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1. Závodění
Bylo páteční odpoledne a bylo krásně. Sluníčko svítilo, ale teplo bylo jen tak akorát,
ani vedro, ani zima. Stromy v parku zářily veselou jarní zelení a v jejich korunách
ptáčci pečovali o mláďata v hnízdech.

Maminka právě vyzvedla Edíka z družiny a v ruce se jí houpala síťovka s hračkami
na pískoviště. Edíkovi bylo osm, takže mu někdy připadalo, že je na hraní na písku
už velký, ale nakonec ho to vždycky bavilo. Ale ty bábovičky, co je máma nese, jsou
samozřejmě hlavně pro Edinku!

Ze zahrady školky bylo už z dálky slyšet výskání a smích. Maminka se musela usmát
– měla dnes náročný den, spoustu práce na poslední chvíli, ale dětská radost je
zkrátka nakažlivá a uvolňující.

„Tak kdepak máme Edinku? Vidíš ji někde?“ zeptala se Edíka a jen tak zamávala do
zahrady, třeba ji holčička zahlédne. A taky že ano – Edinka se k nim hned rozeběhla,
ruku v ruce se svou nejlepší kamarádkou Adélkou. „Mami, mami, my jsme stavěly
hnízda pro ptáčky, z trávy a větviček!“ hlásila Edinka nadšeně, a Adélka hned dodala:
„A taky jsme je kreslily. Máme obrázky na nástěnce!“ Maminka se znovu usmála.
„Tak to se budu muset podívat. Ukážete mi je? Edíku, chceš se taky podívat?“ Edík
zavrtěl hlavou, už trochu otráveně. „Ne, díky, počkám tady,“ řekl a kývl směrem
k plotu. Už by byl nejradši na hřišti. Místo toho zdržování kvůli obrázkům. Ach jo.

Holky i maminka zmizely ve dveřích školky a Edík zůstal na chodníku sám. Na
zahradě se zrovna honili dva kluci. Třetí se houpal na větvi, která byla přesně v té
správné výšce, pak seskočil na trávník a zavolal na kamarády: „Že mě nechytíte!“
Hned se za ním rozeběhli a začala pravá klučičí honička, plná kličkování, nadebíhání
a výkřiků „mám tě!“ a „tůdle!“. Edík by se hned přidal! Ve škole mu to dnes připadalo
dlouhé, navíc Ondra chyběl a Lukyho vyzvedla babička hned po o. Jak rád by se teď
proběhl a trochu si zalumpačil! Ale ty holky pořád nejdou a nejdou… kde jsou tak
dlouho?

Konečně je zahlédl ve dveřích, Adélka Edince zamávala a vyběhla zpátky na
zahradu. „Tak jsme tady,“ usmála se maminka na Edíka. Edinka ji držela za ruku a
jen utrousila „čau“. Edík to už nemohl vydržet. „Ségra, pojď, dáme si závod!
Schválně, kdo doběhne dřív… třeba k tamhle té lampě?“ ukázal prstem, a hned to
začal odpočítávat: „Tři, dva, jedna… stááárt!“ A vyrazil.

Edinka pustila máminu ruku a honem se taky rozeběhla, i když o chviličku později
než brácha. Edík běžel, utíkal, měl pocit, že letí! Dal do toho všechno, tohle přesně
teď potřeboval! Ani se nestačil zadýchat, k lampě to byl kousíček – škoda, měl dát
jako cíl až tu další, anebo klidně vrátka hřiště, však je odsud kousek. Otočil se – a už
to viděl. A teda hlavně slyšel.
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„To neplatí! Vyběhl jsi moc brzo! A vůbec, není to fér!“ volala na něj Edinka. Nejdřív
se snažila, utíkala rychle, co nejrychleji, ale když viděla, že stejně nemá šanci,
v půlce to vzdala. Tohle nemá cenu! Cítila, že se jí začíná třást brada, najednou se jí
chtělo brečet. Zároveň se ale zlobila - jen nevěděla, jestli na Edíka nebo na sebe.
Spíš jí to bylo asi líto.

„S tebou už závodit nebudu! Závoď si s klukama!“ a vyplázla na něj jazyk.

Edík měl chuť jí to oplatit, ale pak si všiml, že ségra se jen tak tak drží, aby se
nerozbrečela. Najednou si připadal trochu hloupě – je fakt, že soutěžit s holkou, která
je o čtyři roky mladší… to vlastně ani není opravdové soutěžení. Od začátku bylo
jasné, jak to dopadne, jenže v tu chvíli o tom nepřemýšlel. Prostě se chtěl
proběhnout, provětrat si hlavu, to bylo všechno.

Kde je vlastně maminka? Aha, tamhle – stojí, telefonuje a trochu se u toho mračí.
Jestli se Edinka teď ještě rozbrečí… To je den. Ale ne, on to zvládne! Musí na to ale
jinak.

„Edi…“ zkusil to měkce, a dřepl si k ségře, jako to dělávají máma a táta. „Ty jsi chtěla
vyhrát?“

Edinka neodpověděla, dívala se do země.

„Chtěla?“ zeptal se ještě jednou, tišeji.

Ségra k němu zvedla pohled, jako by se najednou odhodlala, a vybuchla: „Jasně že
chtěla! Každý chce vyhrát, přece!“ To „přece“ dodala už trochu smírněji, a Edík si
oddychl. Bude to dobré!

„To máš pravdu, každý chce vyhrát. Měl jsem běžet schválně pomalu, abys byla
první?“ nabídl, občas to tak dělali. Hlavně když byla ségra úplně malá. Ale to
nezávodili, to si na to jenom tak hráli. Tohle bylo něco jiného. A tak Edinka rázně
zavrtěla hlavou: „Ne!!! Příště si závoď s klukama.“

Edík se usmál: „No vidíš, teď jsi to vyřešila. Já si budu příště závodit s klukama a ty
zase s holkama. A když se budeme chtít proběhnout spolu, tak to od teď není závod,
ale jenom takové proběhnutí. Platí?“ A nastavil Edince dlaň.

Chvilku váhala, ale pak do ní plácla a přikývla: „No tak jo. Platí.“

Přesně v tu chvíli k nim přispěchala maminka, už dotelefonovala. „Děti, já mám
dneska den! Teď mi volali z nakladatelství, jestli bych jim tu poslední ilustraci do té
dětské knížky neposlala ještě dnes. Sice ji mám skoro hotovou, ale stejně…“
povzdychla si.

Tak proto se předtím tvářila tak ustaraně, napadlo Edíka. Takže hřiště dnes
nebude…? Maminka se na něj podívala, jako by mu četla myšlenky, a povídá: „Ale
na hřiště zajdeme, na chvilku. Přece jsme si to slíbili, no ne?“
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Děti svorně přikývly a radostně se rozběhly směrem k hřišti. „Mamí, poběž taky.“
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2. Zelený kyblíček
Když si Edík na hřišti užil všech svých oblíbených prolézaček a na lezecké stěně
vyšplhal až úplně nahoru, spokojeně seskočil dolů a rozhlédl se kolem. Co dál?
Houpačka byla obsazená a na skluzavce byla louže po včerejším dešti.

Edinka byla zabraná do báboviček, maminka seděla na kraji pískoviště a zrovna se
pro něco shýbala a pak to holčičce podávala. Á, bábovka – tedy bábovička ve tvaru
bábovky.

„Zrovna jsme se pustily do velkého pečení, přidáš se?“ vybídla maminka Edíka, když
k nim přišel a nerozhodně se zastavil u okraje pískoviště. Ale tak jo! Na pečení si ale
hrát nebude, místo toho postaví pořádný hrad, a když se to povede, tak i tunel.

„Edinko, můžu si vzít tuhle lopatku?“ zeptal se sestřičky.

Zadívala se na žlutou lopatičku, jako kdyby zvažovala, jestli ji při pečení může
postrádat, a nakonec usoudila, že ano. „Tak jo. Ale ne abys ji ztratil!“ dodala, a aby
svým slovům dodala vážnosti, zakývala prstíčkem (jako to dělá maminka).

„Žádné strachy,“ ujistil ji Edík a usmál se.

Za chvíli se Edík natolik zabral do práce, že holky přestal vnímat. Z písku se dnes
stavělo jedna radost – říkali jsme přece, že včera pršelo. Písek byl nahoře suchý, ale
když jste hrábli trochu do hloubky, byl tam krásně mokrý, na stavění hradu jak
dělaný! Dneska to vypadá na rekord – to bude stavba roku, pomyslel si Edík
spokojeně. Ale ta lopatička ho zdržuje, taková mrňavá… to chce něco pořádného!

Koutkem oka zahlédl zelený kyblíček – jo, to je ono! Ten tam nahrne písku jako bagr!
Edík hmátl po kyblíku a nabral do něj písku až po okraj. Nasypal ho na hrad, který byl
už pěkně vysoký. Trochu ho uplácal a nabral další dávku. Tolik, že když pak kyblík
zvedl, sypal se z něj písek všude kolem...

„Sypeš mi písek do boty!“ zaúpěla Edinka a rozmrzele se k bráchovi otočila. V ruce
měla bábovičku ve tvaru rohlíku, kterou zrovna chtěla naplnit pískem, ale uprostřed
pohybu se zarazila. „Ty máš můj kyblík! A ani ses nezeptal! Já ho potřebuju na dort!“

To je toho, kvůli jednomu kyblíku, který beztak ani nepotřebovala, pomyslel si Edík a
měl sto chutí po ní ten kyblík hodit. Pak se ale podíval na maminku. Nic neříkala, ale
dívala se a čekala.

V tu chvíli mu to došlo – kartičky! Ty kartičky, které jim maminka vystřihla a
namalovala a pak si povídali o tom, jak se člověk většinou zachová, když se mu něco
děje, a jak to může jít i jinak – trochu líp. Na jedné byla přesně tahle scéna. Tak jo,
zkusí to taky.
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„Edinko, promiň, já se zapomněl zeptat. Ale ten kyblík tady ležel, tak jsem myslel, že
ho zrovna nepotřebuješ – k tomu pečení.“ dodal honem, aby dal najevo, že bere
ségru vážně. Před Edinkou bylo hned několik druhů pískového pečiva, sladkého a
slaného. Dvě bábovky, tři rohlíky, a taky zmrzlina. Ta se bude taky péct? Edík tu
poznámku moudře spolkl, nechtěl ségru provokovat. „Víš, jak dělám ten hrad, tak
jsem potřeboval něco většího, aby to šlo rychleji. Můžu si ho teda ještě půjčit…
prosím?“ a taky zdůraznil poslední slovo.

Edinka řekla: „Tak jo, ale příště se nejdřív zeptej!“ a Edík řekl: „Jasan!“

Než se otočil zpátky ke svému hradu, koukl ještě na mámu. Ta uznale kývala hlavou
a ukazovala palec nahoru. Jako že je Edík faaakt borec.
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3. Dračí jeskyně a vylitá barva
Odpoledne na hřišti utíkalo rychle, když maminka ohlásila: „Tak, děti, už musíme
domů, posbírejte bábovičky. Zítra má být hezky, tak sem můžeme třeba už po
snídani, dobře?“ Dětem se nechtělo, ale věděly dopředu, že to bude jen na chvíli a
že maminka musí pracovat, a tak šly.

Doma se nasvačili a maminka si uvařila kafe. Když dojedli a uklidili nádobí, maminka
si odnesla šálek kávy k pracovnímu stolu a zapnula počítač. Byli domluvení, že ji
nebudou rušit, aby mohla dokončit tu poslední ilustraci. Vždy si na stůl postavila
cedulku, kterou jí děti vyrobily: Edík na ni napsal „Máma pracuje“ a Edinka ji ozdobila
kytičkami a srdíčky. A až pak přijde táta z práce, zahrají si Člověče, nezlob se.

Edinka si šla hrát s pokojíčkem pro panenky, který s maminkou nedávno vyrobily, a
Edík si řekl, že se pustí do malování. Moc ho teď bavil Bezzubka, tak namaluje dračí
jeskyni – ale pořádnou! Bude tam spousta draků, a bude to v noci a z jeskyně budou
lítat jiskry. Edík většinou maloval pastelkami, ale dneska dostal chuť zkusit to
vodovkami.

Kde vlastně jsou…? Maminku nechtěl vytrhávat z práce, a tak se pustil do hledání
sám. V šuplíku nebyly, ve skříňce vedle psacího stolu taky ne… tak že by v krabici?
Jenže ve které? Vyndal je a otevřel víko: první, druhé… hurá! Ve třetí krabici byly
nejen vodovky, ale i štětce a různě velké kelímky na vodu. No paráda!

Edík si spokojeně rozestavěl po stole všechno, co bude k malování potřebovat, a
pustil se do toho. Ségra si hrála s panenkami a něco si u toho povídala, prostě
pohoda a klídek. Hm, nakonec asi udělá jeskyni normálně za dne, kdyby to bylo
v noci, měl by pak spoustu práce s pozadím, ještě by se mu to rozpilo, to nemá cenu.
Jiskry můžou z jeskyně lítat i tak, udělá je trochu tmavší, aby byly víc vidět, rozhodl
se Edík a namočil další štětec, tentokrát tenčí. Ten tlustý, kterým namaloval jeskyni,
položil vedle obrázku. Předtím tam dával ten prostřední, kterým maloval Bezzubku –
nebo se mu to jenom zdálo? Štětec tam nebyl. No nic, podívá se po něm potom,
těžko se mohl propadnout do… třeba do jeskyně. Tu v pokojíčku opravdu nemají,
ačkoli když leze pod postel pro krabici s legem nebo hračkami, připadá si skoro jako
v temné sluji. Ale draci v ní nejsou, jen občas nějaká zapomenutá ponožka.

V tom ho z přemýšlení vytrhne maminka „To se mi snad jenom zdá! Edíku!“ Maminka
stojí ve dveřích a teď se chytila rukama za hlavu.

Co je?! Edík se nechápavě podíval nejdřív na maminku a vzápětí tam, kam směřoval
její pohled. A jejeje! Na zemi se válel ten ztracený štětec a kousek od něj ještě jeden,
na ten Edík v zápalu tvoření úplně zapomněl.
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Štětce byly od barvy, a nejen ony. Taky podlaha, a jak Edík vzápětí zjistil, šmouhy
byly i na psacím stole. Jak se to mohlo stát?! Dával si přece pozor… no, asi ne dost.
Ach jo!

Shýbl se pro ty dva štětce a maminka se chytila za hlavu znova. „Edíku, máš od
barev i tričko! No jen se podívej na ten rukáv. A zrovna to hezké nové, od babičky…“

Teď teprve to Edík viděl – předloktí měl od oranžové barvy, ne teda celé, ale docela
dost. A tohle tričko měl fakt rád, je moc příjemné a vepředu má obrázek dinosaura –
takový ten, co se dá obrátit, takže je dinosaurus buď zelený, anebo stříbrný. Když to
viděla Edinka, vykulila oči a dala si ruku před pusu. Tak to je průšvih!

Maminka se zhluboka nadechla a opřela se o futra dveří. Ne, nebude křičet. Nebude
křičet. Nebude křičet.

„Mami, promiň, já jsem si toho nevšiml, fakt ne! Já to uklidím, umyju… hned…“
sliboval Edík.

A v tu chvíli ho ségra podržela. „Maminko, já vím, jak se to umyje a kde je hadr –
v koupelně!“ prohlásila. „Edíku, počkej, já ho přinesu!“ A zamířila do koupelny.

Edík si mezitím sundával ušpiněné tričko a raději si místo něj vzal nějaké s krátkým
rukávem. Příště to udělá rovnou, ještě než se pustí do malování.

Maminka odešla do koupelny, aby tričko namočila – snad to pustí! Když se vrátila do
pokojíčku, stůl i podlaha byly umyté, štětce srovnané a děti se zrovna chystaly, že
odnesou kelímky se špinavou vodou.

„Edíku, a stihl jsi ten obrázek vlastně domalovat?“ zeptala se maminka, už smířlivě.
Najednou jí bylo trochu líto, že na něj tak vyjela – přece se zase tolik nestalo…
Dneska je prostě opravdu náročný den, a to pak stačí maličko, a člověku rupnou
nervy.

„Můžu se na ten obrázek podívat, ukážeš mi ho?“ dodala ještě a Edík rychle přikývl.
Byl moc rád, že se maminka už nezlobí. Navíc hned poznala nejen Bezzubku, ale i
Buřinu, a taky jí bylo hned jasné, že Bílá Běska na obrázku není proto, že bílý drak
se na bílé pozadí maluje dost těžko.

„Mami, a půjde to tričko vyprat?“ zeptal se Edík nakonec.

„Já myslím, že jo. Je to sice škoda, ale když člověk tvoří, tak jde všechno ostatní
stranou, sama to dobře znám,“ řekla a povzbudivě se na Edíka usmála. „A když jde
jenom o tričko, je to ještě v klidu! Pamatuješ, jak jsem si tenkrát vylila kafe na
klávesnici, protože jsem byla zabraná do práce… To bylo o hodně horší!“

Edíkovi zajiskřilo v očích, jako by to byly dvě malé dračí jeskyňky.

„No… já to nechtěl připomínat.“
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A všichni tři se rozesmáli.
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4. Edík s tatínkem uzdravují robota
Edík už netrpělivě čekal před domem na Ondru. Půjdou spolu dnes najezdit na
kolobkách. Přitom sledoval malého chlapečka s maminkou. Chlapeček plakal a
podával mamince rozbité autíčko.

Á, tohle Edík dobře zná. Hned mu naskočila vzpomínka, jak s tátou uzdravovali
robota, když mu bylo asi tak 5 ..a.. 5 a čtvrt. To bylo tak.

Maminka zrovna chystala odpolední svačinu, když za ní přišel malý Edík. V ruce měl
svou nejoblíbenější hračku – robota – a popotahoval.

„Mamííí. Robot se rozbil, už nechodí, jenom bliká,“ soukal ze sebe, slzy na krajíčku.

Maminka si utřela ruce do utěrky a podívala se na hračku, kterou jí Edík podával.
Zkusila zapnout tlačítko, které měl robot na zádech, a opravdu – nehýbal rukama ani
nohama, jen smutně poblikával.

„Ráno ještě fungoval! Hrál jsem si s ním, než jsem šel do školky, a pak jsem ho uklidil
do krabice,“ zdůraznil Edík. Asi aby bylo mamince jasné, že se o hračku vzorně stará
a rozhodně ji sám nerozbil. „Budeme muset robota vyhodit? Odnést ho do
popelnice?“ zeptal se Edík
a po tváři mu stekla první slzička.

Maminka se povzbudivě usmála a malinko zavrtěla hlavou. „Třeba ne, Edíku.
Nevzdávej to předem! Možná robot půjde opravit – podíváte se na to s tatínkem, co
myslíš? Je vedle v pracovně,“ řekla a kývla směrem k vedlejší místnosti.

Edík si utřel slzičku, vzal si zpátky robota a nakoukl do pracovny. „Tati…?“ Tatínek se
k němu otočil a usmál se. „Copak, Edíku?“ A to už mu Edík podával svou hračku:
„Nefunguje, něco se mu stalo…“ Pokrčil rameny – a podíval se na tatínka s nadějí, že
robot přece jen půjde nějak opravit.

Tatínek se podíval robotovi na záda, řekl „aha!“ a pak mrknul na Edíka. „Mám takový
pocit, že tvému robotovi došly baterky, že se vybily. Tak se podíváme dovnitř a
zjistíme, jestli máme takové doma, ano?“ A poprosil Edíka, aby z posledního šuplíku
vytáhl šroubovák, ten nejmenší. „Uděláme takovou menší operaci, a robot bude zase
jako dřív. Rozsvítíme si na to lampičku, jako pan doktor na operačním sále, abychom
na to dobře viděli, co říkáš?“

Edík tatínkovi podal šroubovák, rozsvítil lampičku nad pracovním stolem, který se
právě změnil v operační, a přisedl si k tátovi. Za chvilku už vedle robota ležely čtyři
podlouhlé baterie a víčko, pod kterým byly schované. Tatínek sáhl do druhého
šuplíku a vytáhl jiné, stejně velké baterie. „Tak to zkusíme? Podívej, musí se tam dát
touhle stranou,“ ukazoval a Edík celou akci soustředěně sledoval, ani nedutal. „Můžu
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to zkusit taky?“ poprosil, když viděl, že je to vlastně docela lehké. Tatínek kývl, a tak
poslední dvě baterie už vyměnil Edík.

Potom tatínek přišrouboval víčko, uklidil šroubovák a zapnul tlačítko na zádech
robota.

Jakou měl Edík radost, když robot zamrkal očima, zavrtěl hlavou a začal hýbat
rukama i nohama – úplně jako dřív! Edík ho ještě pro jistotu postavil na zem, aby
zkontroloval, jestli robot chodí – a jupí, chodil! „Tatínku, děkuju!!!“ vykřikl Edík a chytl
tátu kolem krku. „Uzdravili jsme robota, a spolu!“

Tatínek se usmál a vzal do ruky staré baterie. „Od teď víš, co dělat, kdyby se to zase
stalo, viď? Tyhle staré baterie musíme vyhodit – ale ty, co jsme mu teď dali, se dají
znovu nabít. Mám jich tu zásobu, tak kdyby to robot potřeboval, jenom je vyměníme,
ano?“

„Jasně, pane doktore!“ zasmál se Edík. A plácli si, že to platí.
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5. Edince je smutno po mamince
Edinka měla hezké ráno. Vyspala se do růžova, s chutí slupla snídani, a když tatínek
s Edíkem odešli do školy, maminka jí udělala dva veselé culíky. A už byl čas jít do
školky! Edinka se ještě pomazlila s kočkou Hvězdičkou – „Pěkně nám to tu hlídej,
Hvězdičko!“  A mohly vyrazit. V parku zpívali ptáčci a ve vzduchu vonělo jaro.

Edinka s maminkou se držely za ruce a celou dobu si povídaly, a tak jim cesta do
školky utekla jako nic.

Edinka seděla v šatně na lavičce a přezouvala se do bačkorek, které si předtím
vytáhla ze své přihrádky. Měla značku kočičky, ale tahle byla modrá – ne černá jako
jejich Hvězdička. Maminka si k Edince dřepla, aby jí pomohla. A jak se k ní tak
sklonila, ucítila Edinka takové to mámino teplo a její vůni.

Edince se najednou udělalo smutno. Maminka za chvíli odejde, a celý den se
neuvidí! Navíc dnes Edinka ani nejde „po o“, maminka si ji vyzvedne až„po spa“, ve
tři nebo ve čtyři. A to je strašně, strašně za dlouho, protože teď je teprve osm a něco.
Edinka to na nástěnných hodinách v šatně dobře vidí.

Ale co to! Ručičky hodinek se začínají rozmazávat, Edinka cítí, jak se stahuje krk, a
na maminčinu ruku právě dopadla první slzička.

„Ale Edinko!“ říká maminka, obejme svou holčičku a přitiskne si tvář k její tvářičce.

Ne, maminka jí nebude říkat „neplakej“ – každý přece může plakat, kdy potřebuje,
nebo spíš když musí. Holky i kluci, malí i velcí. Pláč pomáhá, ulevuje, odplavuje
bolest i strach, to už Edinka dobře zná. A maminka taky.

A tak se od holčičky malinko odtáhne, ale jen na chviličku, a něco loví v kabelce.
„Počkej, něco ti dám. Podívej!“ – a natahuje k Edince ruku. Dlaň má ale zavřenou –
co v ní asi schovává?

Edinka je najednou zvědavá – co pro ni maminka má? A maminka už se usmívá a
říká: „Zavři oči a nastav ruce.“ Edinka se zasměje, i když se jí na řasách ještě chvěje
slzička, a zavře tedy oči. V dlani ucítí něco trochu studeného, malinko to zašimrá. Co
to je?

„Už můžeš!“ hlásí maminka, a Edinka otevře oči. A vypískne radostí. Je to ta krásná
brož, ta s perličkami, která se jí vždycky tak líbila. Maminka ji prý měla kdysi na
svatbě, když byla nevěsta – jenže pak se odlepil špendlík, kterým se brož připíná k
šatům, a někde se ztratil. Od té doby je brož jenom na koukání, na nošení už ne.
Vážně si ji může Edinka nechat? Maminka kývne: „No jasně. Bude to, jako
kdybychom byly celý den spolu – tak trochu. Platí?“ A Edinka honem kýve – „platí,
platí!“ a pak si dají pusu.

Maminka Edinku ještě pohladí po vlasech a zeptá se: „A zamáváš mi z okýnka?“ To
je už jejich tradice – v mezipatře, když Edinka vyběhne schody, je malé okno. Edinka
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si k němu vždycky sedne a ví, že z něj za chvilku uvidí maminku, jak jde po ulici. A
zamávají si. A tím teprve začne opravdický školkový den.

A přesně to se stane i dnes. Edinka vyběhne schody, uhladí si zástěrku a posadí se
na poslední schod. Za chviličku už vidí maminku, a maminka se usmívá. Mává na ni
a ukazuje palec nahoru, jako, že je vše dobré. A Edinka taky ukáže palec nahoru a
pak jí pošle pusu. A i když ví, že ji maminka nemůže slyšet, zašeptá: „Ahoj, mami, a
hezký den! Mám tě ráda!“ A ukáže jí na dálku tu krásnou brož - svůj nový poklad.

A to už se nahoře v herně otevřou dveře. Vykoukne z nich rozesmátá Adélka a volá:
„Ahoj Edinko! Pojď za námi! Jé, a co to máš…?“

A Edinka se rozeběhne ke své nejlepší kamarádce a obě si prohlížejí ten vzácný
poklad.
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6. Když se bunkr nedaří  (Edík  má vztek)
Edík se na víkend těšil vždycky, ale tentokrát se vyloženě nemohl dočkat. Měl totiž
velký plán: postaví si bunkr! Ve středu jim domů přivezli nové skříňky do obýváku a
on přemluvil mámu s tátou, aby krabice nevyhazovali – bude z nich parádní schovka!
Některé byly větší, jiné menší, a když se na sebe šikovně poskládají, bude mít Edík
v pokojíčku bunkr – a pak pozve Ondru a budou si v něm spolu hrát a blbnout. „Tak
já jdu na to!“ oznámil mamince a tatínkovi v sobotu, jen co se nasnídal, a zmizel
v pokojíčku.

Nejdřív vzal větší krabice, ty půjdou dolů, tam okna nepotřebuje. Do těch menších,
které budou výš, si ale vyřeže okna – vzal si na to speciální nožík na karton, táta mu
ho půjčil. Nejdřív si spolu vyzkoušeli, jak se to dělá, a Edík měl radost, jak mu to jde.
„A nechceš se stavěním pomoct?“ zeptal se táta pro jistotu, ale Edík zavrtěl hlavou –
tohle zvládne sám! Vždyť je to jenom pár krabic!

Jenže teď se mu nedařilo. Což o to, stěny bunkru stály, ale jak udělat střechu?
Krabice, které měly být úplně nahoře, pořád padaly. Edík je posouval sem a tam,
kousek nalevo a pak zase kousíček napravo, už to vypadalo, že tentokrát to bude
držet, ale pak bum – a celá stavba se sesypala. „Ach jo,“ povzdychl si Edík, a začal
nanovo. Jedna stěna, druhá stěna, potom ta zadní – to bylo dobré. Tak, a teď tu
střechu… tatínek říkal, že je důležité najít těžiště, jenže najít těžiště je – mmm těžké.
Kdyby tak měl dlouhou a placatou krabici, byla by střecha hotová raz dva! Jenže on
měl jen takové menší, sice to víc vypadalo jako cihly, ale jak to zařídit, aby to drželo?!
Zase, už nejmíň podesáté, posunul jednu krabici víc doprostřed a naproti ní dal tu
druhou. Takhle sice držely, jenže uprostřed byla díra. „Zkusím je trošku, trošilinku
popostrčit…“ pomyslel si Edík, a soustředil se tak, že skoro nedýchal.

Vtom ho vyrušil holčičí hlásek: „Stejnak ti to zase spadne!“ Edinka odložila panenku,
se kterou si do teď hrála a udělala pár kroků k bunkru. Když už byla skoro u něj,
natáhla ruku a jedním prstíčkem, jen úplně zlehýnka, se dotkla horní krabice.
Podívala se na Edíka, v očích jí hrály plamínky. A malinko, skoro neznatelně do
krabice šťouchla.
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Celý bunkr se rázem rozsypal. Edinka vypískla a chtěla se začít smát, ale stačil
jediný pohled na bráchu – a věděla, že je zle. Edík zrudnul, oči se mu zúžily na malé
škvírky, ruce zaťal v pěst, nadechl se nosem – a začal křičet. Nakopl krabici, která
byla nejblíž – a další, menší, už letěla na Edinku. Taktak stihla z pokoje utéct, takže
krabice trefila už jenom dveře. Edík něco křičel, ani nevěděl co, kopal a bušil pěstmi
do všeho, co bylo kolem. Nejradši by ty blbé krabice rozdupal, teď hned!!! A u toho
křičel: „Blbé krabice, blbý bunkr, blbá ségra.“

„Edíku, co se prosím tě stalo?“ Uslyšel tatínkův hlas - byl v něm údiv, rozladění i
pomoc. Edík se na tátu podíval a otřel si oči. Až teď si uvědomil, že mu tečou slzy.
Když promluvil, vzlykal. „Ten bukr… nejde to! Prostě to nejde!!! A ségra do něj
NASCHVÁL ještě strčila, zbořila mi ho! Už jsem to skoro měl, tati!“ A zase se mu
spustily slzy.

Tatínek přišel blíž, jemně mu sevřel rameno a pak ho zlehka, zlehýnka poplácal po
zádech. „Tak se na to podíváme spolu? Na, tady máš kapesník,“ a podal mu
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kapesníkovou krabici, která ležela na stole. „Škoda, ta je na bunkr moc malá. Ale
takhle podlouhlou bychom potřebovaili, viď?“ Edík přikývl, to je fakt. Vysmrkal se,
kapesník zmuchlal a hodil ho do koše pod stolem – trefil se. Aspoň něco! Tatínek
viděl, že se Edík uklidňuje, a tak řekl: „A co tě tolik naštvalo – co přesně? To, že se
bunkr pořád nedařil? Nebo že ti ségra nepomohla?“ Edík zavrtěl hlavou. „Já si to
chtěl postavit sám, tati! Pomáhat nemusela – ale nemusela se mi ještě smát, když to
nešlo! A pak do něj strčila a ono to spadlo,“ zopakoval. Tatínek se zeptal: „Myslíš, že
do něj strčila naschvál? Nebylo to omylem, třeba když šla kolem?“ – „No to teda
nebylo! Schválně šla k bunkru a takhle prstem do něj strčila,“ vjížděl do Edíka zase
vztek. Tatínek zdvihl obočí. „No, to od ní teda opravdu nebylo hezké. Tak to chápu,
že ses rozčílil. Ale není to příjemný pocit, viď?“ Edík zavrtěl hlavou. „To teda není!
Málem jsem ze vzteku rozdupal ty krabice,“ přiznal. Tatínek se usmál: „Jo, to úplně
chápu. Ale to by byla škoda, protože z čeho by sis pak udělal bunkr, že?“ Edík se
pousmál. „Tak to teď zkusíme spolu?“, dokončil táta.

„Já… já to zkusím taky. Edíku, já Vám pomůžu… a a … promiň,“ pípla ze dveří
Edinka. Na hlavě měla cyklistickou helmu a v rukách držela druhou – Edíkovu.
„Budeš stavby… stavbyvedoucí,“ řekla pomalu, dala si na tom slovu záležet, „a já
budu tvoje asistovanka, asistka…prostě Ti pomůžu. Chceš?“ Mezitím si o tom, co se
stalo, popovídala s maminkou – a dostaly nápad, jak to napravit. Tatínkovi se blýsklo
v očích, ale tak hezky, radostně. „Mám si také přinést helmu? Tu, co nosím v práci –
na stavbě?“ zeptal se. Edinka poskočila a zatleskala: „Jo, jo, jo! Já ti pro ni doběhnu,
tati!“

A tak se pokojíček změnil ve velké bunkrové staveniště – a než je maminka zavolala
k obědu, měli společně hotovo. „A Edooo, můžu taky do bunkru… někdy?“ zeptala se
Edinka nakonec, opatrně. Edík se jakoby vážně zamyslel a pak rozhodl: „No, když jsi
pomáhala na stavbě… tak teda jo. Ale jen pod dozorem stavbyvedoucího – jako
mně, chápeš!“ A oba se rozesmáli.
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7. Bumbác do louže
Byla sobota odpoledne a Edík s Edinkou si šli hrát na hřišťátko, které měli hned za
domem. „Na večeři vás zavolám,“ řekla maminka a myslela to doslova – stačilo
otevřít okno a zavolat „Edíku, Edinko, večeřee!“ Takhle blízko to bylo. A tak se
maminka s dětmi rozloučila, zamávala jim, uvelebila se v křesílku a začala si číst!
Odpočinek totiž každá máma a každý táta občas potřebuje.

Na hřišti sice nebyli žádní kamarádi ze školy ani ze školky, ale pár dětí tam bylo. Edík
a Edinka znali některé z nich od vidění – asi taky bydlely v okolních domech. Edík se
hned rozeběhl ke své oblíbené prolézačce – to má ale štěstí, je zrovna volná! Cestou
z radosti přeskočil několik louží, které tu byly po nočním dešti, hop a hop – a už byl
na prolézačce.

Edinka se za bráškou dívala a pak se nerozhodně posadila na okraj pískoviště. Písek
byl mokrý, a nejen on. Edinku zastudilo na zadečku, a tak si rychle stoupla – tady
teda dneska sedět nebude. Ale co teď? Houpačka byla zabraná, ale ona tu stejně
dnes neměla žádnou kamarádkou, se kterou by se mohla houpat. Dole na skluzavce
byla louže, brrr, a malý kolotoč byl obsypaný dětmi. Byly asi tak velké jako Edík,
pokřikovaly na sebe, pořád se něčemu hlasitě smály a žduchaly do sebe. Tak za těmi
dětmi tedy Edinka raději nepůjde. Ne – půjde za Edíkem! Dneska si budou na hřišti
hrát spolu, však on tady taky žádné kámoše nemá, tak co!

Edinka sebrala tašku s bábovičkami a rázným krokem se vydala za bráškou. „HOP“,
přeskočila první louži, dneska jich tu teda je! „HOP“, přeskočila druhou. To je
náhodou zábava, přeskakovat kaluže!:-)

Před tou třetí zaváhala, byla o dost větší. „Zvládnu to?“ pomyslela si Edinka, ale
hned si vzpomněla na Edíka, ten ji přece přeskočil jako by nic! Ona je sice menší, ale
s rozběhem to určitě dokáže taky! A tak se Edinka rozeběhla, pořádně se odrazila…
a …BUM! V blátě jí podjely nohy a ona dosedla přesně doprostřed louže. Voda se
rozstříkla na všechny strany – a za jejími zády se ozval smích. Co smích – řehtání a
chechtání! Když se Edinka otočila, viděla, že kolotoč stojí, celá partička na ni kouká –
na ni, na Edinku! –, některé děti se smějí do dlaní a jiné se řehtají nahlas. Víc už
Edinka neviděla, pohled jí rozmazaly slzy. Sedí tu v louži, celá mokrá a špinavá – a
oni se jí ještě smějí!!! Vždyť to k smíchu přece vůbec není! Nebo je Edinka snad
nemehlo?

V tu chvíli ji někdo chytil pod pažemi a honem, rychle ji zvedal. Byl to Edík!
„Nebouchla ses moc? Náhodou, skákala jsi krásně! Ale to bláto klouže, viď,“ mluvil
na ni, a dokonce ji objal, i když byla celá mokrá. Edinka se k němu přitiskla, zabořila
obličej do jeho mikiny – tolik se styděla! Ty děti, ty ošklivé posměváčky, už nechtěla
ani vidět!!! „Nevšímej si jich, je to od nich hloupé“ řekl Edík, jako by jí četl myšlenky. A
tak se Edinka odvážila zvednout hlavu, a když to Edík viděl, schválně na děti vyplázl
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jazyk a udělal na ně obličej. Edince to dodalo kuráž, a tak taky povystrčila špičku
jazyka, aspoň tu špičku. Děti se už ale nesmály, znova roztočily kolotoč a tvářily se,
že se nic nestalo. Možná je napadlo, že posmívat se malé holce, která spadla do
louže, je vážně divné!

„Edinko, a nebudeš tam mít modřinu? Jak moc to bolí – které číslo?“ vzpomněl si
Edík, jak se jich vždycky ptá maminka a oni ukážou nebo řeknou: jedna je nejmíň a
deset nejvíc. Edinka zavrtěla hlavou: „Asi tak čtyři… nebo možná jenom tři. Ale je mi
zima, je to mokré, fuj!“ – Edík kývl. „No jasně, jdeme se převléknout! A pak uvidíme,
jestli se ti bude chtít ještě ven, dobře?“ Popadl tašku s bábovičkami, která ležela
vedle louže, a šli.

Doma se Edinka převlékla do čistého a s bráchou si zobli trochu hroznového vína.
Mezitím vysvitlo sluníčko a udělalo se opravdu krásně. Maminka vykoukla z okna,
mrkla na Edinku a řekla: „Už jsou pryč. A dokonce je volná houpačka!“ A Edinka
vstala od stolu a chytila brášku za ruku: „Tak jdem?“
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8. O prázdninách je všechno jinak
Když se Edík a Edinka ráno probudili, venku už dávno svítilo sluníčko. Byl báječný
letní den – a hlavně, byly prázdninyyy! Do pokoje nakoukla maminka a usmála se:
„Dobré ráno! Jak se vám tu spalo, první noc? Nás s tátou vzbudilo kokrhání kohouta,
to doma nemáme.“ Edinka se rozkošnicky protáhla: „Já jsem kohouta neslyšela – ale
vyspinkala jsem se dorůžova!“ Edík se zasmál: „Tak tady ho máš – kykyrykýýý!“
Maminka udělala, jako že si zacpává uši, ale taky se smála„No jo, na venkově je
všechno jinak než ve městě! Tak už pojďte – dneska se podává snídaně do postele.
Výjimečně!“

Edík i Edinka odhodili peřinu a utíkali do vedlejší místnosti. Byl to obývák spojený
s kuchyní a jídelním koutem, a táta s mámou měli rozestláno na rozkládacím gauči.
„Mohu servírovat dnešní menu – vynikající vejce od slepiček paní domácí?“ zeptal se
tatínek, jako kdyby byli v luxusní restauraci, a než vzal do ruky talíř, přehodil si přes
ni utěrku – jako správný číšník. Edinka se zavrtala pod peřinu, byla ještě vyhřátá a
voněla maminkou. Edík tátovi symbolicky zatleskal, řekl „děkujeme!“ a s chutí se
pustil do jídla. Maminka si k němu přisedla na kraj postele, dala tátovi pusu a napila
se kávy – vzala si z domova svůj oblíbený hrnek, ten úplně největší. „Tak že bychom
si k tomu pustili pohádku, co myslíte?“ Edinka vypískla „jupííí!“, a rázem seděla,
opřená o pohovku jako v kině. Snídaně do postele, a ještě s pohádkami – to je ten
nejlepší začátek dovolené! Táta neseděl u počítače, ale uvelebil se pěkně mezi
dětmi, máma si dala telefon na tichý režim, aby je nemohl nikdo vyrušit – a tak spolu
snídali v posteli a u televize, trochu u toho drobili, ale dneska to nikomu nevadilo.
Prostě jen odpočívali a bylo jim dobře. Moc dobře!

Když pohádka skončila a oni uklidili po snídani, řekla maminka: „Co kdybychom se
z pyžama převlékli rovnou do plavek? Kdo chce do bazénu?“ A všichni volali „já, já,
já“ – dokonce i tatínek! Na zahradě penzionu byl totiž bazén, který přímo lákal
k tomu, aby do něj skočili. Nebyl to takový ten maličký zahradní, ale opravdový, ve
kterém se dá i plavat, i když jenom kousek. Přitom nebyl hluboký, na jednom konci
dosáhla na dno i Edinka. „A můžu si tam vzít krokodýla? Tati, nafoukneš mi ho?
Prosííím!“ A tak tatínek nafukoval velkého zeleného krokodýla a Edinka si zatím
k bazénu nanosila stříkací gumová zvířátka: lva, želvu, velrybu, slona a myšku.
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Maminka mrkla na Edíka, kývla k bazénu a řekla: „Dáme závod?“ Edík na nic nečekal
a rovnou to odpočítal: „Tři, dva, jedna… start!“ A oba vběhli do bazénu. No, bylo to
jen pár temp, ale legrace veliká. A kdo vyhrál? Edík, ale jen o maličkatý kousek.
„Cena pro vítěze je… jahodová zmrzlina!“ vyhlásila maminka. A zavolala na tatínka,
který zrovna přicházel k bazénu, pod paží nafukovacího krokodýla: „Tatínku, prosím
prosím, přineseš nám z mrazáku tu zmrzku? Tady pro šampiona v plavání!“ Obrátila
se k Edíkovi a zatleskala, ale schválně tak, aby ho pocákala. To si Edík nemohl
nechat líbit! Tleskal a plácal do vody, maminka mu to oplácela, a pak už na sebe
cákali a cákali a výskali a smáli se.
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Edinka se na břehu přidala – nabrala do stříkacích zvířátek vodu a snažila se trefit
střídavě brášku a maminku. „To je teda vodní myška, lumpice!“ divila se maminka
naoko a udělala na myšku, kterou na ni Edinka mířila, z legrace „ty ty ty“. Edík toho
okamžitě využil, skočil mamince na záda a potopil ji. Jenže maminka se vmžiku
vynořila, chytila ho, vykřikla: „Nádech!“, a když viděla, že Edík zadržel dech, odhodila
ho po zádech do vody. Žbluňklo to s plácnutím. „Ještě, ještě!“ volal Edík, jen co se
vynořil, a Edinka z břehu křičela: „Já taky, já taky, mamiiii!“ A tak pro ni maminka z
bazénu natáhla ruce, a už řádili ve vodě všichni tři.

„Haló, haló, přestávka na zmrzlinu!“ zavolal tatínek a postavil na stolek u bazénu čtyři
misky s jahodovou zmrzlinou. Edík se rozzářil, a až pak mu to došlo: „Mami, tati, vy si
dáte taky? Zmrzlinu? Vždyť přece nejste na sladké, pořád to říkáte!“ Maminka
pokrčila rameny a labužnicky olízla lžičku. „O prázdninách je všechno jinak! Mňam, ta
je vý-bor-ná! Kdo si přidá?“

Přidali si všichni, a pak táta hodil do bazénu nafukovacího krokodýla a Edík na něj
ze břehu skočil. Maminka zavolala: „A teď já!“ A skočila na krokodýla, ale hned z něj
sklouzla do vody. Pak se na něj znovu vyšplhala, tatínek jí trochu pomohl, a dělala,
že je madam, která se sluní na svém luxusním lehátku. Edinka se smála, až se za
bříško popadala, a když maminka rozkošnicky zavřela oči, jako že si to opravdu, ale
ooopravdu moc užívá, tatínek si dal prst před pusu, jako že „pssst!“, nadechl se a
podplaval maminku. Když se vynořil, chytil ji za nohu jako krokodýl a udělal „raf!“
Maminka zaječela, a už byla zase ve vodě.

První den dovolené utekl jako nic. Nikdo nehlídal, kolik je hodin, nikdo neotevřel
telefon ani počítač a když dostali hlad, přinesli si na zahradu studený těstovinový
salát, nakrájenou zeleninu a hroznové víno – a vůbec nevadilo, že zrovna vůbec není
čas oběda. Táta s mámou se smáli a pošťuchovali, jako to dělají děti a vzpomínali na
to, jak trávili léto, když jim bylo tolik jako Edíkovi a Edince.

Večer si všichni zahráli kvarteto a Edík dokonce sám od sebe nabídl ségře, že jí
bude číst, co je na kartičkách napsáno. Maminka s tátou se na sebe s radostným
údivem podívali, ale pak si dali pusu a táta řekl: „No co – jsou prázdniny a všechno je
jinak!“

A když šel pak Edík spát, v duchu si říkal, jak je mu krásně a volně a tak šťastně – a
jak je to bezva, když nikdo nic nemusí. A když jsou i rodiče trochu, aspoň trochu, jako
děti.
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9. Narodila se sestřička
Když maminka první den po prázdninách vyzvedávala Edinku ze školky, ani se
nemusela ptát, co je nového.  Edinka hned vyprávěla.

„Bětka má kočičku, bílou s modrýma očima, Mája letěla k moři letadlem – a Vašíkovi
se narodila sestřička!“ hlásila Edinka, oči navrch hlavy.

Maminka se usmála: „Tak to je Vašík nadšený, viď? Pamatuješ, jak se na sestřičku
těšil, když ji měla maminka ještě v bříšku?“

Edinka chtěla přikývnout, ale pak se zarazila: „Jo jo, těšil… říkal, že je roztomilá,
hrozně malinká, hlavně prstíčky má malinké, ale prý v nich má sílu! No ale… taky
hodně pláče, úplně křičí až je u toho červená,“ popisovala Edinka zaujatě. A pak se
zase zarazila: „Vašík říkal, že když byl sám, tak to někdy bylo i lepší. A že ho rodiče
už asi nemají tolik rádi, radši mají to mimino, Terezku. Hlavní je, jestli Terezka papá,
spinká, prostě je doma najednou nejdůležitější. A maminka pořád chová Terezku, a
jeho už ne, a říká mu, že je už velký kluk. Ale mami, Vašík přece ještě není velký, je
mu pět jako mně!“

Bylo vidět, že to Edince nejde z hlavy. A tak si maminka řekla, že bude dobře, když si
o tom popovídají trochu víc.

„Víš, Edinko, to je moc dobře, že vám o tom Vašík takhle povídal. Připomnělo mi to,
jaké to bylo, když ses narodila ty…“

Edinka měla ráda, když máma s tátou vzpomínali na dobu, kdy byla miminko nebo
kdy byl miminko její starší bráška Edík. Ale to už bylo dávno, vždyť už je mu osm! A
tak maminku honem povzbudila, aby vyprávěla dál: „Mami, povídej, jaké to bylo, když
jsem se narodila já?“

Maminka ji pohladila po vlasech, po celém dni už byly trochu rozcuchané: „Měli jsme
s tátou velikou radost, to je jasné! A Edík se na tebe moc těšil, úplně jako Vašík na
svoji sestřičku. Jenže pak trochu žárlil… Ono se to nezdá, miminka jsou roztomilá,
ale taky je s nimi hodně práce… hodně pláčou, to je normální, jenže maminka je pak
věčně nevyspalá, a často i tatínek, ten navíc vstává do práce… je toho prostě hodně.
O miminko se musíš starat, o všechno – dát mu mlíčko…“

Edinka to nemohla vydržet a skočila mamince do řeči: „…a přebalit, dát novou plínku,
zpívat mu ukolébavky, chrastit mu chrastítkem, podávat mu dudlík…“

„…jasně, pokud ho má. Třeba Edík, ten dudlíčky miloval, a tebe vůbec nezajímaly!“
zasmála se maminka, ale pak zase zvážněla. „Okolo miminka je zkrátka spousta
práce, i když hezké. A starší sourozenec, bráška nebo sestřička, pak někdy žárlí.
Tomu se nemůže nikdo divit. Je jim líto, že na ně rodiče najednou nemají už tolik
času, že to už doma není jako dřív. Můžou si i myslet, tak jako Vašík, že je už máma
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s tátou nemají tolik rádi. Ale tak to není! Miminko jenom potřebuje víc péče než kluk
nebo holčička, kteří už chodí do školky, nebo dokonce do školy, viď?“

„To jo.“ , musela Edinka souhlasit. Miminko pořád leží, v kočárku nebo postýlce,
pláče nebo se směje, ale rozhodně se neumí samo obléct, umýt nebo najíst, tak jako
ona a její kamarádi ze školky. Se vším, úplně se vším mu musí pomáhat máma, táta,
babička, děda… prostě jiní lidé.

Maminka zaváhala, ale pak pokračovala ve vyprávění: „No a víš, někdy tomu to
starší dítě úplně nerozumí, a může na mladšího sourozence dostat i vztek, a
dokonce mu i nějak ubližovat. Ne moc – ale třeba ho občas štípne, když se rodiče
nedívají, nebo mu schválně sebere hračku nebo schová dudlíček…“

„Když ho to miminko má!“ zdůraznila Edinka. Maminka se musela zasmát.

„No přesně! Edík si to už moc nepamatuje, protože byl malý – když ses narodila, byly
mu tři a půl. Ale i tohle se párkrát stalo, a vůbec to neznamenalo, že tě nemá rád!
Jednou jsem viděla, jak ti bere dečku, se kterou jsi vždycky usínala, a schovává ji za
postel. Víš, já jsem na něj předtím byla kolikrát netrpělivá, říkala jsem si – Edík je už
velký kluk, měl by přece chápat, že teď nás víc potřebuje miminko! Někdy jsem byla
unavená, protože jsi v noci špatně spala…“

„…byla jsem nespavec, jo jo!“ kývala Edinka horlivě. O tomhle si doma vyprávěli
mockrát a jí se hrozně líbilo to slovo – nespavec.

„…přesně tak, byla jsi náš malý nespavec. A tak jsem byla často unavená a pak jsem
na Edíka někdy i křičela, to se prostě stane,“ pokrčila maminka rameny, Edince se
zdálo, že trochu omluvně. „A když ti pak schoval tu dečku a já to úplnou náhodou
viděla, protože jsem zrovna přišla do pokoje, tak mi to došlo. Vždyť on žárlí! Vždyť je
to pořád malý kluk a potřebuje nás úplně stejně jako to miminko, i když přebalovat ho
teda už nemusíme,“ zasmála se maminka, a Edinka s ní. Kdo to kdy viděl, přebalovat
kluka, kterému jsou tři a půl!

„A co jsi, maminko, udělala? Co pomohlo?“ zajímala se hned Edinka, už zase
myslela na Vašíka. Bylo jí líto, že je smutný – vždyť se na sestřičku tolik těšil!

„Vrátili jsme ti spolu dečku do postýlky, ty jsi spokojeně usnula – a pak jsem si Edíka
vzala na klín a povídali jsme si. Ptala jsem se ho, co by teď nejvíce potřeboval. Říkal,
že by chtěl, abych si s ním více hrála, abych se k němu častěji tulila, ne pořád jenom
k miminku, a abych ho neodstrkovala, že teď nemám čas‘. A taky, že se těšil, že si
s miminkem bude hrát a ono jen leží. Víš, já si vůbec neuvědomovala, že to cítí
takhle – že se cítí odstrčený. Myslela jsem si, že si s ním hrajeme i tak dost, že se
mu věnujeme – ale on to cítil úplně jinak. A kdyby mi to neřekl, vůbec by mě to
nenapadlo, vážně! A tak jsme si popovídali o tom, co by pomohlo.“
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„A co to bylo, maminko?“ vyptávala se Edinka zvědavě. „Ne, počkej, já vím! Abyste
ho někdy vzali na zmrzlinu, tu miminko ještě nemůže! A aby ses s ním víc mazlila a
pořád mu neříkala, že už je velký!“

„No přesně, Edinko! A taky pomáhá, když se starší dítě zapojí do péče o miminko.
Jasně, vykoupat ho ještě nezvládne, ale něco udělat může – co myslíš? Napadá tě
něco?“

„Spooousta věcí!“ vykřikla Edinka a poskočila radostí. Už zase byla duchem u
kamaráda, kterému chtěla pomoci. „Vašík může třeba podávat plínku, čistou. Nebo
oblečky ze skříně. Nebo může Terezce něco vyprávět, třeba pohádku. Miminka tomu
sice ještě úplně nerozumí, ale to nevadí. Taky jí může zpívat, nebo chrastit
chrastítkem, aby se smála a neplakala…“

Maminka přikývla. „Přesně! Za to je každá maminka ráda – a pak je děťátko i rychleji
přebalené a převlečené…“

„…a můžou si dřív hrát, všichni spolu!“ dodala Edinka a radostí zatleskala, jak to
s maminkou pěkně vymyslely. Zítra to všechno poví Vašíkovi – už se nemůže dočkat!
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10. Proč ptáček umřel
V neděli se celá rodinka vypravila na procházku do lesa, který byl hned za městem. I
tady, na okraji lesa, krásně zpívali ptáci. Dokonce zaslechli datla, jak zobákem ťuká
do kmene stromu, a zahlédli veverku, jak šplhá do koruny stromu a pak přeskakuje
z větve na větev. „Mami, pozor, šnek!“ vykřikl najednou Edík a maminka se na něj
zmateně podívala. Copak nahoře v korunách stromů lezou šneci?! „Ale ne, tady –
podívej,“ řekl Edík trochu netrpělivě a ukázal na zem, „málem jsi ho zašlápla! Radši
ho odnesu do trávy, tam bude v bezpečí.“ Vzal ulitu opatrně do dvou prstů a pak ji
jemně, měkce položil do mechu kousek od cestičky. „A ne aby ses vracel, sněčku!
Máš jít tamhle, tam se ti nic nestane,“ doporučil mu Edík. A aby to šnekovi bylo úplně
jasné, otočil ho tak, aby byl tykadly směrem k lesu. „Tak, a utíkej!“ povzbudil ho a
tatínek se zasmál: „Vidíš, když jsme byli malí, říkali jsme šnekům ,běžci‘. Úplně bych
na to zapomněl!“

Edinka si mezitím dřepla k louži. Něco tam zkoumala a pak se ustaraně podívala na
ostatní. „Tady ta žížala se plazí do louže! Nemůže se utopit? Tati, umějí žížaly
plavat?!“ Tatínek se úplně vážně zamyslel: „To vlastně nevím, vidíš. Ale asi spíš ne,
ve vodě je většinou nevídáme, viď? Někteří hadi to ale dokážou, třeba užovka. Tu
můžeš potkat v trávě i v řece, při koupání.“ Edík si mezitím dřepl k Edince a rozhodl
se, že žížalu raději přece jen přemístí.

„Dej pozor, aby se jí nic nestalo,“ řekla Edinka a Edík poznamenal: „No,
zašlápnutých žížal už jsem viděl dost. A šneků!“ Edinka si povzdychla: „Chudinky
zvířátka! Mně je tak líto, když zvířátko umře!“ A maminka dodala: „To mně taky. A
ještě když je to zbytečně, viď!“

Když bylo po záchranné misi, Edinka se narovnala a najednou povídá: „Mami, tati…
co to je, tamhle pod stromem?“ A ukázala tam prstem. Máma s tátou se museli
trochu sehnout, ale pak to uviděli taky: v mechu ležel ptáček… a nehýbal se. Edinka
se k němu rozeběhla a ostatní šli za ní. „Tatínku… on umřel?“ zeptala se Edinka a
hlásek se jí zachvěl. „Edinko, bohužel… už to tak vypadá,“ řekl tatínek a maminka si
povzdychla: „Ach jo, chudák“. Edince to nešlo do hlavy. „Ale jak to? Vždyť vpadá jako
živý… jako kdyby jenom spinkal?“ namítla s nadějí v hlase. „Nemůžeme ho oživit,
prosím?“ Vtom se do toho vložil Edík: „No, to těžko, Edinko. Ale jestli chceš, můžeme
mu udělat hrobeček,“ navrhnul a hned se rozhlížel kolem, „třeba tady, u toho
pařezu?“

Edinka se na ptáčka pořád dívala. „Co se mu asi stalo, chudáčkovi? Někdo mu
ublížil? Kousla ho kočka? Nebo --- třeba rys?“ dodala, protože si vzpomněla, jak si ve
školce povídali o zvířatech, která žijí v lese. Maminka zavrtěla hlavou: „Ne, tady u
nás rysové nežijí. A kočky v lese taky nebývají, ty se drží u lidí, jako naše Hvězdička.
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Jestli spíš nevypadl z hnízda?“ A podívala se do koruny stromů. Žádné hnízdo na
něm ale neviděla.

Edík mezitím našel klacík a začal v listí hloubit jamku. Tatínek vzal kus kůry a ptáčka
na něm přenesl do hrobečku. „Přikryjeme ho mechem?“ navrhla maminka, a kousek
ho odlouply – šlo to snadno. Edík ptáčka zahrnul listím, na to položili naducaný
mechový polštářek. A Edinka mu udělala kytičku z jetelíčku.

Když se s ptáčkem rozloučili, vzala Edinka maminku a ruku a zamyšleně šli po cestě
dál. Ticho rozčísl Edík: „Tondovi ze třídy umřel děda… já si vůbec neumím představit,
že by umřel náš děda, nebo babička, nebo druhá babička.“ „A vy s tátou taky
umřete?, ptala se vystrašeně Edinka a Edík se na ni vyděšeně podíval, jako co to
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říká? Tatínek ale úplně klidně povídá: „To se samozřejmě taky jednou stane, ale
určitě až zadlouho – to už budete dávno dospělí, nejspíš už budete mít děti… a my
budeme dědeček a babička.

Maminka ale zůstala zamyšlená a pak povídá: „Mně umřel tatínek, váš děda, když
byl Edík úplně maličký… byl hodně nemocný. Byly jsme s babičkou Věrkou, mojí
maminkou, moc smutné, to je jasné. Děda nám chybí dodnes, vždyť víte, jak na něj
často vzpomínáme – vždycky, když k nám babička přijede, nebo když jsme my u ní.
Taky má pořád vystavenou jejich svatební fotku a prý si s dědou někdy i na dálku
povídá,“ usmála se maminka, „a já vlastně taky. Někdy tátovi říkám – vidíš, tohle jsou
tvoje vnoučata, určitě byste si spolu užili hodně legrace.“ – „Škoda, že v nebíčku
nejsou mobily – to byste si mohli aspoň zavolat! Nebo poslat zprávu!“ zalitoval Edík a
znělo to tak upřímně, že se všichni zasmáli. I když si povídali o smutných věcech.

Edinka se ale ještě chtěla na něco zeptat. „Mami, a co pomůže, když umře někdo,
koho jsme měli rádi – člověk nebo zvířátko?“ A maminka řekla: „Asi hodně pomáhá,
když o tom normálně mluvíme – že je nám to líto, že se nám stýská, že je nám
najednou strašně smutno… Taky je dobré se vyplakat, klidně i víckrát. Říká se, že
slzy vyplaví bolest, a asi na tom opravdu něco je. Víš, on tady ten člověk – nebo to
zvířátko – vlastně zůstává, svým způsobem. Když na něj myslíme, když na něj
vzpomínáme… pořád tady tak trochu je. Někomu pomáhá dívat se na fotky, někomu
naopak vůbec. A ten smutek, ta bolest se postupně zmenšuje, je slabší a slabší. Čas
opravdu pomáhá. A pak si člověk jednoho dne uvědomí, že… no, že život jde dál.
Mně když bylo hodně smutno, tak jsem si říkala, že by mého tatínka přece mrzelo, že
se trápím a pláču – že tohle by nechtěl! A že by byl mnohem šťastnější, kdyby mě
viděl zase veselou, s vámi, tady s tatínkem, s kamarádkami…“ … „A s babičkou
Věrkou!“ dodala Edinka.

„A mami, a kdy za babičkou zase pojedeme? Já už bych k ní chtěla, na palačinky!“
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11. Jak si poradili s bubákem
Dnes se Edince nic nedařilo. Adélka ve školce chyběla, protože šla na logopedii, k
obědu byl koprovka a Edinka fakt nerada knedlíky, a navíc pršelo. Takže z návštěvy
hřiště nebylo nic, šly s maminkou rovnou domů. Maminka jí sice přinesla do školky
gumáky, jenže Edince vyrostla noha a holínky už ji tlačily. Ne moc, ale trochu ano.
Ach jo!

Večer si sice zahráli Člověče, nezlob se, i s tatínkem, a Edinka dokonce vyhrála – ale
dnešek byl už prostě pokažený. Někdy to tak je, a to je pak nejlepší jít brzo do
postele – špatnou náladu je totiž někdy dobré zaspat! A probudit se do nového dne,
který bude určitě šťastný a radostný, aby se to vyrovnalo. No ne?

Jenže dnes Edinka jako naschvál nemohla usnout. Edík už spokojeně oddychoval,
ale ona se v posteli převracela sem a tam, a tam a sem. Pořád ne a ne zabrat.
Chvílemi už se jí skoro něco zdálo, ale pak zase otevřela oči, a spánek byl pryč. A
takhle to bylo pořád dokola.

Copak já dneska neusnu? pomyslela si Edinka utrápeně .

A vtom ho uviděla. Stál tam, v koutě mezi dveřmi a skříňkou s hračkami. Vlastně
nestál – spíš tam tak dřepěl, celý přikrčený, jakoby se chystal ke skoku.

„Bubák!!!“ vykřikla Edinka a rozplakala se. „Bubák!!!“ Na nic nečekala, rozrazila dveře
a vletěla do kuchyně. Maminka s tatínkem zrovna vyndavali nádobí z myčky, a
maminka div že neupustila talíře. „Edi, co se děje?! Pojď k nám, pojď, řekni nám to…
neboj, jsme tady, jsi v bezpečí,“ konejšila holčičku, která jí už vzlykala v náručí.

Táta odložil hrnek, který chtěl uklidit do horní skříňky, a dřepl si k holkám. „Tak
bubák? Ale u nás nemají žádní bubáci co dělat. Řekla jsi mu to, Edinko?“ A usmál se
na ni. Edinka se zarazila. Ona že by měla bubákovi něco říct? To ji nenapadlo…
„Ne-e,“ řekla popravdě a zavrtěla hlavou.

„Tak mu to půjdeme říct spolu? Zkusíme to?“ – a táta už vstával a podával jí ruku, že
půjdou. Edinka se nejistě podívala na maminku, ale ta na ni povzbudivě kývla. „No
jasně, jen mu to vysvětlete! Třeba to je zmatený bubák, který si spletl dveře. Nebo i
dům. Anebo i město, kdo ví!“ To Edinku pobavilo. Zvlášť když táta dodal: „…nebo
planetu, anebo i galaxii! Ale my mu řekneme, že tady není žádný Bubákov, viď?“

A šli do pokojíčku. Edík kupodivu spal dál – ono se říká, že první spánek, když
usneme, jen nejtvrdší. Jen tak se z něho nevzbudíme. A tak si tatínek dal prst přes
pusu a napůl šeptal: „Bubáku, bubáku! Ty jsi ale popleta! Tady přece nebydlíš – tady
bydlíme my. Edík, Edinka…“ --- a to už slyšel, jak holčička vedle něj horlivě dodává:
„…a maminka, a tatínek. Tenhle!“ a ukázala na něj. A protože ze tmy zasvítily žluté
oči, dodala: „A taky Hvězdička, naše kočička.“

Edince už bylo volněji, ten hrozný strach pominul. Zase poznávala obrysy pokoje –
jejich pokoje. „Tohle není tvůj pokojíček,“ pokračoval tatínek, jako by jí četl myšlenky.
„Pojď, vyprovodíme tě.“ – „Až za dveře? Úplně ven?“ zeptala se Edinka, pro jistotu. A
tatínek řekl: „To víš, že ano. Aby věděl, kudy má jít pryč.“
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A tak šli do předsíně, a tam už čekala maminka, že vyprovodí bubáka s nimi.
Společně otevřeli dveře od bytu a maminka řekla: „Tak, bubáku, šťastnou cestu – a
sem už se nevracej!“ A udělala do chodby „ty ty ty“, až se Edinka musela zasmát:
„Utíkej do Bubákova!“ A ještě mu na cestu zamávala.

Pak ji maminka uložila do postele a Edinka mohla s klidem usnout. Ještě po očku
mrkala po pokoji, ale i kdyby se tam bubák objevil, teď už ví, jak na něj. Tohle je její
pokoj a o bubácích tu rozhoduje ona.
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12. Edinka závidí Edíkovi kolobku
Dnes je velký den! Edík má narozeniny – už je mu osm! A proto dnes maminka
Edinku vyzvedla dřív. Mají totiž tajný plán: připravit Edíkovi oslavu. A tak Edinka
maminku nedočkavě vyhlíží, a jakmile ve školce zazvoní zvonek, hned letí ke dveřím.
A opravdu – je to maminka! Edinka jí skočí do náruče, na paní učitelku jenom
zamává a s Adélkou se úplně zapomene rozloučit. To ale zase tak moc nevadí –
dnes se totiž ještě uvidí. Adélka k nim přijde na oslavu, protože její starší brácha
Ondra je Edíkův nejlepší kamarád, sedí spolu v lavici.

Cestou ze školky se Edinka s maminkou staví u paní cukrářky, která Edíkovi upekla
dort.

Jaký? To ještě nebudu prozrazovat, jen ať má oslavenec překvapení! Stejně tak
neřeknu, co je v balíčku se zlatou mašlí, který maminka právě vytáhla zpoza skříně.
„Tak, a jdeme chystat dobroty,“ prohlásí pak odhodlaně, seskočí ze židle, a už je u
maminky.

Ta mezitím z ledničky vyndává sýr, šunku, nakládané okurky od babičky, plechovku
oliv, a samozřejmě spoustu zeleniny. Máte radši papriku, okurku, mrkvičku, anebo
rajčátka, ta malá? „Jé, rajčátka, mňam!“ zaraduje se Edinka, a tak maminka rovnou
jeden balíček vysype do misky, opláchne a postaví na kuchyňskou linku. Pro Edinku.
Ta si mezitím dřepá k dolní skříňce a vytahuje talířky a podnosy. „A ještě ten kulatý,
na dort!“ připomene sama sobě a vztyčí ukazováček. Tohle je hodně důležité!

Za chvíli mají občerstvení připravené a pěkně naaranžované – prostě krása. „Jdeme
je vyhlížet? „No jasně, jdeme.“ a Edinka si vyleze na židli k oknu. A tak tam spolu
stojí, pozorují z okna ptáčky, i Hvězdička se přidá – skočí na parapet a sleduje ptáčky
opravdu zaujatě.

„Už jdou!!!“ vykřikne Edinka a začne zuřivě mávat. Maminka se hned přidá a povídá:
„To je celý průvod, no ne?“ No, průvod to úplně není, ale pěkná skupinka, to ano:
Adélka, Ondra, jejich maminka s tátou, a úplně vepředu – oslavenec Edík s tatínkem!

Za pět minut už všichni zpívají „hodně štěstí, zdraví, / hodně štěstí, zdraví / hodně
štěstí, milý Edíku, hodně štěstí, zdravíííí!“. Maminka nese dort, na kterém hoří osm
svíček – Edík se musí pořádně nadechnout, aby je všecky sfoukl! Ale povedlo se mu
to – určitě i díky Edince, která stála vedle něj, fandila (a taky trochu přifukovala). Teď
už můžeme prozradit, jaký dort to je – Edík se na něj nemůže vynadívat! Je se Star
Wars, a na nápis „Edík 8“ moudře shlíží mistr Yoda…

Tatínek už vylovil v šuplíku nůž, že dort společně rozkrojí a všichni kousek ochutnají,
ale Edinka ho zarazila. „Ještě dárek, přece! Edíku, máš tady dárek!“ – a oběma
rukama a vší silou k němu přisouvá obrovskou krabici.

Co to asi bude? Edinka i Adélka úplně hořely zvědavostí. Edík se sice chtěl ještě
chvíli těšit, myslel, že si dárek rozbalí až po dortu, ale když holky tolik chtěly…
Nevšiml si, že mu maminka podává nůžky, a rovnou roztrhl papír. Byla to krabice, a v
ní…
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Koloběžka. Skejťácká. To se bude jezdit. „Wow, přesně tu jsem si přál!!!“ vydechl
Edík, a celý zářil. A to už u něj byl Ondra a uznale kýval, jako že je fakt kvalitní. Jen
Edinka byla trochu nesvá.

„Ondro, nezapomněl jsi na něco?“ mrkl na něj jeho táta a podával mu tašku s
dárkem od nich. – „No jo, vlastně! Tak Edíku, všechno nejlepší! A ať máš hodně
kamarádů!“ A chlapsky si podali ruce. Edík z tašky pak vylovil parádní kšiltovku a
hned si ji nasadil na hlavu.

Dort byl skvělý – nejen krásný, ale i moc, moc dobrý. A přesto bylo Edince pořád
divně. Proč asi, děti?

Ne, nebolelo ji bříško, ale… kdo ví, jak se to stalo, celé jí to teď přišlo nějak líto. Edík
a Ondra skládali kolobku a zvářili se u toho tak odborně, rodiče seděli na pohovce,
povídali si a něčemu se smáli… jen Edince do smíchu nebylo. Najednou ani
nevnímala Adélku, která jí podávala jednu sponku s kočičkou, že teď budou „jako
ségry“.

„Edí, co je?“ zeptala se kamarádka ustaraně. – „Ale… nic,“ pokrčila Adélka rameny.
Dívala se do země, ruce svěsila do klína. Adélka si rukou podepřela bradu a zadívala
se na svou „nejku“. Znaly se od miminka, vlastně „od bříška“, a byly opravdu jako
ségry – i beze sponek. A tak Adélka vytušila, co teď Edinku asi trápí. Položila jí dlaň
na rameno, kývla směrem ke klukům a řekla: „Třeba Ti tu kolobku půjčí?“
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Šly tedy blíž za klukama a Edinka si opatrně posteskla: „Ty se máš, Edi. Já bych
chtěla taky takovou kolobku.“

Brácha měl dobrou náladu a taky chtěl ukázat, jaký je gentleman: „Ségra, až to
s Ondrou doskládám, vyzkoušíme si ji všichni venku. Nejdřív ale já, pak Onda a pak
až ty a Adélka.“

Edince se na tváři objevil malý úsměv, ale ještě to nebylo ono. Půjčovat si kolobku -
to není úplně ono. Ona by chtěla svou vlastní.

Edík dodal „Edi, ty máš vlastně narozeniny už za 2 měsíce áááá…(chvíli počítal) a a
á 11 dní, tak si přej kolobku taky. A já Tě pak na ní naučím jezdit.“
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