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„Podívej,“ strčil Miloš loktem do mladšího bratra a bradou 
ukázal k oknu, za nímž se mihla bambule na koupací čepici ba-
bičky Hermíny.

„Ty bláho,“ zašeptal Leoš, „už zase někam mizí. Musíme ji sle-
dovat.“

„Co musíte sledovat?“ zeptala se hlasitě malá Oldřiška.
„Večerníček,“ odsekl Miloš.
„Kecáš!“ zavřískala Oldřiška.
„Jak to mluvíte? A při obědě!“ okřikla je maminka, která pod 

stolem tajně luštila sudoku. „Koukejte mluvit slušně.“
Miloš chtěl protestovat, že na večerníčku přece není nic ne-

slušného, ale raději do sebe rychle nasoukal poslední sousto 
kapustového karbanátku a vystřelil od stolu. Leoš hned za ním.

Oldřiška se pokusila starší bratry napodobit. Sklouzla ze žid-
le tak prudce, až ji převrátila. To probudilo tatínka, který byl 
po noční a usnul přímo u stolu s karbanátkem bojovně napích-
nutým na vidličce.

„Předložte řidičský průkaz,“ zamumlal rozespale na maminku, 
která mu s povzdechem podala kartičku s receptem na kapus-
tové karbanátky.

„V pořádku, pokračujte,“ zamumlal tatínek a znovu usnul.
Ale to už děti neviděly. Využily nastalého zmatku a vyřítily se 

ven.
Miloš nasadil ostré tempo, protože bambule červené koupací 

čepice babičky Hermíny se komíhala daleko vpředu. Ohlédl se 
na Leoše, jestli je mu v patách, a s hrůzou uviděl, že v patách je 
mu i jejich malá sestra.

„Přidej!“ křikl na Leoše. „Pronásleduje nás Olda!“
„Klídek, tý hravě frnknem,“ zafuněl Leoš odpověď.



„Tím si nejsem tak jistej. Ta mazaná nestvůra si vzala kolo-
běžku!“

„A hernajs,“ vyjekl Leoš a pokusil se přepnout tělo na nejvyšší 
rychlost.

Marně. Oldřiška na koloběžce byla rychlejší. Ne nadarmo ab-
solvovala už pět závodů na hřišti dopravního inspektorátu, kde 
pracoval tatínek. Odraz její pravé nohy udivoval i samotného 
velitele městské pořádkové policie.

„Vy jste si mysleli, že vás nechytím, že jo?“ halekala na Leoše. 
„Túdle!“ udělala dlouhý nos, když ho předjížděla.

Leoš se pokusil přidat, zato Miloš se zastavil. Obrátil se proti 
Oldřišce jako proti rozlícenému býkovi, popadl ji za rohy, tedy 
za řídítka, a strhl sestru do trávy.
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„Mám ti dát pokutu, blbečku?“ vyjela na něj, sotva vyskočila 
na nohy.

„Hele, Oldo,“ spustil Miloš smířlivě, „chtěla bys mandle v čo-
koládě?“

„V mléčný?“
„Jasně že v mléčný.“
Oldřišce se po tváři rozlil blažený úsměv. Vzápětí však pohasl, 

Oldřiška přimhouřila oči a zkoumala Milošův obličej orámovaný 
obroučkami brýlí.

„A co za to?“ zeptala se podezíravě, protože své dva bratry 
znala už skoro sedm let, a za tu dobu holka prokoukne klukov-
ské fígle jako nic.

„No… že bys nám… jenom na chvíli, víš… půjčila koloběžku. 
A… vrátila se domů,“ soukal ze sebe Miloš.

„Ale muselo by to být rychle,“ dodal Leoš, který sledoval, jak 
bambule babičky Hermíny mizí v nedohlednu.

„Kolik?“ zeptala se Oldřiška bez stopy zaváhání.
„Co třeba… pět?“ navrhl Miloš.
„Pět pytlíků?“
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„Pět mandlí, ty vyděračko,“ odfrkl si Miloš znechuceně.
„Ani za deset pytlíků,“ zavrtěla Oldřiška hlavou. „Jenom jsem 

tě zkoušela. Podplácení je trestný, abys věděl. A koho vlastně 
honíme?“

„Teď už nikoho,“ mávl rukou Leoš. „Zase nám frnkla.“
„Babička Hermína?“ zeptala se Oldřiška jasnozřivě.
„Ne, prapradědeček Mojmír,“ odsekl Miloš.
„Ale ten už nežije,“ namítla Oldřiška a významně si zaťukala 

na čelo.
Kluci jen vzdychli a loudavým krokem pokračovali liduprázd-

nou ulicí, kterou horlivě zametal vítr.
Miloše napadlo, že kdyby se nezastavil a utíkal dál, možná by 

babičku Hermínu dohonil. Jenže on si usmyslel, že na koloběž-
ce bude rychlejší. To by ovšem koloběžka nesměla patřit Oldě. 
Ach jo. Ale špatné rozhodnutí je taky rozhodnutí.



Mlčky došli až k fontáně. Oldřiška ji začala objíždět kolem 
dokola. Kluci usedli na kamennou obrubu, protože drak upro-
střed fontány nejenže nechrlil oheň, jak by se na pořádného 
draka slušelo, on už nechrlil ani vodu, jak to jindy dělával. Tedy 
hlavně v létě. Na podzim se drakovi vypouštěly trubky, aby ho 
v zimě neroztrhal mráz. Leoš, když byl ještě malý, menší než je 
teď Oldřiška, se draka bál. Ale od té doby, co jim tatínek vysvět-
lil, že by ho přemohla obyčejná zima, nad ním ohrnoval nos.

„Tak co teď?“ postavil se na kamenné hrazení, přes které 
v létě šplouchala voda, a laškovně podrbal draka pod bradou.

Miloš pokrčil rameny, ale Oldřiška hned přišla s nápadem.
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„Půjdeme na kaštany? Holky říkaly, 
že už padají.“

„A co s kaštanama?“ ucedil Miloš napůl úst.
„Můžeme se s nima třeba koulovat. Teda kaštanovat,“ 

opravila se Oldřiška.
Miloše to nenadchlo, ale sourozenci už se vydali po úzkém 

chodníku mezi první stromy. A tak se loudal za nimi. Je z nich 
nejstarší, měl by ty dva ohlídat.

Z náměstí sem právě zaletěl zvuk radničních hodin, odbíjely 
dvě. Teprve dvě? Mezi stromy bylo náhle šero jako vpodvečer.

„Je tu nějaká tma,“ ohlédl se Leoš po bratrovi a udiveně 
zvedl hlavu k obloze.

Ve větvích se cosi pohnulo a na Leoše spadlo několik 
ohnivě zbarvených listů. Jeden se mu dokonce zapíchl 
do vlasů. Rychle ho sklepal spolu s nepříjemným po-
citem.

„Kdo z vás dvou najde první kaštan, tomu půjčím 
koloběžku,“ oznámila Oldřiška, když sešli z asfal-
tového chodníčku na pěšinu plnou kořenů.

„Ty jsi tak hodná, Oldo,“ rozchechtal se Miloš. 
„Tak hodná, že ti tu koloběžku prostě nemůžu 
vzít. Asi se s ní budeš muset tahat sama.“

Oldřiška se urazila. Naštvaně nakopla boro-
vicovou šišku a pak se překvapeně zaklonila.

„Kluci, šiškový stromy mají na větvích jehličí, 
že jo?“

„A co jinýho by měly mít?“
„No, obyčejný padavý listy nemají, že ne,“ 

ujišťovala se. 
„To fakt nemaj,“ ucedil Miloš, taky nakopl 

šišku, taky se zaklonil a taky mu začalo vrtat 
hlavou, proč pod velkým javorem s větvemi pl-
nými žlutočerveného listí je šišek jako naseto.

„Bezva! Budeme se šiškovat?“ zavýskl Leoš 
a honem si cpal do kapes kalhot munici. „Kryjte 
se!“



Oldřiška si důležitě nasadila kapucu a zaujala 
bojový postoj, který viděla v kresleném fi lmu o sa-
murajích.
Miloš skočil za kmen javoru a rukama šátral 

po zemi, aby nahmátl první šišku. Zdálo se mu, že 
v parku je víc a víc šero. Zkusil si vyčistit brýle cípem mikiny, 

ale nepomohlo to. Přesto po chvíli mezi 
prsty ucítil něco tvrdého a kulatého.

„Jé, mám kaštan!“ zavýskl. „Ale ko-
loběžku nechci,“ dodal honem.

A pak to přišlo. Jeden přesný 
zásah za druhým. Šišky se na Mi-
loše řítily snad ze všech stran.

„Jau! Jauvajs! Nechte toho. 
A zrovna do hlavy, jo? Vždyť 
budu úplně blbej, a zítra pí-
šeme písemku z matiky,“ vy-
křikoval ublíženě ještě chvíli 
poté, co šiškobití ustalo.

„Co jančíš? Vždyť já 
s bombardováním ani ne-
začal,“ namítl Leoš. „Neměl 
jsem tě zatím v hledáčku. 
Třeba… tu s námi je i ně-
kdo další,“ dodal nejistě 
a rozhlížel se do všech 
stran.

„Jo. Já jsem tě taky ne-
měla v hledáčku,“ přidala 
se Oldřiška. „Já totiž žádnej 
hledáček nemám. Musím ty 
kaštany hledat sama.“

„Tak to mě asi ostřelovaly 
veverky, nebo co,“ odsekl 
Miloš a pokoušel se za-
máčknout největší bouli.
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Leoš se opatrně podíval vzhůru a zdálo se mu, že slyší tichý 
šepot. 

„Slyšíte to?“ obrátil se k sourozencům.
„Co máme slyšet?“
„Někdo tam nahoře šeptá.“
„Blbost,“ namítl Miloš. „Kdo by tam šeptal?“
„To budou větve,“ vyjekla Oldřiška. „Zlý lidožravý větve. Do-

mlouvaj se, jak nás chytit.“
„Hele, Oldo, sklapni,“ okřikl Miloš sestru. „Na tvý pohádky 

není nikdo zvědavej.“
„Když já mám strach,“ fňukla Oldřiška a chytla ruku vedle 

stojícího Leoše.
„Ááá, něco na mě sáhlo,“ zavyl Leoš a vzápětí dal sestře herdu 

do zad, když zjistil, že to byla ona.
Stmívalo se čím dál víc.
„Já bych šel domů,“ ozval se Leoš. „Mám… mám děsnej… 

hlad. Vy ne? A nesahej na mě pořád, Oldo, nebo ti už vážně na-
melu!“

„Já jsem teď na tebe nesáhla,“ zakňourala. „Já jen hledám, 
kam jsem opřela koloběžku.“

„Tys ztratila koloběžku? No, to ti táta dá,“ ucedil Miloš, ale 
kupodivu to ani nezaznělo škodolibě. „Už ji hledat nemůžeme, je 
skoro tma,“ rozhodl nakonec. „Vrátíme se pro ni zítra po škole.“

Vymotali se na asfaltovou cestu a zamířili ven z parku, když 
vtom se jim za zády ozval divný drnčivý zvuk. A nato i hlas.

„Z cesty! Z cesty, prosím!“
„Babi? Babi, co tady děláš?“ vyjekla Oldřiška, když babička 

Hermína zastavila kousek od nich.
„Já? Já se tu projíždím na koloběžce,“ odpověděla babička 

s takovou samozřejmostí, jako by mezi druhou a třetí odpoledne 
nikdy nedělala nic jiného, než se po parku proháněla na kolo-
běžkách, které našla opřené o strom. „Ale teď spěchám domů, 
za chvíli bude pršet. Nepodrbali jste náhodou pod bradou draka?“

„Jak… jak to víš?“ zalapal Leoš po dechu. 
„Hm, já to věděla už ráno, že ho dneska podrbete. Proč myslíš, 

že jsem si vzala koupací čepici?“
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„Aby ti nezmokly vlasy,“ odpověděla snaživě Oldřiška. „Ale 
zmokne ti bambule.“

„Myslí ti to, holka,“ pochválila ji babička. „Z tebe něco bude. 
Možná muchomůrka.“

Miloš s Leošem se chtěli zeptat, jestli něco bude i z nich, po-
případě co přibližně. Ale to už se z hrozivě černých mraků spus-
til takový liják, že raději zavřeli pusy, aby jim do nich nenateklo.

5555
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V noci tekly z nebe proudy vody a byl velký vítr. Celým do-
mem to fučelo a hučelo jako na strašidelném hradě při výroč-
ním sletu čarodějnic. Pak se zdálo, že běsnění na chvíli utichlo, 
jenže než se domem stačila rozlít klidná noční pohoda, bylo to 
zpátky. 

„Já tyhle podzimní vichry tak nemám ráda,“ vzdychla mamin-
ka a obrátila se v posteli na druhý bok.

„Já je přímo nenávidím,“ pokýval tatínek souhlasně hlavou 
a taky se chystal obrátit na druhý bok.

Jenže vtom se ozval zvuk, jako když po šikmé střeše jejich 
domku sjíždí uvolněná taška z pálené hlíny. A opravdu, vzápětí 
bylo slyšet třesknutí, jak dopadla na dlážděnou terasu před do-
mem a rozbila se. A hned za ní druhá a potom i třetí.

„Už je to tu zase,“ zavyl zoufale tatínek a štrachal se z postele 
jako vorvaň toužící se dostat z mělčiny na volné moře.

Když konečně stál na nohou, natáhl si přes pyžamo policejní 
uniformu a vklouzl do bačkor se znáčkem supermana. Vyšel 
na chodbu a s povzdechem stoupal po schodech k podkrovnímu 
bytu babičky Hermíny.

„Pojď dál,“ křikla na něj přes dveře a tatínkovi bylo jasné, že 
už ho čeká.

Když vstoupil do ložnice, seděla babička v květované noč-
ní košili na posteli, na hlavě měla červenou koupací čepici se 
schlíplou bambulí a na klíně lavor. Ten se zvolna plnil vodou, 
jak do něj dírou po uvolněných taškách vesele pršelo.

„Někdy si říkám, že kdyby na tomhle místě stála místo postele 
vana, byl by život mnohem hezčí,“ bručel tatínek.

„Bohumíre, o tom už jsme mluvili mockrát. Když můj děda 
Mojmír tenhle dům dostavěl, pozval si pana Vaňáska z Mokro-
pes. Ten přišel s virgulí a určil, kde je v domě nejvhodnější mís-
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