1
SLADKÁ

Nad kopcem s bílou snûhovou ãepicí vykouklo sluníãko.
MÏouralo, mrkalo a pomalu se koulelo na modré nebe. Koulelo
se, koulelo, aÏ se z toho koulení celé zahﬁálo. Usmívalo se na
cel˘ svût a hﬁálo jako kamínka. Rozehﬁálo bílou ãepici, ze snûhu udûlalo potÛãky a bílé snûÏenky. Vesele svítilo, tahalo ze
zemû zelenou trávu a budilo zimní spáãe.
Na mezi za Teskovou zahradou se probudili ãervení brouci,
jeden ÏluÈásek a také ãmeláãí maminka.
„Musím se podívat, kde se tu vzalo to teplouãko,“ otevﬁela
zabednûné okno a sluníãko ji pohladilo po tváﬁích. Pak skoãilo
na post˘lky a teple hladilo âmeldu a Brumdu. Kluci otevﬁeli
oãi, rozhlíÏeli se a Brumda povídá:
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„Mami, poslouchejte!“ A maminka s âmeldou poslouchali
a sly‰eli, jak mu kruãí v bﬁí‰ku.
„Mami, já mám taky hlad,“ ﬁekl âmelda, „a tﬁikrát vût‰í. Jak
dlouho jsme vlastnû spali?“
„Dlouho,“ odpovûdûla maminka, „moc dlouho. Spali jsme
od podzimu aÏ do…“ Zarazila se a povídá: „Jdûte se podívat
z okna.“
„Do ãeho, mami?“ ptal se Brumda. „AÏ do rána?“
„Pﬁidej,“ usmívala se maminka.
„Tak aÏ do pondûlí,“ hádal Brumda.
„Je‰tû pﬁidej.“
„Asi jsme spali cel˘ t˘den,“ povídá âmelda.
„Déle,“ usmívala se maminka, „mnohem déle.“
„Tak jsme spali cel˘ mûsíc,“ povídá âmelda.
„Jdûte se podívat z okna,“ poradila jim maminka, „tﬁeba to
tam uvidíte.“
Kluci bûÏeli k oknu a Brumda hlásil:
„Svítí tam krásnû sluníãko, ale jak jsme spali dlouho, to nikde
nevidím.“
„A co tam je‰tû vidíte?“ ptala se maminka.
„Bílé kytky,“ odpovûdûl âmelda.
„ÎluÈáska,“ pﬁitiskl nos na sklo Brumda, „motá se jak mu‰ka.“
„A taky zelenou trávu,“ pﬁidal âmelda.
„PrÛvod ãerven˘ch broukÛ pﬁes cestu,“ ﬁekl Brumda.
„A co to v‰echno znamená?“ ptala se maminka.
„To znamená, Ïe s brá‰kou dobﬁe vidíme,“ otoãil se k ní
Brumda.
„A co je‰tû?“ usmívala se maminka.
„Îe se probudili v‰ichni stejnû jako my,“ odpovûdûl
Brumda.
„A taky to znamená, Ïe je venku jaro,“ ﬁekl âmelda.
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„No koneãnû,“ pﬁik˘vla maminka. „A teì uÏ víte, jak jsme
spali dlouho. Od podzimu pﬁes celou dlouhou zimu aÏ do…“
„AÏ do probuzení,“ vyhrkl Brumda.
„AÏ do jara, trumberko,“ pohladila ho maminka. „A proto máme v‰ichni takov˘ hlad.“ Vyndala z kredence tﬁi mistiãky a poloÏila je na stÛl. Ze ‰pajzky pﬁinesla poslední skleniãku diviznového medu a rozdûlila ho na tﬁi díly. Potom v‰ichni tﬁi lízali
a kluci trochu mlaskali.
„To je nejslad‰í dobrota, jakou jsem jedl,“ pohladil si bﬁí‰ko
âmelda.
„Jo,“ pﬁik˘vl Brumda, „ale je jí málo. Mami, pﬁidej nám je‰tû
trochu nûãeho sladkého.“
„UÏ nic nemáme,“ odpovûdûla maminka, „‰pajzka je prázdná. MÛÏu vám pﬁidat jedinû tohle,“ a dala kaÏdému sladkou
pusu.
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