpověděl. 

Svatý František ho pohladil po hlavě: 
. "J si hodné a věrné zvíře, Lyšaji! Jsi hodný za to, že pro jedno 
opominutí svou hospodyni hned nepomlouváš. N u nic se 
nestalo! Když jednou zapomněla, tak zapomněla. Ale my tě 



tady zato svátečně pohostíme! Hola broučkové, přineste tu 
štědrovečerní večeři pro Lyšaje!" 

Lyšaj čekal. Ale dříve než ještě uviděl andělíčky s hrnky 
a talířky s večeří, ucítil pojednou takovou líbeznou vůni, že se 
až oblízl. Potom viděl, jak množství andílků přináší plno misek 
a talířů, a slyšel, jak sborem volají: "Lyšaji, Lyšaji, vstávej, 
ty starej chlupáči! Nesem ti večeři!" 

A vtom se Lyšaj probudil. 
Zamžoural ospale očkama a potom hned vyskočil radostně 

z boudy ven. U boudy stály dvě hospodářovy děti a každé 
drželo v ručkách misku s líbezně vonící večeří. Děti už chtěly 
misky s jídlem postavit Lyšajovi před boudu, ale vtom vyšla 
na zápraží hospodyně Dalibová a volala: 

"Počkejte, dbti! Nedávejte mu to před boudu! Vezměte to 
zase do světnice a Lyšaje odvážem! Ať se dnes nají a ohřeje 

. �  

s námi ve světnici! Ať také ví, že je dnes Stědrý den. Vždyť 
bychom byli málem na chudáka zapomněli!" 

A Lyšaj vděčně lízal ruku, která mu s krku sundávala kožený 
opasek. Velikými skoky přiběhl do stavení a dlouho rejdil ve 
světnici, skákal z jednoho na druhého a nemohl se ani nabažit 
té vůně a toho tepla, kterého byla plna hospodářova světnice. 

Když se přátelé ze Zlatého domova vrátili z kostela z půl
noční, spali už kamarádi zvířata spánkem klidným a spokoje
ným. Také přátelé se brzy po příchodu uložili ke spánku a za 
chvilku již celý Zlatý domov klidně a bezstarostně dřímal. 
A jen náš milý kocourek Mikeš nemohl dlouho usnout. Ne 
starostí, ale bezměrnou radostí, že jsou všichni zase pod jednou 
bezpečnou střechou, že se mu tak krásně splnil jeho životní 
sen a· že může pomáhat jiným, kteří bojují o lepší život, tak 
jako on musel bojovat. 

Byl šťastný, že život jeho i všech přátel a kamarádů plyne 
klidně, jako ten měsíc v úplňku plyne po krásné, hvězdnaté 
obloze v posvátné vánoční noci. 



Nu odpočiň si tedy, milý kocourku, a žij i dál již jen 
klidným a spokojeným životem a přejeme ti srdečně, aby se ti 
už nikdy nevrátily ty těžké a klopotné chvíle, kterých jsi v životě 
tolik zakusil. 
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