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Raz mali Mach so Šebestovou školu
len do jedenástej, a tak si povedali,
že pôjdu domov cez park, aby sa
mohli pozerať na veveričky, času mali
fúru, ale ako prechádzali okolo jednej
lavičky, uvideli pánsky dáždnik,
ktorý tam niekto zabudol, a tak
zastali a premýšľali, čí by ten dáždnik
mohol byť, až sa pri nich zastavil
strážnik a povedal, a pozrimeže, to je
dáždnik pána profesora Vondráčka,
toho veľmi dobre poznám, chodieva
sem každý deň, býva vedľa pošty,
a keď mu ten dáždnik prinesiete,
poteší sa, je to dobrý starý pán
a má veľmi milú manželku.
A Mach so Šebestovou si nakoniec
povedali, prečo nie, a pretože mali
fúru času, našli ten dom vedľa pošty,
vyšli výťahom na piate poschodie
a zazvonili, ten strážnik mal pravdu,
pani profesorová bola veľmi milá,
zaviedla ich do izby, kde bolo plno
kníh, ponúkla im limonádu, potom
prišiel pán profesor Albert
Vondráček, podal im ruku a hovoril,
že učieval dejepis, ale teraz už neučí,
teraz píše knihy o Napoleonovi,
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jednu už napísal a druhú akurát
dopisuje, píše v nej o Napoleonovej
porážke v bitke pri Waterloo, no vraj
má s tou knihou značné problémy,
Šebestová chcela vedieť aké, pán
profesor jej to vysvetlil, povedal,
že potrebuje zistiť, čo jedával
Napoleon na raňajky, či smažené
vajíčka, alebo džem, že to zisťuje
už bohvieako dlho, no márne, a pán
profesor si ustarane povzdychol,
načo pani profesorová povedala,
deti, je mi to ľúto, ale vidíte, že
manžel je unavený, a tak sa Mach
so Šebestovou zdvihli, pán profesor
im poďakoval za dáždnik a na
pamiatku im dal knižku
o Napoleonovi s vlastnoručným
podpisom.
A popoludní si Mach požičal od
pani Kadrnôžkovej Jonatána a šiel
za Šebestovou, že sa budú všetci
traja hrať, ale Šebestová, ktorá bola
doma sama, sa nechcela hrať,
listovala v tej knižke o Napoleonovi
a vykladala Machovi, že to bol
slávny vojvodca a francúzsky cisár,
že sa volal Napoleon Bonaparte,
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že bojoval v celej Európe, a dokonca aj v Rusku, že riadil
každú bitku takým úžasným spôsobom, že ho nikto
neporazil, a ako tak v tej knižke Šebestová listovala,
napadlo jej, čo keby poprosili kúzelné slúchadlo, aby toho
slávneho Napoleona privolalo, pretože keby ho privolalo,
pán profesor Vondráček by sa ho mohol spýtať, čo
raňajkuje, či smažené vajíčka, alebo džem, v tom prípade
by mal ten dobrý pán profesor po starostiach a Mach
povedal, človeče, Šebestová, to je senzačný nápad, tým
by sme urobili pánovi profesorovi veľkú radosť, načo
Šebestová povedala do slúchadla, prosím vás, my by
sme potrebovali, aby sa tu objavil Napoleon Bonaparte
a aby sme sa s ním mohli rozprávať francúzsky,
a slúchadlo povedalo, prosím, ako si prajete, a odrazu
stál ten Napoleon v izbe.
Bol o niečo vyšší než Mach, mal biele nohavice, modrý
fráčik a vysoké čižmy, na hlave zvláštny trojrohý klobúk
a pravú ruku zastrčenú za vestičku, pýtal sa, kde to je
a ako sa sem dostal, Šebestová mu ukázala kúzelné
slúchadlo a vysvetlila mu, ako sa používa, Mach mu
povedal, že teraz pôjdu za pánom profesorom Vondráčkom,
ktorý o ňom píše knihu, Napoleona to príjemne prekvapilo,
povedal, no nie, tak o mne sa dokonca píšu knihy, a tak sa
hneď vypravili k Vondráčkovcom aj s Jonatánom, na ulici
sa Napoleonovi ohromne páčili automobily, že ich
neťahajú žiadne kone a že jazdia samy od seba, v dome
u Vondráčkovcov sa mu zase páčil výťah, stále stláčal
gombíky a vozil sa pol hodiny hore a dolu, ale nakoniec
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