
4 5

U babičky

Byl to krásný letní den. Takový ten voňavý den, 

kdy je všude sluníčko, pofukuje vítr a odevšad se 

linou různé vůně. Jsou cítit lesní jahody, ostružiny, 

co má babička vzadu na zahrádce, všude voní 

seno a čerstvě posečená tráva. Z kůlny je cítit vůně 

nasekaného dřeva a z hrnečku na okně od kuchyně 

se line krásná vůně kafíčka, co si tam dal vychladit 

děda, aby si nespálil pusu jako vždycky. Za rohem 

na sušáku je pověšené vyprané prádlo a peřiny 

a všude kolem je cítit takové to voňavé mejdlíčko 

a prací prášek. Jak se kolem prohání vítr, 

tu a tam přinese závan čerstvého jehličí nebo vůni 

šišek, občas vám pod nosem proletí vůně pečené 

bábovky z babiččiny trouby nebo závan Maxe, toho 

obrovského mokrého psa, co se pořád někde válí 

a do něčeho strká.

A do toho ty zvuky. Jé, těch ale je. V dálce zní 

cirkulárka, jak někdo řeže dřevo na večerní táborák 
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a opékačku buřtů, zvuk projíždějícího autobusu, 

který právě na náměstí u kostela naložil a vyložil 

pár lidí, kteří někam jedou nebo odněkud přijeli, 

za kopcem zní zvonek oveček pana Charváta, který 

jich tam má celé stádo. Z lesa občas zahouká sova 

a zaskřehotá sojka. A jak tam v lese poletují, honí 

se a skotačí všelijaká zvířátka, ozývá se šustění, 

praskání, hučení a různý jiný hlomoz, který k tomu 

všemu dovádění prostě patří. Z kuchyně je slyšet 

starý tranzistorák, co ho má puštěný babička, aby 

jí to vaření lépe ubíhalo a taky, aby si mohla pěkně 

do rytmu broukat nějakou starou písničku, která 

jí na tváři vyloudila úsměv, to jak si vzpomněla 

na svoje mladá léta a na to, jak i ona jezdila ke své 

babičce a jak si ona jako malá užívala ty krásné 

chvíle dětství a sladkého nicnedělání. A když 

do toho svítí sluníčko, jak tomu bylo toho dne, kdy 

začal náš příběh, všechno se zdá krásné.

Píďa

Toho dne se malá holčička Píďa, jak jí všichni 

říkali, vysoukala z postýlky. Spala pod obrovskou 

prachovou duchnou dlouho. Vstávala skoro před 

obědem, protože den předtím strašně dlouho 

lumpačila a dováděla v chalupě i na zahradě, hrála 

si na dobrodružství a na princeznu, cestovatelku 

a policistku. Potom byla chvíli rytíř a násadou 

od koštěte zaháněla obrovského draka. Tím drakem 

byl spící pes Max, který chudák ani nevěděl, že je 

drak, ale raději se statečné rytířce s koštětem klidil 

z cesty a našel si jiné, klidnější místo, kde by dospal 

přerušený spánek.

Píďa se probudila do krásného, vyhřátého 

a voňavého dne. Mohla spát dlouho, protože byly 

prázdniny a byla na chalupě u dědečka a babičky, 

a to bylo vždycky strašně prima a moc dobrodružné. 

Babička byla tuze hodná a každý večer se dívala 

na romantické seriály. Píďu pozorovala jen tak 
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začal náš příběh, všechno se zdá krásné.
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po očku, a tak měla Píďa spoustu prostoru pro 

svoje lumpárny a dobrodružství, která vždy 

na prázdninách prožívala. A děda? Děda, ten spal 

s brýlemi na nose a předstíral, že si čte noviny. 

Když se vysoukala z postýlky, šla si Píďa umýt oči 

a vyčistit zoubky a ještě celá rozcuchaná se šourala 

do kuchyně, kde babička právě zadělávala těsto 

na knedlíky. Dneska bude rajská. Mňam, pomyslela 

si Píďa a už se natahovala ke kuchyňskému 

stolu, kde stála dvoubarevná bábovka a kakao. 

„Dobré ráno, mladá slečno, ta je s oříškama, 

tak jak ji máš ráda,“ řekla babička. Položila Pídě 

ruku na rozcuchanou hlavu, láskyplně ji pohladila 

po vlasech a něžně se na ni podívala blankytně 

modrýma očima. „Babi, ty jsi stejně nejlepší 

babička na celém světě,“ zahuhlala Píďa plnou 

pusou. „Můžeš mi, prosím, zabalit dva kousky 

s sebou?“ žadonila Píďa a rychle upíjela horké 

kakao, aby se na něm neudělal škraloup, který tak 

bytostně nesnášela. „A kampak se chystá má malá 

dračice dnes?“ otázala se babička a významně 

povytáhla obočí. Vrásky kolem jejích úst se rozložily 

do krásného vějířku, to jak se často smála, ale 

snažila se vypadat vážně. „Babi,“ odpověděla Píďa 

a upřeně se podívala na babičku, „to bys nevěřila, 

co já mám dneska práce a lítání. Nemám vůbec 

čas.“ Babička na Píďu vykulila údivem oči a přitáhla 

si mísu s těstem, aby zadělala na ty knedlíky. „Tak 

to si ráda poslechnu,“ usmála se babička a dala 

se zase s vařečkou do práce. Píďa si usrkla kakaa 

a spolkla poslední kousek bábovky. 


