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Slunko bylo u samého západu a svatoján�tí brouèci vstávali.
Maminka u� byla v kuchyni a vaøila snídani. Tatínek u� také nespal.
Le�el je�tì v posteli a hezky si hovìl. Brouèek pak pøelezl ze své
postýlky na maminèinu - tam se pìknìji spalo - lehl si pìknì na zádeèka,
zdvihl v�ecky no�ièky do povìtøí a poèal se houpat: houpy, houp,
houpy, houp. Ale najednou se to jaksi moc rozhoupalo, houpy, houp,
a u� le�el Brouèek na zemi a køièel, co mu jen hrdlo staèilo.

Tatínkem to trhlo, tak�e byl v�ecek polekaný: �Zatrápený
Brouèku, copak musí� tak køièet?� - �Ale tatínku, kdy� jsem se
tak udeøil!� - �A jakpak?� - �I já jsem spadl z postele.� - �Tak sis mìl
dát pozor!� - �Ale kdy� ono mì to pøece bolí.� - Maminka u� mìla
zatím snídani hotovou a �la je budit. �Vstávejte, vstávejte, slunko ji�
zapadá, budeme snídat. A copak ty, Brouèku, u� pláèe�?

Sotvas oèi proloupl!� - �Ale kdy� já jsem se tak udeøil a
tatínek chce, abych nekøièel.� - �I jen pojï! Døív ne� koèièka vejce
snese, v�ecko se ti zahojí. Zatím se pìknì umejeme a budeme snídat.
Pojï!�

A �li. Maminka Brouèka pìknì umyla, Brouèek pøistavil ke stolu
�idle a maminka u� nesla polívèièku na stùl. Sedli si, sepjali no�ièky a
tatínek se modlil:
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Ó ná� milý Bo�e,
povstali jsme z lo�e
a pìknì tì prosíme,
dej�, a� se tì bojíme,bojíme a posloucháme,
a pøitom se rádi máme.

Potom øíkal Brouèek svou modlitbièku: �Po�ehnej nám, Pane
Bo�e, prosíme tì pokornì,� - a pak u� hned dr�el svou døevìnou
l�ièku a znamenitì s ní zacházel. V�ak oni mìli zelnou polívèièku a
Brouèek, tøeba�e v�echny polívèièky rád, v�dy a v�dycky tu zelnou
pøece jen mìl ze v�ech polívèièek nejradìji. Snìdl jí svùj plný talíø a
maminka mu je�tì ze svého pøidala.

Ale tatínek, �e u� má èas, slunko �e je dávno za horama. Honem
dal mamince hubièku a nechal si od Brouèka políbit ruku. - �A teï,
Brouèku, pìknì poslouchat, a� mnì pak maminka nemusí �alovat.�
- �Ne, tatínku! A já vás vyprovodím, ano?� - �Tak pojï!�

A �li, ba letìli, ale hezky nízko, aby Brouèek nespadl, a jen
tak daleko, co mohl Brouèek dohlédnout domù, aby potom
nezabloudil. Je�tì to dost neumìl, a tatínek mu øekl: �Jdi u� zas, jdi a
pìknì se uè lítat!� A Brouèek �el.

Chaloupku mìli vystavìnou ve stráni pod jalovcem a krytou
suchým �pendlièím. Brouèek si vylezl na støí�ku, spustil se, letìl a�
k palouku a pøes celý palouk a� k dubu a zas zpátky a� na støí�ku,
pak se zas spustil a letìl a� k dubu a je�tì zas zpátky. A kdy� u� byl
celý udýchaný a køidélka ho bolela, sedl si a odpoèinul. A zas se
spustil a zas letìl a� k palouku a pøes celý palouk a� k dubu a
zas zpátky a� na støí�ku, a zas se spustil a letìl a� k dubu a zas zpátky
a je�tì se spustil a letìl rovnou èarou pod dub ke kmotøièce.

�Kmotøièko, jestlipak u� jste vzhùru?� - �I Brouèku, bodej�
bychom nebyli!� - �A Beru�ka také?� - �Bodej� bych nebyla, Brouèku!
Copak nám nese�?� - �Já? Nic. Ale pane, to u� umím lítat! Od na�ich
a� sem a zas k na�im a zas sem a zas k na�im a zas sem a jakoby
nic. �e bys to nedovedla?� � �I v�ak já jsem beru�ka a nejsem �ádný
brouèek! Va�e maminka, myslím, také moc lítat neumí.� - �Moc ne.
Ale pane, já jsem dnes ráno spadl z postele!� - �A tos køièel, viï!� -
�A jakpak to ví�? Copaks to sly�ela?� - �I nesly�ela, ale to já u� vím,
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�e jsi takový køikloun.� - ��e jsem køikloun? Ó - ty Berou�i! - -�
A u� zas Brouèek letìl. Maminka ji� mìla doma uklizeno a cídila

právì okna, �e se a�a� tøpytila. �Kdepaks byl tak dlouho, Brouèku?�
- �Byl jsem na chvilku u kmotøièky pod dubem.� - �A copaks tam
dìlal?� - �Nic, já jsem tam byl jen tak u okna.� - � A copak ti dali?�
- �Nic, já jsem nic nechtìl.� - �Ó, oni ti pøece nìco dali! Vèera
kmotøièka povídala, �e a� tam pøijde� -� - �Oni nìco mají?� - �Inu, to
by byla kmotøièka nepovídala.� - �Hm, a� si to nechají!� - �Ó, v�ak ty
si tam pro to pùjde�!� - �Ó, nepùjdu!� - �Ó, pùjde�! A jakpak jsi
daleko tatínka doprovodil?� - �Ó, daleko. A� k tìm tøem ol�ím.� -
�Nu, to není daleko. To se bude� muset je�tì moc uèit, ne� bude�
moci s tatínkem lítat a pìknì lidem svítit.� - �A copak se tìm lidem
musí svítit? V�ak my si svítíme sami!� - �Inu, kdy� oni mají noc,
kdy� my máme den. Oni teï spí.� - �A proèpak jim tatínek svítí,
kdy� oni spí?� - �I holeèku, to tak musí být, to u� Pán Bùh tak chce,
a ty také poletí� s tatínkem tam daleko a bude� pìknì svítit. Jen jdi a
uè se lítat!�

To se Brouèkovi líbilo, a u� zas lítal. Vylezl si na støí�ku, spustil
se a letìl - letìl v druhou stranu a� ke ka�tanùm a hned zas zpátky a�
na støí�ku. Ale dál se mu jaksi nechtìlo. Zùstal sedìt, a tu najednou
vidí, �e se jim zaèíná z komína kouøit. A u� sedìl na komínì.
�Maminko, copak se vám na ohni�ti chytá?� - �I nic, holeèku! Já si
chci udìlat na polívku jí�ku.� - �A �e vám to, maminko, zafouknu!� -
�Ne, ne, já nechci. Nechá� toho!�

Ale Brouèek pøece foukal, a u� by to byl málem zhasil, kdyby
byla maminka honem nepøilo�ila trochu suchého chvojí. Plamen
vy�lehl, za ním se valil kouø, a Brouèek poène køièet a køièí a køièí a
leze ze støí�ky dolù. �Ach maminko, maminko; ach, ach maminko!� -
�A copak zas, Brouèku?� - �Ach maminko, kdy� mnì ten kouø vlezl
do oèí!� - �Vidí�, ty �karedý Brouèku! Dobøe tak, kdy� nechce�
poslouchat. Neví�, co ti tatínek pøikazoval a zaè se ráno modlíme?
Poèkej, poèkej, já to v�ecko povím.� - �Ale maminko, kdy� mnì vlezl
ten kouø do oèí a tak mì �típal!� - �I to ti patøilo, a je�tì dostane�, a�
tatínek pøiletí. To bude z tebe krásný brouèek!� - �Ale v�dy� já jsem
vám to, maminko, nezhasil.� - �Ale chtìls mnì to zhasit a vìdìls, �e
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to nechci. Ne, vidí�, to ti nesmím prominout. Copak by z tebe bylo!
A� jen tatínek pøiletí! A kmotøièce to na tebe také povím a kmotøíèkovi
i Beru�ce.� - �Ale maminko, v�dy� jsem vám to nezhasil, a já u� vám
to víckrát nebudu zhá�et. Prosím vás, maminko, neøíkejte to!� - �Ne,
to musím øíci!�

Ale kdy� Brouèek moc prosil a prosil, a u� zas plakal a poøád
prosil a sliboval, �e u� bude poslouchat, tak si maminka dala øíci, a
�e to nepoví. �Nu tak. A u� neplaè! A dej si na sebe pozor! To by tì
nemìl nikdo rád. Brouèek musí poslouchat. Vidí�,
jak tatínek poslouchá.� - �Tatínek? Kohopak on poslouchá?� - �I
Pána Boha poslouchá. V�dy� ví�, �e ka�dé ráno letí z domu a je celý
den pryè a� do noci, a tøeba�e ho køidélka bolí, druhý den u� hned
zas letí, jen aby byl poslu�ný. Vidí�!

A kmotøíèek také poslouchá a kmotøièka také, a Beru�ka, ta
teprv poslouchá! A ty poøád je�tì vzlyká� a jsi takový umounìný.�

Brouèek: �Maminko, já se pùjdu koupat.� - A maminka: �Jdi,
jdi!� V�ak ona vìdìla, �e se jí Brouèek neutopí. A Brouèek se �el
koupat. Ale ne do potoka. Dole na palouku byla vysoká tráva a rosa
na ní jako granáty. Brouèek se rozbìhl a hup do trávy, jak byl dlouhý
a �iroký, a házel sebou, a� se tráva prohýbala. Pak vylezl, rozbìhl se
a zas hup do rosy, a� to kolem støíkalo. A kdy� se u� dost vykoupal,
vyskoèil si na vìtvièku, rosu ze sebe setøepal, a frr - rovnou èarou pod
dub ke kmotøièce.

U okna se zastavil. �Beru�ko, u� se nezlobí�?� - �Copak bych se,
Brouèku, zlobila?� - �Pane, to jsem se vykoupal. Jestlipak ty umí�
také plavat?� - �I ne. Kdepak bych já umìla plavat?� -�Pane, já umím
plavat!� - �I nech�, Brouèku! Já musím jít mamince pomoci.� -
�Kdepak je kmotøièka?� - �Seká na dvorku chvojí. Pojï se podívat!�

A Brouèek se �el podívat. �Copak nám nese�, Brouèku?� - �I
nic, kmotøièko. Já jsem se koupal. A vy nìco máte, kmotøièko?� -
�Máme, pane, nìco dobrého, ale já nevím, jestli ti dám. Kdy� jsi
Beru�ce tak �karedì øekl a pak jsi utekl! Ona plakala!� - �Plakala?
V�ak já jí u� tak nebudu øíkat.� - �Nu, uvidíme. Vidí�, tady u� mám
toho chvojí hromadu nasekaného. Tak pojï a odná�ej je s Beru�kou
tamhle pod støí�ku, aby nám nezmoklo. Ale musíte je pìknì rovnat



- 9 -

do hranièky. Pak ti nìco dám.�
Brouèek, �e ano, a poèal nosit, co mu jen síla staèila. Kmotøièce

se to zdálo být a� moc. �Ale Brouèku, neber si toho tak mnoho
najednou!� - Ale Brouèek, ó, �e to unese! A nosil. Ale místo co mìl
��aklíèky pìknì do hranièky rovnat, Brouèek je tam jen tak házel, a
to Beru�ka nechtìla. �Brouèku, to se tak nesmí! Maminka to tak ne-
chce. To by se nám skácelo!� - �Ó, nic se vám neskácí. Copak to
nedìlám dost pìknì?� - �Nedìlá�. Vidí�, u� jsi to zas jen tak hodil.
To se musí pìknì rovnat.� - �I tak si to dìlej sama, kdy� ti to nedìlám
dost pìknì!�

A u� se Brouèek hnìval. Nechal v�eho, sedl si na paøízek, mraèil
se a díval se pøed sebe. Beru�ka ho nechala a hledìla si svého. A� za
chvilku zaèala kmotøièka: �A co, Brouèku, u� nemù�e�? To nejsi moc
silný.� - �I ne, kmotøièko. Ale kdy� ona se poøád se mnou vadí.� -
�Inu, kdy� ty jsi takový divný brouèek! Copak jsi u� zapomnìl, �e
nìco mám?� - �A je to, kmotøièko, dobré?� - �I to si myslím! Jako
med sladké. Jen jdi a honem je�tì nos!�

A Brouèek honem �el a je�tì nosil. Beru�ka to beztoho u� skoro
v�echno odnesla a pìknì srovnala. A tak u� to dlouho netrvalo,
kmotøièka za�ala sekyrku do �palku a -�Tak pojïte, dìti!� - A dìti
�ly. V síni, vpravo od kuchynì, stála almara zavøená na zámek, ale
klíè vìzel v nìm. Kmotøièka jen klíèem otoèila a u� bylo otevøeno.
Ale teï - co tam? Ten bílý talíøek na nejhoøej�ím prkýnku
Brouèek hned zpozoroval. Ale co na nìm? - Kmotøièka jej sundala,
ale on byl pøikrytý jiným talíøkem.

�Nu tak hádej, Brouèku, co to je! Ale Beru�ko, nepovìz!� - A
Brouèek: �Ó, já vím, kmotøièko, to jsou jahody.� - Ale Beru�ka se
smála, a kmotøièka: �Ó ne, Brouèku, to je je�tì slad�í.� - �Tak to jsou
maliny.� Ale Beru�ka se stále smála. - �Ne, Brouèku, to je je�tì
mnohem slad�í.� - �Tak, kmotøièko, to jsou borùvky.� A Beru�ka se
mu teprv smála. - �Ó, Brouèku, to nedobøe hádá� - je to jako med
sladké.� Ale Brouèek u� nic nevìdìl, a� to Beru�ka prozradila. �Ale
ty hloupý Brouèku, v�dy� je to med!� - A Brouèek: �Tak je to,
kmotøièko, med.� A byl to med. To si pochutnali!

Ale u� bylo hezky pozdì. Kmotøièka, �e musí dìlat oheò a vaøit
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veèeøi, Beru�ka aby honem skoèila pro tro�ku chvojí a Brouèek aby
u� �el domù. A tak Brouèek, �e pùjde domù. - �Nezapomeò doma
pìknì pozdravovat!� - �Ne, já nezapomenu! S Pánem Bohem!� A
�el. Sotva�e pøiletìl k palouku, tu letí od potoka tatínek s kmotøíè-
kem. �Tatínku, já jsem byl u kmotøièky a dostal jsem tam med. Ten
vám byl sladký!� - �Nu dobøe, Brouèku, ale nejdøíve pìknì ruku políbit,
tadyhle kmotøíèkovi napøed!� A Brouèek políbil pìknì ruku. �A
jestlipak si poslouchal? Nebude maminka �alovat?� - �Tatínku, já
jsem to mamince nezhasil, a ona to nepoví.�

Zatím u� byli doma. Maminka je vidìla oknem, vy�la vstøíc a:
�Copak, tatínku, �e dnes tak brzy? Já je�tì nemám veèeøi hotovou.�

Tatínek dal mamince hubièku: �I milá Beru�ko, u� zaèíná být
chladno, tak jsme letìli o nìco døív. U� toho bude brzy zas konec.�

A tak maminka dìlala honem oheò a stavìla na polívèièku.
Tatínek si sedl na stolièku - bolela ho køidélka - a Brouèek u� se
houpal tatínkovi na kolenì.

�A maminko, viïte, Brouèek vás pokou�el?� - �I tatínku, skoro
pokou�el. Ale kdy� prosil a sliboval, �e u� to víckrát nebude dìlat,
tak jsem mu slíbila, �e to na nìj nepovím. A potom byl skoro poøád
u kmotøièky.� - �Nu tak dobøe, maminko! A� si ho u kmotøièky nechají,
a my si vezmeme Beru�ku. Ta nepokou�í.�

Brouèka napadlo: �Maminko, u kmotøièky mají med, a já jsem
dostal. Ten vám byl sladký!� - �A nám kmotøièka nic neposlala?� -
�Nic.� - �Ani nemá� co vyøídit?� - �Ne.� - �Ale Brouèku, ani
nás nevzkázala kmotøièka pozdravovat?� - �I ano, maminko, já jsem
zapomnìl. �e vás pìknì pozdravují.�

�Vidí� Brouèku! Ale u� jdi, pøistav �idle ke stolu, budeme
veèeøet.�

A Brouèek pøistavil �idle ke stolu, maminka u� nesla na stùl,
pìknì se pomodlili, a to jim ta polívèièka zas chutnala! Byla taková
dobrá; zasma�ená, s -kmínem. Tatínek jí snìdl dva talíøe a
Brouèek skoro také dva.

Dlouho pak u� nebdìli. Chtìlo se jim spát. Klekli a tatínek se
modlil:
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Podveèer tvá èeládka
co k slepici kuøátka
k ochranì tvé hledíme,
laskavý Hospodine.

Brouèek na to: �Pán Bùh s námi a zlý pryè,� dal pac a pusu,
maminka mu podala do postýlky

ruku, on ji dr�el a u� v�ichni døímali.
Pìknì se jim to spalo.
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Byl podzim. Svìtla ubývalo a zimy pøibývalo, a tak brouèci,
�e u� nikam nepoletí. Jenom musel tatínek kmotøíèkovi slíbit, �e se
k nim pøijde s maminkou a s Brouèkem je�tì jednou podívat; a to
hned zítra, døív ne� udeøí zima.

A tak druhý den po snídani, �e pùjdou ke kmotøièce. A �li.
V�ak u� na nì èekali. Dávali si po hubièce a Brouèek líbal ruku. Ale
byl tam je�tì nìkdo. Kmotøièka vzala Brouèka za ruku: �Pojï,
Brouèku, polib také tadyhle Janince ruku.� - A Brouèek políbil, honem
se v�ak schoval za maminku.

Sedli kolem kamen a zaèali si povídat. Ale kmotøièka �la do sínì
k almaøe, a Brouèek za ní. �Kmotøièko, copak máte?� - �I Brouèku,
pekli jsme koláèe, s tvarohem a s mákem.� - A u� jich nesla kmotøièka
plný talíø a ka�dý si jeden vzal, a Brouèek, �e zkusí také je�tì jeden
tvarohový.

A vzal si také jeden tvarohový, a sedìli kolem kamen a povídali
si. Ale Brouèkovi se jaksi nehezky sedìlo. �Pojï sem, Beru�ko; já ti
nìco povím!� - A Beru�ka �la a Brouèek jí �eptal nahlas do ucha:
�Poslouchej, kdopak je to ta Janinka?� - �I to je Janinka!� -
�Èípak je?� - �I ona není nièí, ona je sama svá.� - �A copak nemá
�ádného brouèka a tatínka?� - �Ne, ona je sama.� - �A
kdepak zùstává?� - �Pane, tam u lesa ve vøesu. Takovou má krásnou
chaloupku v mechu.� - �Ale kdy� se poøád tak moc na mì dívá.� - �I
jdi, hloupý! V�dy� ona je hodná. Ví�, ten med - ten jsme dostali od
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ní.� - �Ale kdy� ona - -�
Tu v�ak volala kmotøièka Beru�ku. �ly do sínì a Brouèek honem

za nimi. �Kmotøièko, vy je�tì nìco máte?� - �Mám; pane! V�dy� u�
jste zde letos naposledy. A� zas v létì.� - �Copak máte?� - �Poèkej,
to se podiví�! Pojï, pomù�e� nám!� - A Brouèek, �e pomù�e. A �li,
ale ne do almary. Tam dozadu na dvùr mìli je�tì komoru - ó, tam
mìla stát kmotøièka celé zrnko vína, tak jak se z hroznu utrhlo, takové
krásné modré a� do èervena. A teï se ho kmotøièka s Beru�kou
chopily, a nesly je celé, tak jak bylo, do svìtnice a Brouèek jim
pomáhal.

�Postavte je tadyhle na stùl, to bude nejlep�í,� radil kmotøíèek.
Kohoutek u� mìl pohotovì, vzal je�tì kladíveèko, vyrazil stopku,
nasadil kohoutek a kmotøièka u� dr�ela køi��álový koflíèek, aby do
nìho kmotøíèek natoèil. A kmotøíèek do nìho natoèil, a� se to rdìlo
a pøímo vyskakovalo.

A teï si zavdala nejdøív maminka, pak Janinka, potom
kmotøièka, po ní tatínek, pak kmotøíèek, a Brouèkovi a Beru�ce také
dali, ale jenom líznout. A v�ichni si to velmi velice chválili, takové to
bylo sladké! Jenom se jim to zdálo moc silné. A tak kmotøièka:
�Beru�ko, honem skoè na palouk se d�bánem pro rosu!� A Beru�ka
honem skoèila na palouk se d�bánem pro rosu.

Kmotøíèek pøitáhl stùl blí� ke kamnùm, natoèil do koflíèku vína
jen polovic, dolil rosou a podával kolem. A tak si sedìli a povídali:
Jak jednou bylo s kmotøíèkem zle. Bylo to brzy po tom, kdy� se
s kmotøièkou vzali. Vyletìl hned po slunce západu, celou noc pìknì
svítil, a kdy� u� k ránu letìl zas domù, tu se najednou objevila taková
velikánská �luna a u�u� ho chtìla za�iva spolknout. Kmotøíèek se
náramnì lekl, ale honem se vzpamatoval, a frr na buk, ale �luna hrr
za ním. A tak kmotøíèek honem do skuliny, ale �luna zobákem hned
za ním, �e byla dírka malá, u� ji zobákem tesala. Kmotøíèek se
strachem tøásl a vlasy mu vstávaly. - �Co by si kmotøièka doma poèala,
kdyby takhle!� a zalízal do skuliny dál a dál, ale �luna zobákem dál a
dál, a� u� dál nemohla a kmotøíèka nechala. A kmotøíèek chvíli je�tì
èekal a pak pomalouèku vylézal. Ale opatrnì a dobøe se ohlí�el, jestli
tam �luna nìkde nesedí. Ale nesedìla, a tak letìl kmotøíèek honem
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domù.
Slunce u� bylo vysoko na nebi a kmotøièka byla celá polekaná.

Volala a plakala, lítala a bìhala, dívala se a ptala se, ale nikde nic, o
kmotøíèkovi nikdo nevìdìl. A� zabìhla k Janinèinu tatínkovi. A on
také nic nevìdìl, ale jen aby prý kmotøièka nic neplakala, kmotøíèek �e
býval poslu�ný a poslu�né brouèky �e má Pán Bùh na starosti, tak�e
se jim nemù�e nic stát. A i kdy� se jim nìco stane, �e je to tak dobøe,
�e to Pán Bùh tak chtìl a �e neslu�í brouèkùm moc plakat a naøíkat.
Aby jen �la kmotøièka domù a pìknì èekala. A kmotøièka �la domù, a
kdy� jde, tu jí pøichází kmotøíèek naproti. To mìla radost!

A tak si to povídali a byli rádi, �e u� je to pryè. Ale Beru�ka se
dala pøitom do pláèe. - �Copak ti je?� ptal se jí Brouèek. - �I, kdyby
mnì byla ta �luna tatínka se�rala!� - �Ale v�dy� ti ho nese�rala!� A
kmotøíèek k tomu dolo�il: �Milá Beru�ko, tenkrát jsme tì je�tì ani
nemìli.� Ale Beru�ka, �e nech�, a vzlykala pøece.

A teï vypravoval tatínek: Kdy� kmotøíèek a tatínek byli je�tì
ho�i a mìli poprvé letìt, �e je vzal Janinèin tatínek s sebou, ukazoval
jim cestu a povídal jim, co kdy a jak. A oni se tomu pìknì od nìho
nauèili. A jednou, kdy� u� sami lítali, pøidal se k nim Janinèin tatínek a
povídal: �Pojïte, ho�i, já vás nìkam zavedu. Ale musíte být ti�i a
dávat pozor.� - A oni, �e ano. A letìli a letìli, a� pøiletìli k takovému
krásnému mìstu. Kolem byly krásné zahrady, a tam, u� skoro za
mìstem, v jedné té zahradì u cesty stál veliký krásný dùm, okna
náramnì veliká a dveøe je�tì mnohem vìt�í. A ta okna byla plná svìtla
a ty dveøe byly dokoøán otevøené, a do tìch dveøí vcházeli poøád lidé,
staøí i mladí, ho�i i dìvèata. A Janinèin tatínek povídá: �Pojïte, ho�i,
nepoletíme tam dveømi. Tamhle je kousek okna otevøeno.� A tak tam
vletìli oknem, sedli si dole na rám a dívali se. Od stropu dolù visely tøi
velikánské svícny a krásnì svítily. Dole na zemi bylo plno lavic. Kdy�
kdo pøi�el, vkroèil do lavice, zùstal chvilku stát, díval se do klobouku
a pak si pìknì sedl. Mìl s sebou pod pa�í dvì knihy, a tu jednu si
otevøel. A� tu jeden z nich vystoupil na takové le�eníèko, kde byl
malý stoleèek, a �e budou zpívat. A zaèali zpívat a tak krásnì zpívali!
A kdy� dozpívali, vstali, a ten na tom le�eníèku poèal se modlit: �e
jsou nestateèní lidièkové a �e byli neposlu�ní, aby jim to Pán Bùh
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odpustil pro milého Syna svého a svým Duchem aby je posvìtil. Po-
tom otevøel tam na stoleèku velikánskou knihu a èetl z ní o hrstce a o
èervíèkovi, a �e aby se nebál. A kdy� si zas sedli, tu jim pìknì vypravo-
val, kdy� se nìkdo bojí Pána Boha, �e se nemusí nikoho bát, ba �e ani
nesmí, proto�e to Pán Bùh nechce. Pak se zas modlili a zas zpívali,
a kdy� u� vycházeli, dávali u dveøí nìco na talíø, a� to cinkalo. �Viïte,
ho�i, to to bylo hezké!� povídal Janinèin tatínek. �Ale teï musíme
honem zase svítit, abychom to dohonili.� A tak honem svítili. A od té
doby tam tatínek s kmotøíèkem èasto byli, a té modlitbièce, kterou
se v�dy pøed spaním modlí, se tam nauèili.

Oni ji tam zpívávali:
Podveèer tvá èeládka
co k slepici kuøátka
k ochranì tvé hledíme,
laskavý Hospodine.

A tak si povídali a Brouèkovi se to líbilo. Jenom�e se Janinka
tak moc na nìj dívala! Jaksi se jí jakoby bál. A tu ona se k nìmu
obrátí: �Nu Brouèku, kdypak ty poletí�?� A �e mu to tak pìknì øekla
a hezky se na nìj usmívala, tak on se u� tak moc nebál. �Ó, brzy� -
�I u� bude� pomalu dost velký. Jen jestli umí� dost poslouchat! Uvidí-
me. Ale to mì snad pozve�, a� ponejprv poletí�, abychom tì
doprovodili!� - A Brouèek, �e pozve, a maminka k tomu s radostí
dolo�ila, �e u� to snad bude o pøí�tím svatém Janì.

A pøitom zùstalo. U� vstávali a strojili se k odchodu.
�Ach, zas ta zima!� naøíkala maminka.
�I dá Pán Bùh, bude zas léto a zase se uvidíme,� tì�ila ji kmotøièka.

A poèalo louèení. Pìknì se líbali a Pánu Bohu porouèeli. - U� bylo
skoro chladno, a tak spìchali, Janinka tam k lesu do vøesu,
Brouèek s tatínkem a s maminkou tam do stránì pod jalovec. U�
byli uprostøed palouèku, kdy� se Brouèek je�tì jednou ohlédl. Janinka
u� byla pryè; kmotøíèek, kmotøièka a Beru�ka stáli pøed chaloupkou
pod dubem a dívali se za nimi. - �S Pánem Bohem, kmotøièko, a�
zas v létì!� vzkøikl Brouèek. A u� je nebylo vidìt.

U� cestou povídal tatínek: �Ne, není co odkládat. Mohla by
najednou udeøit zima a bylo by s námi zle. Musíme se hned dát do
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práce.� A hned se dali do práce. Nejdøív aby mìla maminka na zimu
v�echno pohotovì. A tak jí pøinesli z komory v�ecko do kuchyòky,
hrách a kroupy a jáhly a krupici a mouku, také trochu èoèky a pak je�tì
jiskøièku másla.

Nato se hned pustili do døíví. Mìli je tam na dvorku pìknì
vyrovnané na výsluní. A tak ho nanesli do kuchyòky, co se tam jen
ve�lo, a k tomu je�tì plnou skøíò, a� po samé dveøe. Pak vylezl
tatínek po �ebøíèku vikýøem na pùdu. Tam bylo plno suchouèkého
drobného mechu. Tím strop pìknì pøikryl, aby jim nebylo odshora
zima, ostatek pak sházel dolù a dvíøka od vikýøe radìji pøibil. Vloni
jim je vítr vyrazil, a div�e celou støechu neroztrhal. Je�tì �tìstí, �e
nebyla tak zlá zima.

A teï chodili kolem chaloupky, a kde byla jaká skulinka, dobøe ji
ucpali, tak�e nemohlo nikde ani profouknout. Pak zavøeli dveøe na
petlici, zastrèili �pejlek a celé dveøe zarovnali døívím, aby jim v síni
nepøeká�elo. Naposledy po v�em vycpali mechem okna,
jak v kuchyòce, tak ve svìtnici, a dobøe je prkýnkem zabednili. Svìtla
mìli dost a dost. A teï - a� si tøeba mrzne! V�ak u� venku burácelo.

A tak se je�tì pomodlili:
Podveèer tvá èeládka
co k slepici kuøátka
k ochranì tvé hledíme,
laskavý Hospodine.

Pac a pusu, �Pán Bùh s námi a zlý pryè!�, a lehli a spali a spali a
spali.
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A spali a spali a spali. Kdy� se Brouèek probudil, byli tatínek a
maminka vzhùru. Le�eli v posteli a povídali si. �Maminko, dáte mnì
med?� - �Med? Jaký med? Brouèku, v�dy� �ádný med nemáme,� -
�Ale víte - co nám vèera Janinka poslala.� - �Vèera? Janinka? I to se
ti, holeèku, nìco zdálo.� - �I ne, maminko. V�dy� u� jste mnì vèera
dala.� - �I toto! To se ti zdálo. Jen se vzpamatuj! Ví�, naposledy jsme
byli u kmotøièky, pak jsme hned v�echno ucpali, a od té doby spíme.�
�koda! Ale kdy� to tak bylo!

Brouèek se skoro mraèil. Tu ho napadlo: �Tatínku, jakpak je
venku? Já bych se rád podíval.� Ale tatínek: �Milý Brouèku, je tam
zima, to bys zmrzl. A v�dy� máme dveøe zarovnané døívím.� - �Ale

tatínku, mohli bychom se podívat oknem� - �I to je také zabednìno a
ucpáno. A na�la by nám sem zima.� A teprve kdy� maminka povídala,
�e by se také ráda podívala, jak to venku vypadá, a �e by pak trochu
zatopila, tak tatínek, �e ano. Vstal, odbednil od okna prkýnko, a
Brouèek mu pomáhal. Pak pomalouèku oddìlali mech a tu to vidìli:
Samý, samý sníh, palouk pryè, stráò pryè, a nic ne� sníh. Na jalovci
nad chaloupkou jim ho tolik le�elo, �e se vìtve a� prohýbaly. Sluníèko
tak tro�ku svítilo a sníh se tak krásnì tøpytil a bylo pratichounko.
Brouèek by se rád je�tì na to díval, ale tatínek, �e tam mrzne a �e
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musí honem zas okno ucpat a zabednit. A tak okno ucpali a zabednili.
Maminka u�.zatím zatápìla, a �e pøitom uvaøí kapku polívky. A

uvaøila. Pìknì se pomodlili a jedli. Ale. bylo jim pøece trochu zima, a
tak si honem zas lehli a povídali: �Ale tatínku, jestli se u kmotøièky
zachumelili!� - �Ó, nezachumelili. Oni zùstávají pod dubem.� - �Ale
Janinka! Maminko, kde�e zùstává?� - �Ona zùstává v mechu mezi
vøesem.� - �Ona se zachumelila, viïte! A ona povídala; �e mì
vyprovodí, a� ponejprv poletím.� - �I neboj se! A� se zachumelila.
V�ak ona si zatopí, kdy� je jí zima.� - �A má døíví?� - �I bodej� by
nemìla!� - �A ona tam je sama?� - �Sama.� - �Proèpak je sama?� -
�Inu, kdy� nikoho nemá. Tatínek a maminka jí dávno zemøeli:� - �Ó,
to já bych nebyl sám.� - �I kdyby to tak Pán Bùh chtìl, to bys musel
pìknì poslechnout.� - �Nech�, v�ak Janinka má med a víno! Viïte,
to víno dostala kmotøièka od ní?� - �Nevím, milé dítì. Snad.�

Tu je tatínek vytrhl: �Brouèku, myslí� opravdu, �e je tam Janinka
sama?� - �Kdy� tam nikdo s ní není.� - �Copak s ní nikdo není?� -
�A kdopak?� - �Pán Bùh je s ní. A její tatínek øíkával, �e poslu�né
brouèky má Pán Bùh na starosti, tak�e se jim nic nemù�e stát, a i
kdy� se jim nìco stane, �e je to tak dobøe. A Janinka to dobøe ví a
poslouchá a nic se nebojí.� - �A máte ji rád, tatínku?� - �I bodej�
bych nemìl!� - �A vy, maminko, také?� - �I ov�em�e mám.� - �A
kmotøièka ji má také ráda?� - �I to�, má. Brouèci se mají v�ichni
rádi.� - �A tatínku, kdy�e tedy u� poletíme?� - �Inu poèkej, a� zas bude
léto. Tak asi o svatém Janì.� - �A jakpak se to dìlá, kdy� se tìm
lidem svítí?� - �I to se nijak nedìlá. To se jen lítá a oni vidí.� - �Ale
jak pak, kdy� u� bolí køídla?� - �Pak se jim trochu odpoèine. Ale
hned se zas letí.� - �A tatínku, copak ti lidé teï dìlají, kdy� vy jim
nesvítíte?� - �Milé dítì, to já nevím, co dìlají : Snad také spí, nebo si
poví dají pohádky. Ale já v�dycky slýchám, �e jsou neposlu�ní a �e se
jim nedobøe vede.� - �Nedobøe? Copak je to?� - �Inu, nemají se rádi.�
- �Ale to já bych jim nesvítil, kdy� se nemají rádi.� - �Í do toho nám
nic není. Kdy� Pán Bùh chce, abychom jim posvítili, tak jim svítíme.�

Brouèkovi uvázly na mysli ty pohádky. �Maminko, povídejte mi
nìjakou pohádku!� - �Ale kdy� já, Brouèku, u� �ádnou neumím.� -
�I víte, tu, kterou jste mnì povídala u� dávno.� - �O èempak byla?� -
�I víte, o tom kocourkovi a koèièce. Víte?� A maminka, �e bude
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povídat, a povídala:
�Tak byl jednou jeden kocourek a jedna koèièka. U� je tomu

dávno. Kocourek byl v�ecek krásný èerný jako uhel a koèièka v�ecka
krásná bílá jako mléko. A mìli se rádi. Tu se jim jednou narodila
ko�átka. Tøi, dva kocourci a jedna koèièka. Ten jeden byl krásný
èerný jako uhel, ten druhý byl krásný bílý jako mléko, a ta koèièka
byla krásná mourovatá. Mìli se rádi a byli hodní. V�dycky si pìknì
hráli anebo pomáhali tatínkovi a mamince pøíst. Jednou pak zjara
povídala maminka: Dìti, já pùjdu s tatínkem chytnout nìjakou my�-
ku anebo nìco, abyste nemìly hlad. Buïte hodné a mìjte se rády!
Pøijdeme hned. A je�tì vám zde drobátko zatopím, aby vám nebylo
zima.

A je�tì jim drobátko zatopila, a �la a zavøela za sebou dveøe, aby
jim tam nìkdo nevlezl. Ko�átka si pìknì hrála. A� pak kocourci, �e
se budou porá�et. A koèièka, �e také. A tak se porá�eli a porá�eli,
tak�e se ten bílý kocourek dostal dospod. Bolelo ho to, ale také ho to
zlobilo. A tak, on �e si u� s nimi hrát nebude. Sedl si ke kamnùm,
pìknì se lízal a povídal jim: V�ak hleïte; já jsem krásný bìlounký
jako mléko, a ne takový �pinavý jako sopouch a takový èerný jako
uhel. Ale druhý kocourek: Ó, �e on je mnohem krásnìj�í, �e je
navlas takový jako tatínek. A koèièka se teprve poèala chlubit: Ó, �e
ona je nejkrásnìj�í, �e je èerná i bílá.

A tak se zaèali hádat, a hádali se a hádali, a pak se zaèali strkat,
a strkali se a strkali, a� strèili do kamen. Kamna se zboøila, oheò se
vysypal, ve svìtnici to zaèalo hoøet, police, postel, almara, stùl; v�ecko
hoøelo - a ko�átka chtìla utéci, ale dveøe byly zavøeny. A tak køièela
a køièela, ale oheò je pøece se�ral. A kdy� pøi�el tatínek a maminka,
u� byli kocourci a koèièka spáleni, a chaloupka byla spálena, a v�ecko
bylo spáleno, proto�e byla ko�átka neposlu�ná. A tatínek a maminka
plakali. A tam nedaleko byl kopec, oni na nìm povìsili zvonec a
zvonili a zvonili, a u� je té pohádce konec. Bim bam, bim. bam, bim
bam - -�

Brouèek poslouchal. Líbilo se mu to. Dr�el maminku za ruku,
øíkal si bim bam, bim bam, a� pøitom usnul, bim bam. A tak spali a
spali, a kdy� se Brouèek zas probudil, byli tatínek a maminka vzhùru.
Le�eli v posteli a povídali si. �Tatínku, kdypak u� poletíme?� - �I
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milý Brouèku, a� bude léto.� - �Kdypak bude léto?� - �Kdy? Inu, a�
p�enice pokvete.� - �A je�tì nekvete?� - �Ó, je�tì ne.� - �Ale tatínku,
podívejme se!� - �I ne, Brouèku, na�la by nám sem zima. Je�tì nic
nekvete.�

Ale kdy� Brouèek pìknì prosil a maminka se také pøimlouvala,
a �e pak trochu zas zatopí, tak vstali, odbednili prkýnko, oddìlali
pomalounku mech, a tu to vidìli: Byl veèer a mìsíèek byl jako rybí
oko. U� se v�ecko zelenalo, tam vzadu na ka�tanech vykukovaly
z pupencù listy a tam nìkde nahoøe bylo sly�et skøivánka. �Vidí�,
Brouèku, je�tì nic nekvete. A tamhle dole, vidí�, to je p�enice. Je�tì
by se v ní ani vrána neschovala. To je�tì dlouho nepokvete. A mrzne
tam.�

Tu maminka tatínka vytrhla: �Podívej se, tamhle u potoka pod
tou ol�ièkou, jestlipak to nejsou tøi chudobky?� - A tatínek se tam
podíval. �Ach, ano, to jsou tøi chudobky. A tam chudobky nikdy
nerostly. To tam umøeli tøi brouèci. Snad se nìkde opozdili,
letos udeøila. zima brzy, oni tam zalezli a zmrzli.� A Brouèek se dal
do pláèe: �Maminko, to je kmotøièka a kmotøíèek a Beru�ka, oni se
zachumelili, já jsem to povídal.� - �I neplaè, Brouèku, to oni nejsou,�
chlácholil ho tatínek. �Beru�èina chudobka by mìla èervený krajeèek,
a tady ty jsou celé bílé.�

A tak Brouèek neplakal. �Tatínku, to v�ady vyroste chudobka,
kde zemøel brouèek?� - �V�ady, a kde umøela beru�ka, tam vyroste
chudobka s èerveným krajeèkem.� - �A jakpak, kdyby ta �luna byla
kmotøíèka se�rala, také by tam vyrostla chudobka?� - �Také.� -
�Kdepak?� - �Tam nìkde pod bukem v trávì.� - �A tatínku, nechyt-
ne nás ta �luna, a� poletíme?� - �I snad ne. Ona je v lese, a my do
lesa nelítáme. Jen kdy� musíme pøes nìj, a pak, jak se Pánu Bohu
líbí.�

Brouèek byl zatím v my�lenkách ji� za lesem. �Tatínku, také
poletíme do toho velikého, krásného domu s tìmi velikými dveømi,
kam jste letìli oknem?� - �Kdy� bude� pìknì poslouchat, také se tam
nìkdy podíváme.�

Okno u� tatínek ani nezabednil, jen je pìknì
mechem ucpal. Maminka zatopila a vaøila polívèièku. Vaøila a

uvaøila. Brouèek pøistavil ke stolu �idle, pøisedli a tatínek se modlil:
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Ó ná� milý Bo�e,
povstali jsme z lo�e,
a pìknì tì prosíme,
dej�, a� se tì bojíme,
bojíme a posloucháme,
a pøitom se rádi máme.

A jedli a pojedli, ale jít ven, na to nebylo ani pomy�lení.
Jen se je�tì jednou podívali okýnkem, ale jen tro�ku. Bylo pøece

je�tì moc zima, a tak si honem zas lehli a povídali. A povídali, a
kdy� u� nic nevìdìli, chtìla maminka, aby zas spali, a tatínek u�
beztoho napolo spal. Ale Brouèkovi se u� nechtìlo. Aby prý mu
maminka povídala nìjakou pohádku, a kdy� maminka u� �ádnou
neumìla, aby prý mu povídala tu starou. A maminka povídala:
�Tak byl jednou jeden kocourek a jedna koèièka. U� je tomu dávno.
Kocourek byl v�ecek krásný èerný jako uhel a koèièka v�ecka krásná
bílá jako mléko. A mìli se rádi. Tu se jim jednou narodila ko�átka.
Tøi, dva kocourci a jedna koèièka. Ten jeden byl krásný èerný jako
uhel, ten druhý byl krásný mourovatý, a ta koèièka byla krásná bílá
jako mléko.�

Ale tu køièel Brouèek �I ne, maminko!� - �A copak ne?� - �Tak to
nebylo!� - �A jakpak to bylo?� - �Ta koèièka nebyla krásná bílá jako
mléko, byla krásná mourovatá� - �I to je jedno.� - Ale Brouèek, �e to
není jedno, a dal se do pláèe. Tatínek se probudil: �Copak ten
Brouèek pláèe?� - �Viïte, tatínku, �e to není jedno?� - �A co?� ��e
byla ta koèièka krásná mourovatá, viïte? A ne krásná bílá jako mléko.�
- �Nu tak ano. Byla krásná mourovatá. U� jen spi!� A maminka:
�Inu, vidí�, kdy� se mnì chce spát, a ty mì poøád
moøí�.� A u� to honem dopovídala. �Tam nedale-
ko byl kopec, oni na nìm povìsili zvonec a zvoni-
li, a u� je pohádce konec. Bim bam, bim bam,
bim bam - -

Brouèek dr�el maminku za ruku a øíkal si
bim bam, a� pøitom usnul, bim bam.

A spali a spali a spali.
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A bylo jaro. V�echno, v�echno kvetlo, a ty vèely tolik bzuèely,
a ta tráva byla taková veliká, a ta rosa jako granáty, a ti ptáèci
tolik zpívali, a ti cvrèci - ale ti se nìco nacvrèeli! A Janinka u� byla u
Brouèka, a kmotøíèek a kmotøièka a Beru�ka, a èekali, a� jen slunko
zapadne. Brouèek byl takový silný a veliký. Sedìl vedle Janinky, radost
mu záøila z oèí, ale neøíkal pranic. Maminka se nemohla zdr�et, samou
radostí a� plakala. A snídanì by tak honem nebyla uvaøená; kdyby jí
Beru�ka nebyla pomohla. Mìli èokoládu - nevím, kde ji vzali, - a k ní
sma�ené vìneèky. Pomodlili se, nasnídali se, a - �e u� slunko zapadlo.
Brouèek byl první venku. Povznesl se do vý�ky, letìl tøikrát dokola -
jakoby nic! - a u Janinky se zas spustil na zem. V�ichni si stoupli
kolem nìho, a tatínek, �e má nìco na srdci.

�Milý Brouèku! Já mám radost, maminka má radost, a my v�ichni
máme radost, �e u� dnes poletí�. To je dobøe, Pán Bùh to tak chce.
Ale my nebudeme v�dycky pohromadì, musíme se rozdìlit, aby lidé
v�ude vidìli.. A tu mám o tebe strach. Hodné brouèky má Pán Bùh
na starosti a nic se jim nestane. Ale jen jestli ty bude� hodný a bude�-
li poøád pìknì svítit, jak to Pán Bùh chce! Já bych mìl velkou �alost
a maminka také a kmotøíèek také, a my v�ichni, kdybys nemìl pìknì
poslouchat.�

A pøitom tatínek div neplakal, a maminka opravdu plakala.
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Janince také stály slzy v oèích, a i Brouèka by byli rozplakali. Tu se
je�tì ozval kmotøíèek: �Milý Brouèku, u� má� pøece rozum a sly�í�,
�e si v�ichni pøejeme, abys pìknì poslouchal. Já ti øeknu jen to, �e
kdybys nemìl poslouchat, ty sám bys nejhùø pøitom pochodil. A teï
u� ve jménu Pánì poletíme.� A letìli, ale jen nizouèko a pomalinku,
aby jim mohla maminka i kmotøièka a Janinka a Beru�ka staèit - a�
pøiletìli tam za potok a pøes vrch, odkud bylo vidìt daleko, daleko,
do �irého svìta. Tu kmotøíèek, �e aby se u� vrátily. A tak se vrátily a
Brouèek letìl pryè a pryè do �irého svìta. Ony je�tì za nimi: �S Pá-
nem Bohem!� �Sprovázej Pán Bùh!� ���astné navrácení!� �Sám Pán
Bùh tì nauè poslouchat!� - ale Brouèek u� byl daleko, daleko, a u�
to snad v�echno ani nesly�el. A tak se vracely a povídaly si, jaké má
Brouèek krásné svìtlo. Kmotøièka myslela, �e je krásnì �luté jako
zlato; mamince se zdálo víc do bìla, hodnì jasné; Beru�ka tvrdila, �e
je do rù�ova; Janinka pak mìla za to, �e je takové, jaké mívají brouèci;
kdy� ponejprv letí, a �e jen aby Brouèek poslouchal, �e ona má strach,
�e poslouchat nebude.

Maminka v�ak myslela, i �e snad bude, a kmotøièka také, i �e
ano, a tak u� Janinka neøíkala nic. Byly ji� daleko, daly si s Pánem.
Bohem a letìly ka�dá domù. Maminka tam mìla stát hromadu nádobí,
dala se hned do práce, ale ne�lo jí to jaksi od ruky. Myslela na Brouèka
a myslela na Janinku. ��e by mìl být mùj Brouèek neposlu�ný?� -
To ji na Janinku skoro mrzelo.

Oni pak letìli, vlevo kmotøíèek, vpravo tatínek a
Brouèek v prostøedku. Na západ se nebe rdìlo a Brouèkovi se srdce
v tìle smálo. Ale tu se blí�ili k velikému dubovému lesu a Brouèek si
vzpomenul na �lunu. �Tatínku, tady jsou �luny.� - �I neboj se. V�dy�
my do lesa nepoletíme, jenom okolo. Tady je na�e cesta.� - Ale sotva
to tatínek doøekl, u� se to na nì z lesa øítilo, a tolik to zvuèelo a
tolik to huèelo, a hned se to sypalo na milého Brouèka. Ach, ten
køièel! �Tatínku, tatínku - tatínku, tatínku!� - �I mlè, i mlè! Neboj se!
V�dy� to není �luna, to je chroust.�

Ale Brouèek køièel a krèil se a schovával, a� to pøestalo bzuèet.
�I Brouèku, to se nesmí� bát,� tì�il ho kmotøíèek. �Vidí� ho tamhle, to
je chroust. On se nás asi lekl, �e jsme tøi.�
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�Ale kdy� to tak huèelo!� - �I to chrousti tak bzuèí.� A letìli a
letìli, a� tam na konci lesa bylo nìco vidìt. �Tatínku, podívejte se
tamhle, copak to je? Takové velikánské.� - �To je hajného chaloupka.�
- �Ta je veliká! A to jsou dveøe tam nahoøe v prostøedku?� - �I ne, to
je okénko.� - �Ale to je veliké. A naèpak jsou pod tím okénkem a
kolem narovnány ty klády?� - �I to nejsou klády, to jsou polínka, aby
mìl hajný èím topit.� - �Ale! A tatínku, kdopak to je ten hajný?� - �I
vidí� ho, v�ak jde tamhle naproti nám.�

A hajný pøicházel naproti nim: Takový veliký, a mìl �iroký
klobouk s perem a po stranì takovou ta�ku a pøes rameno velikánkou
pu�ku. �Ale tatínku, já se bojím.� - �I neboj se! On je rád, �e mu
posvítíme.� - A letìli a posvítili mu, a on byl rád a díval se za nimi. -
�A tatínku, copak �e ten hajný nespí? � - �I on musí dávat pozor.� -
�Naèpak?� - �Tady na les, aby jej lidé neukradli.� - �Tatínku; ti lidé
kradou?� - �I kradou a prý nic se nemají rádi:� - �Ale to já bych jim
nesvítil. Ten hajný nekrade, viïte?� - �Ne, ten ne. Ale kdy� Pán Bùh
chce, abychom jim svítili, tak my jim svítíme, a� kradou nebo
nekradou.�

A letìli a dívali se a povídali. Ale tu to najednou pøed nimi stra�nì
zahuèelo. Bylo to takové veliké jako mraèno, mìlo to oèi jako øeøavé
uhly a zobák takový zahnutý a drápy a� hrùza, a Brouèek u� byl
celý bez sebe. - �Tatínku, tatínku - tatínku, tatínku!� - u� padal na
zem, zalézal do trávy a myslel, �e u� ho �luna polkla. Tatínek hned
za ním a kmotøíèek také. �I neboj se, Brouèku, neboj se! V�dy� to
není �luna; to je sova. Ta nám nic neudìlá.� - Ale Brouèek jako by
nesly�el. A kdy� se pøece trochu zotavil, poèal plakat. �Tatínku, já
pùjdu domù, ach tatínku, já pùjdu domù.� - Ale tatínek a
kmotøíèek mu to vymlouvali: �I ne, Brouèku. Toto! Copak by si doma
pomyslely, kmotøièka a Beru�ka a Janinka! To se nesmí� bát! Brouèci
se nic nebojí. V�dy� to byla sova, a ta brouèky ne�ere!� - �Ona brouèky
ne�ere?� - �Ne. Brouèek je jí málo. Ona radìji nìjakou my�ku nebo
�abku.�

A zas letìli. Dlouho je�tì letìli, a tu to tak zadunìlo, �e sebou
v�ichni trhli. Ale tatínek honem Brouèka tì�il: �Sly�í�, to ten hajný
asi tu sovu zastøelil.�
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A kmotøíèek také myslel, a tak byl Brouèek rád, a letìl a svítil a
svítil.

Les pøestal a �lo to dolù do takového krásného údolí. Po stráních
byly vinice s hezounkými chaloupkami, a ta vùnì! - to byla vùnì.

A kdy� tak letìli, tu vidìli dva brouèky. �Vidí� je, Brouèku,
tamhle!� ukazoval kmotøíèek. �Ten malý také dnes poprvé letí. Já je
znám, jsou tam nedaleko od nás. Zùstávají v ro�tí. Vidí�, on se nic
nebojí.� � �V�dy� já se u�, kmotøíèku, také nebojím.� A u� se
Brouèek nebál. A kdy� se potkali, volal tatínek a kmotøíèek: �Zdaø
Bùh!� a Brouèek také øekl: �Zdaø Bùh! Zdaø Bùh!� a oni oba: �Zdaø
Bùh! Zdaø Bùh!� Ten malý také. A kdy� pøiletìli dál, tam se brouèci
kmitali, jeden sem, druhý tam; staøí a mladí, velicí i malí, a poøád:
�Zdaø Bùh! Zdaø Bùh!� a zas: �Zdaø Bùh! Zdaø Bùh!� A kde vinice
pøestaly, tam poèaly krásné zahrady a v tìch zahradách krásné veliké
domy, a zahrada vedle zahrady a krásný dùm vedle krásného domu.

�Brouèku, nebolí tì køidélka?� ptal se tatínek. Ale Brouèek, �e ne
a ne-. �I pøece si trochu sednìme, abychom si odpoèali,� radil tatínek.
Ale Brouèek poøád, �e ne a ne. A� kdy� kmotøíèek pravil, �e u� ho
køidélka bolí, tu teprve, �e si drobátko sednou. A sedli si v zahradì
na hru�ku na samý vrcholek a dívali se.

Mìsíèek vykukoval zpod mrakù, tu a tam se hvìzdièka tøpytila,
a brouèkù v�ude plno. Nikde se nic nehnulo, ani ten list neza�ustìl.
Lidé pìknì spali, jen tam v tom jednom oknì u samé støechy bylo
svìtlo. Tu se najednou tam nìkde dole ozvalo: Kykyryký! Kykyryký!
�Tatínku, copak to!� - �To je kohout, tamhle nìkde v kurníku. Poèkej,
hned se mu nìkterý ozve.� A hned se tam vedle ozývalo: Kykyryký!
Kykyryký! a hned zas tam dál: Kykyryký! Kykyryký! A poøád:
Kykyryký! Kykyryký! a� tam daleko, �e u� to nebylo ani sly�et. A tu
se to okno otevøelo. Velká, silná paní s dvìma krásnými ka�tanovými
kadeøemi se dívala na v�echny strany, vzhùru a dolù po celém nebi,
po v�ech hvìzdách a po v�ech brouècích. Nìco povídala, ale nebylo
jí rozumìt. Pak se okno zas zavøelo, svìtlo zmizelo, ale hned vedle
v oknì se objevilo, a hned zas v tøetím oknì, a za chvilku ve ètvrtém
oknì, a� se ztratilo. Myslím, �e se maminka byla dívat po dìtech.

A brouèci zase letìli, vlevo kmotøíèek, vpravo tatínek a
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Brouèek v prostøedku. Ze zahrady do zahrady, a� zahrady pøestaly,
a tu na návr�í krásné mìsto. Vysokánská vì� a na ní ètyøi malé vì-
�ièky, kolkolem samé domy a jenom domy, a okny jenjen poseté. Ale
v�ecko spalo. Nikde ani èlovíèka, nikde ani svìtýlka. A kdy� tak letìli
a kdy� byli na konci ulice, tu se ozývalo jakési �plechtání a bublání.
�Tatínku, copak to?� - �I to je voda. Tady jsme hned na námìstí.�

A byli na námìstí. Bylo takové ètyøhranné. V prostøedku
velikánská kamenná ka�na, uprostøed ka�ny velikánský lev se dvìma
ocasy. Tlamu mìl otevøenou a voda se z ní do ka�ny valila, a� to
huèelo. Brouèek se toho bál, ale kmotøíèek øekl: �I pojï, nic se neboj,
on je kamenný.� A sedli lvovi na ucho a pìknì se dívali. Domy takové
vysokánské, okno vedle okna a dveøe vedle dveøí, ale v�echno zavøeno.
Nedaleko ka�ny stál sloup a na nìm lucerna. A tu Brouèek vidí, �e
tam kdosi stojí zády o sloup opøený: pøes pás veliký roh a v rukou
takové dlouhanánské kopí. �Tatínku, vidíte, tamhle nìkdo stojí.� -
�To je ponocný.� - �Ponocný? Copak tu dìlá?� - �Ponocuje. Dává
pozor, aby se zlodìji nevloupali do domù a lidi neokradli. Vidí�, jaké
má kopí? To na ty zlodìje.� - �Tady v mìstì také kradou?� - �Ó, moc
prý kradou, jak jen mohou.� - �Ale to já, tatínku, budu radìji svítit
tam, kde ti kohouti kokrhali. Viïte, tam nekradou?� - �Tam snad ne.�

Ale tu se ponocný vztyèil, pøilo�il roh k ústùm a hú, hú, hú, hú a
tak dvanáckrát hú. �Tatínku, copak to?� - �I to on troubí pùl noci,
aby lidé vìdìli, jako dlouho mají je�tì spát.� - �A jakpak on ví; �e u�
je pùl noci?� - �I on to u� dávno dìlá, tak on to u� ví. V�ak u�
musíme zase letìt. Slunce bude brzy zas vycházet, a my jsme je�tì
nic nesvítili.� - Kmotøíèek myslel, �e kdy� dnes Brouèek poprvé letí,
�e se to nemusí tak pøísnì brát, ale pøece letìli, z mìsta ven, a tam
do tìch zahrad.

Brouèka nìco napadlo: �Tatínku, tam, kam jste letìli oknem,
nepoletíme? Pole�me!� - �Tam, kde zpívají tu na�i modlitbièku? To
u� teï nejde. A� nìkdy jindy. Je to tadyhle v jinou stranu za mìstem
a museli bychom si pøivstat, hned jak slunko zapadne.� - A tak svítilna
svítili, ze zahrady do zahrady, ale nejvíce tam v té, kde si ponejprv na
hru�ce odpoèali. Nikde se nic nehnulo, ani ten list neza�ustìl, a lidé
pìknì spali. A ty hvìzdy se tøpytily a ti brouèci se kmitali a poøád:
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�Zdaø Bùh! Zdaø Bùh! Zdaø Bùh� a ti kohouti, ó ti teprv zaèali:
Kykyryký, Kykyryký! a poøád Kykyryký! Jeden pøestal a druhý zaèal,
tak�e ani nepøestali. Ale hvìzdy zaèaly jaksi blednout a tam na východì
se tolik rdìlo, �e kmotøíèek radil: �Pole�me domù! Slunko u� vychází
a doma na nás beztoho èekají.�

A letìli domù. Brouèkovi se z tìch zahrad ani nechtìlo, ale pøece
letìli, vzhùru vinicemi, a� tam k lesu. Tatínek u� Brouèka tì�il: �Jen
se neboj! Slunko vychází a sovy u� zalezly.� - �A �luny, tatínku,:
také?� - �I nic se neboj! Tady je na�e cesta, zde se nám nic nemù�e
stát� A letìli. Tu stála chaloupka hajného, ale Brouèkovi se zdála
tak malounká, �e ji ani nemohl poznat. A z komína se kouøilo. �Vidí�,
Brouèku,� povídal kmotøièek, �tady u� vstali a vaøí u� snídani.� Dveøe
do chaloupky byly otevøeny, Na posteli le�el hajný a spal,
tak neodstrojený. Pu�ka visela na stìnì na høebíku a na zemi na
dlá�kách u samých dveøí le�ela velikánská zastøelená sova. - A letìli,
poøád pìknì vedle lesa, a� les pøestal, a byli na vrchu. A z vrchu
dolù a pøes potok - a hned v�ichni tøi tam pod jalovec.

V�ak u� na nì èekaly, a kdy� je vidìly, vybìhly jim naproti,
maminka a kmotøièka a Beru�ka. �A Janinka tu není?� ptal se Brouèek.
�Není zde,� pravila maminka. �Ona si myslí, �e nebude� poslouchat.
A jestlipak, tatínku, poslouchal?� - Tatínek se usmíval a neøíkal nic.
Ale kmotøíèek: �I poslouchal. V�dy� u� má rozum a u� se nebude
bát.� - A �e budou veèeøet, beztak u� mìli hlad. Mìli èokoládu a
k ní sma�ené vìneèky. Ale kdy� nenechali Brouèka ani se najíst!
Poøád, aby jim vypravoval, jak se tam mìli, a Brouèek se beztoho
sám k tomu mìl: Jaká byla ta zahrada krásná, a v tom jednom oknì
�e bylo svìtlo a �e se okno otevøelo a taková krásná paní se dívala na
hvìzdy a na ty brouèky, a ti kohouti tolik kokrhali jeden za druhým
a� tam daleko, a ten lev �e sebou ani nehnul, mìl takovou velikou
hlavu a dva ocasy a poøád plil vodu.

�A nebál ses ho?� ptala se Beru�ka. - �Ó, naèpak bych se bál! A
viïte, kmotøíèku, toho chrousta jsme polekali. Ten se nás bál!� - �Ano,
Brouèku,� pøisvìdèoval kmotøíèek. �Ale ta sova!� - �Ó, v�ak ji hajný
zastøelil. Pane, tohos mìla vidìt, Beru�ko! Mìl takový velikánský
roh, hú, hú, hú, hú a poøád hú. To aby lidé vìdìli, jak dlouho mají
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je�tì spát.� - �I ne, Brouèku, to nebyl hajný, to byl ponocný,� opravil
ho tatínek. - �Ano, tak to byl ponocný.� A kmotøièka k tomu pøidala:
�V�ak ano, pùjdeme spát. Brouèkovi se oèi zavírají.� A tak �e se
budou modlit:

Podveèer tvá èeládka
co k slepici kuøátka
k ochranì tvé hledíme,
laskavý Hospodine.

Brouèek dal pac a pusu, ka�dý �el po svých a spali a spali. Krásnì
se jim to spalo.
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Ráno byl Brouèek první na nohou. �Tatínku, u� slunko
zapadá. Viïte, poletíme, kam jste letìli oknem.� A tatínek vstával a
maminka honem vaøila snídani, a pomodlili se a nasnídali se a u�
letìli. �Jen zas pìknì poslouchej!� volala maminka za Brouèkem. A
Brouèek, �e ano.

Kmotøíèek u� na nì pod dubem èekal. Jen se pozdravili a letìli.
Kmotøièka také volala. �Jen pìknì poslouchej!� a Beru�ka dolo�ila:
�A neboj se!� a jako by se trochu smála. Brouèek to zpozoroval, ale
jako by si toho ani nev�iml. Myslel na Janinku. �Kmotøíèku, nestavíme
se u Janinky? Ona vèera u nás nebyla.� - �Pane, také si to myslím.
Jestli ji nebolela hlava! Èasto ji bolívá.� A tak, �e se u ní na
okam�ik zastaví. V�ak to bylo u samé cesty.

U hájeèku pod skalou vysoký vøes, u� sem tam kvetl, èervenì a
bíle, a v tom vøesu mech jako samet, a v tom mechu na samé skále
krásná chaloupka.

Ale nikde nikdo. Èerné, lesklé dveøe zavøeny, okénka, celá
z jednoho køi��álu, zavøena a zastøena a nikde nikdo. Brouèkovi
poèínalo být úzko. �To ona stùnì,� �eptal kmotøíèek a tatínek �el a�
k samým dveøím a pozvolna zaklepal. - �I jen dál!� ozvalo se zevnitø.
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Tatínek otevøel, a tu le�ela Janinka na lù�ku a mìla hlavu zavázanou.
�V�dy� jsem si myslela, �e to jste vy. Vítám vás. Milý Brouèku, já
stùòu.� Ale milý Brouèek se dal do pláèe. - �I neplaè, Brouèku! V�dy�
já neumøu. Myslím, �e se toho je�tì doèkám, �e tì Pán Bùh nauèí
poslouchat.� A pøitom Janinka Brouèka pohladila. - �Byla bych vèera
zas pøi�la, ale bolela mì hlava, a� jsem musela ulehnout. Ale nic
neplaè, to nic není!� A Brouèek u� neplakal. �My dnes poletíme,
kam tatínek letìl s va�ím tatínkem oknem.� - �Tak? Ale to u� musíte
letìt, abyste nepøiletìli pozdì. A pìknì poslouchej! V�ak tì Pán Bùh
nauèí.�

A letìli. Slunko u� bylo u samého západu, a tak honem
pøes potok, pøes vrch, vedle lesa, vinicemi dolù, kolem mìsta. Tam
za mìstem v krásné zahradì u cesty stál veliký krásný dùm, okna
náramnì veliká a dveøe je�tì mnohem vìt�í. A ta okna byla plná svìtla,
a ty dveøe byly dokoøán otevøeny, a do tìch dveøí vcházeli poøád lidé,
staøí i mladí, ho�i a dìvèata. Kudy tam vletìt? Okna byla v�echna
pootevøena, a tak vletìli tím prostøedním nade dveømi, sedli si dole
na rám a dívali se. Od stropu dolù visely tøi velikánské svícny a krásnì
svítily. Dole na zemi bylo plno lavic. Kdy� kdo pøi�el, vkroèil do
lavice, zùstal chvilku stát - nìkteøí se pøitom dívali do klobouku - a
pak si pìknì sedli. Ka�dý si pøinesl pod pa�í dvì knihy a tu jednu
otevøel. A� jeden vystoupil na takové le�eníèko, kde byl malý stole-
èek, a �e budou zpívat. A zpívali, a tak krásnì.

Tam v první lavici u samého le�eníèka sedìli dva ho�i, takoví
hezouncí a pìknì uèesaní, jeden drobátko vìt�í a jeden drobátko men�í.
Kabátky a v�echno mìli jeden jako druhý, ale vlásky mìl ten vìt�í
jasnì ka�tanové a ten men�í krásnì bílé. A dívali se do kní�ky a
tolik zpívali. Brouèkovi se moc líbili, skoro pro nì na v�echno
zapomnìl. - A vedle toho mlad�ího sedìla taková krásná holèièka.
Byla celá èerná a mìla takový �iroký klobouèek, �e jí ani nebylo do
oèí vidìt, a mìla takové krásné bìlounké vlásky. Visely jí pøes ramena
a byly svázány modrou stu�kou. A vedle té holèièky na samém kraji
lavice sedìla velká, silná paní, celá èerná jako ta holèièka a
klobouk mìla také takový �iroký, �e jí ani nebylo do oèí vidìt, a po
stranách dolù jí visely dvì krásné, jasnì ka�tanové kadeøe. �Tatínku,
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podívejte se, tamhle na kraji v té první lavici, to je ta paní, která
vèera otevøela to okno.� - �Ba, snad to ona bude,� zdálo se tatínkovi.
Ale kmotøíèek do nich ��ouchl, aby nemluvili tak nahlas, �e u�
nezpívají.

A u� nezpívali. Ten na tom le�eníèku vstal a v�ichni vstali, a on se
poèal modlit, �e jsou nestateèní lidièkové a �e byli neposlu�ní, aby
jim to Pán Bùh pro milého Syna svého odpustil a svým Duchem aby
je posvìtil. Potom otevøel tam na stoleèku velikánskou knihu a èetl
z ní, �e �poslouchati lépe jest ne�li obìtovati�:

A kdy� si zas sedli, tu on jim pìknì vypravoval, �e Pán Bùh
nechce od lidí �ádné obìti a dary, �e má sám toho v�eho dost a dost,
a� rozdává, a co lidé mají, �e to v�ecko od nìho mají, tak�e on se
nikoho o nic neprosí; ale to �e má rád, kdy� lidé pìknì poslouchají a
dìlají to tak, jak on jim porouèí; a kdy� to tak nedìlají, to �e on si
nemù�e nechat líbit, a ti neposlu�ní lidé �e nejhùø pochodí.

�Vidí�, v�ak jsem ti to vèera povídal;� �eptal
kmotøíèek Brouèkovi. A a� potud Brouèek pìknì poslouchal, ale
teï vidìl, jak ten bìlohlavý ho�ík loktem o toho ka�tanového zavadil
a prstem ukazoval na prostøední okno nade dveømi: �Vidí� je? Jsou
tøi. Ten jeden je je�tì malý.� Oba se dívali na Brouèka a usmívali se.
Tu øekl ten na le�eníèku: Amen. V�ichni zas vstali a modlili se,
pak zas zpívali, a kdy� u� vycházeli, dávali u dveøí nìco na talíø, a�
to cinkalo. Ti ho�i také �li, a ta holèièka také, a také tam nìco dali. To
to cinklo!

A kmotøíèek, teï �e si musejí popílit a svítit a svítit, aby to
zas dohonili. Ale Brouèek prosil: �Tatínku, poèkejme, kam ti ho�i
pùjdou, jestli jsou tam z toho domu.� A tatínek by to byl také rád
vìdìl. A ho�i u� byli venku, v zahradì u brány. Tam stojí krásný
koèár s párem krásných èerných koní. Ho�i u� do nìho vskoèili, ale
je�tì èekají. A tu jde ta velká, silná paní s tìmi kadeøemi a vede tu
èernou holèièku za ruku. A sedly, koèí �al do koní a u� uhánìli po
silnici k mìstu. Brouèci za nimi, ale sotva jim mohli staèit. Tu napadlo
kmotøíèka: �V�dy� my nemusíme za nimi. Oni si musejí zajet mìstem.
Pole�me tadyhle rovnou cestou k tomu domu a uvidíme, jestli tam
pøijedou.� A Brouèek skoro nechtìl, ale kdy� tatínek, �e ano; a
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kmotøíèek také, �e ano, tak letìli. Ale spìchali; co jen mohli, a u�
tam byli, ale nikde nikdo. Brouèek poèínal mít strach: �Ach, kdy�
jsme neletìli za nimi!� - �I neboj se! Jsou-li odtud, v�ak sem pøijedou.
Tøeba se nìkde stavili.� - A sotva si brouèci tam na okenici pìknì
sedli, u� to od mìsta zaèalo hrèet. A u� vidìt krásný koèár s párem
krásných èerných koní, u� jsou u samého domu, ale ó - oni nezastavují!
Letí pryè a pryè - ale pøece ne! Tu najednou zèistajasna koèí u samých
schodù pøede dveømi zarazí, dveøe se otevøou, a jako by u� na nì
èekala, slu�ka v bìlounkém èepeèku a bìlounké zástìrce bì�í naproti
a chce jim pomáhat z koèáru. Ale ho�i u� byli dole a smáli se na ni.
Zato holèièka se dala sesadit a ta paní si dala podat ruku. Pìknì se na
koèího ohlídla, usmála, zakývala hlavou a byli doma. To byl
Brouèek rád!

�Tatínku, já budu svítit tady na zahradì, ano?� - A tatínek se
radil s kmotøíèkem a zdálo se jim, �e ano. - �Milý Brouèku, to bys tu
musel zùstat sám. My musíme tam, kde jindy, svítit.� � A Brouèek,
�e ano, jen aby se pro nìho stavili, a� poletí domù. - �Tak jen pìknì
svi�! Ví�, co tam na le�eníèku povídal!�

A letìli tam v druhou stranu za mìsto, kde v�dycky svítili, a
Brouèek letìl do zahrady. Chtìl svítit, ale dole v tìch dvou oknech
bylo svìtlo a tu vidìl Brouèek, jak si v tom pokoji sedla ta velká,
silná paní a ta holèièka a ti ho�i kolem stolu. Na nìm stál
kotýlek s kohoutkem a pod ním hoøel modrý plamínek. U� to stra�nì
syèelo. Paní mìla pøed sebou bílou konvièku a ètyøi �álky. Postavila
konvièku ke kotýlku, zatoèila kohoutkem a vaøící voda se jen valila.
Pak �e se budou modlit. Sepjali ruce, sklonili hlavu a ta holèièka se
modlila tak krásnì nahlas takovou pìknou modlitbièku.
Brouèek poslouchal, u� byl u samého okna, okno bylo otevøené -
Brouèek a� do pokoje, sedl si u okna na stoleèku na kní�ku. Ta paní
nalévala do �áleèkù, slu�ka mìla pro ty hochy pomazánku u�
namazanou, a �Pavlíku, o èem se dnes kázalo? Povìz?� ptala se paní
toho bìlohlavého. � ��e máme pìknì poslouchat.� - �Tak si to
pamatuj! A ta slova si zas v�ichni zopakujeme:� A nejdøív øekla ta
paní : �Aj, poslouchati lépe jest ne�li obìtovati,� pak to øekl ten
ka�tanový, pak ten bìlohlavý, pak ta holèièka a naposledy tam vzadu
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to opakovala slu�ka. Ale ten bìlohlavý se jaksi ohlédl. �Frédo, vidí�
ho!� a u� bì�el na milého Brouèka. Jen�e Brouèek neèekal a honem
zas oknem ven! Ale dostal strach. Co� kdyby ho byl ten ho�ík chytil!
A tak letìl na hru�ku a sedl si na samý vrcholek. Mìsíèek jak rybí
oko, hvìzdièky se jenjen tøásly a tam v trávì cvrèel je�tì nìkde cvrèek.
Nemohl snad usnout.

Brouèek se tak chvíli na to díval a naslouchal. Potom sletìl
z hru�ky a pìknì po zahradì svítil. V�ak tam byli je�tì jiní brouèci a
poøád na sebe volali: �Zdaø Bùh! Zdaø Bùh!� A ta zahrada byla taková
veliká a krásná. Ale tu sly�í Brouèek od domu takovou krásnou hudbu,
náramnì krásnou, a kdy� pøiletìl trochu blí� k oknu, tu vidìl toho
ka�tanového sedìt u takové almárky a klepat na takové èerné a bílé
klapky. Ale ten bìlohlavý u� zas bì�el k oknu, a proto Brouèek radìji
zpátky. V�ak to dlouho netrvalo, ta krásná hudba pøestala a svìtlo se
z pokoje ztratilo. Tam v tìch oknech u samé støechy vpravo se na
chvilku objevilo, ale pak zas zmizelo. Jenom v jednom oknì zùstalo.

A Brouèek svítil a svítil. Kdy� u� ho bolela køidélka, sedl si na
hru�ku na samý vrcholek. Tam nìkde daleko kohout zakokrhal, sotva
ho bylo sly�et. Ale hned se ozvalo tady blí�: Kykyryký, a hned zas -
Kykyryký, a poøád: Kykyryký, a� tam nìkde daleko za mìstem. A to
okno se otevøelo. Ta velká, silná paní se dívala na v�echny strany,
vzhùru a dolù, po celém nebi, po v�ech hvìzdách a po v�ech brouècích.
Nìco povídala; ale nebylo jí rozumìt. Pak se okno zavøelo, svìtlo
zmizelo, ale hned vedle v oknì se objevilo, a hned zas v tøetím oknì,
a za chvilku ve ètvrtém oknì, a� se pak ztratilo. Myslím, �e se maminka
dívala na dìti, jestli pìknì spí.

A kdy� tak Brouèek sedí a dívá se, kdo tu najednou volá: �Zdaø
Bùh! Zdaø Bùh!� Byl to tatínek. Nemìl tam jaksi pokoje, a
kmotøíèek mu to vymlouval, ale on si to nedal vymluvit, �e se pøece
poletí na Brouèka podívat. A Brouèek se smál. Tatínka hned nepoznal.
Myslel, �e je to nìjaký jiný brouèek, a øekl mu: �Zdaø Bùh!� Ale on
to byl tatínek. - �Copak, Brouèku, nesvítí�? Nìco ti je?� - �I tatínku,
já jsem svítil, a teï si odpoèívám. A ta paní zas byla u okna. Ale u�
spí, a ti ho�i také, a ta holèièka také.�

A tatínek byl rád, �e Brouèkovi nic nebylo a �e se nebál. A
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tak aby jen svítil. A Brouèek svítil a tatínek zas letìl, a svítili a svítili,
a� se hvìzdy poèínaly ztrácet. Tu se stavili tatínek a kmotøíèek pro
Brouèka a letìli domù. Za potokem se pustil kmotøíèek vpravo pøímo
pod dub a tatínek s Brouèkem pøímo pod jalovec. A tam nìkdo stál,
venku pøed chaloupkou, ba byli dva, a ten jeden, to byla maminka,
ten druhý, to byla Janinka. A hlava ji u� nebolela, a �e nemohla vèera
pøijít, tak �e pøi�la dnes: �Nu tatínku, jakpak hodnì
Brouèek poslouchal?� ptala se maminka. A tatínek se usmíval: �I
snad to pùjde.� - Maminka se podívala na Janinku a mìla radost. A
Janinka mìla také radost. Zùstala pøed chaloupkou v trávì. Brouèek si
sedl vedle ní a povídal, co ten na le�eníèku kázal, jak se na nìho ti
ho�i dívali, a jak se jmenují, a ten men�í �e ho chtìl chytnout, ale on
�e mu uletìl.

To se v�ak Janince nelíbilo. �Poslouchej,
Brouèku, jestli ty tomu hochovi nedá� pokoj, uvidí�, �e se ti to

nevyplatí. On je s to tì udeøit, a� by tì zabil. To ti povídám, a� s ním
víckrát nic nemá�!�
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A byl srpen. Tam dole v p�enici znìly srpy a ten vøes byl
v plném kvìtu, tak krásnì zardìlý, a�a� do tmava, a také bílý jako
mléko. Brouèek se poka�dé zastavil na okam�ik u Janinky.
V�ak potom tatínka a kmotøíèka dohonil. Anebo letìl sám, v�ak cestu
u� znal. A Janinka mu øíkala: �Jen, Brouèku, v�eho nech a pìknì
svi�!� - A Brouèek, �e ano, a letìl.

Pùlmìsíèek zaèínal svítit, povìtøí se samými brouèky a� tøpytilo,
a kdy� Brouèek pøiletìl do zahrady u toho krásného domu, byla tam
pod �irým nebem slavnost. Pod jasanem stál dlouhatánský stùl, u nìho
sedìla ta velká paní s kadeøemi a Fréda a Pavlíèek a Ela a hromada
jiných dìvèátek vìt�ích i men�ích, a ho�i tam také byli. Jedli buchty
a pili nìco ze �áleèkù, a Ela mìla na hlavì krásný vìnec, a jenom ona
a nikdo jiný.

Brouèek si sedl na hru�ku na samý vrcholek a díval se a
poslouchal. A kdy� si je tak v�echny prohlí�el, ten bìlovlasý
Pavlíèek se mu pøece ze v�ech nejvíc líbil. A u� od stolu vstávali, a �e
si budou hrát, a u� se chtìli rozbíhat, ale ta velká paní: �Ne, ne, milé
dìti! Nejdøíve Pánu Bohu pìknì podìkujeme.� A Elinka se modlila
nahlas tu pìknou modlitbièku. A teï, �e naè si mají hrát? - Vzali se
do kruhu za ruce, ta velká paní také, chodili a zpívali: �Vyletìla
holubièka ze skály, ze skály.� Ale Pavlíèkovi se to jaksi nelíbilo, a �e
aby si hráli na slepou bábu. A tak si hráli na slepou bábu. A kdy�
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tak bìhali a tu slepou bábu ��ouchali, sletìl Brouèek z hru�ky a pìknì
jim svítil. V�ak beztoho u� nebylo dobøe vidìt. A kdy� byl
Pavlíèek tou slepou bábou, tu mu Brouèek svítil, �e a� nìkdy o nìj
zavadil. A Pavlíèek mìl zavázané oèi, a jakoby nevidìl, ale on byl
�elma, a pøece vidìl! A ta slepá bába u� ho taky nìjak mrzela. Kdy�
Brouèek zas drobátko o nìj zavadil, strhl �átek z oèí, chytl z hlavy
ten kulatý èerný klobouèek a ze v�í síly jím po milém Brouèkovi
pra�til. Skuteènì ho trefil, tak nehoráznì! - a bylo po Brouèkovi.
Celé jedno køidélko zùstalo na klobouèku sedìt, a ten ostatní
Brouèek spadl do rù�ového keøe a zùstal za trn viset. Dìtem se u�
nechtìlo hrát. Pøestaly jakoby nic a �ly domù. Ale s Brouèkem byl
konec. Ani sebou nehnul.

A tak tam visel a visel, a maminka nevìdìla nic, a Janinka nevìdìla
nic. A� pak za dlouhou chvíli jako by v nìm pøece je�tì du�ièka
byla, tro�ièku zavzdychal, ale docela potichu. Tu v�ak letìl nìjaký
brouèek, a �e se mu zdálo, jako by byl nìkdo zasténal, díval se a svítil
si, a tu ho vidìl; toho Brouèka. Visel na trnu, takový rozbitý, a to
pravé køidélko bylo celé pryè. Ani sebou nehnul.

Ten cizí brouèek ho budil, ale on nic. A je�tì ho budil, ale on
poøád nic a nic a nic. A� pak za dlouhou chvíli zas tro�ièku zavzdechl.
A tak ten brouèek zavolal je�tì jednoho brouèka a ten honem nabral
v trávì rosy a �plíchnul ji Brouèkovi do oèí. Ale Brouèek sebou ani
nehnul. A tak ten brouèek je�tì jednou letìl pro rosu, a je�tì jed-
nou, a poøád ji �plíchal Brouèkovi do oèí, a� Brouèek oèi trochu
otevøel a upøenì se na nìj díval. �Brouèku, èípak jsi?� - Ale
Brouèek nic. - �Brouèku, kdepak zùstáváte?� - Ale Brouèek zas nic.
- �Viï, Brouèku, vy zùstáváte tam za potokem pod jalovcem, viï?�
A Brouèek jako by tro�ku kývl oèima, ale u� je zas zavøel a bylo
doèista po nìm. - �Tak je to on. Já jsem si to hned myslel.� povídal
ten první brouèek. �Kdy� jsem poprvé letìl, tak mnì ho
tatínek ukazoval. Letìl s ním jeho tatínek a kmotøíèek, a ten zùstává
tam nedaleko na�ich pod dubem. A tatínek povídal, �e ten malý
brouèek zùstává pod jalovcem, a pak mnì jednou ten jalovec ukázal.�

A tak; �e ho tam pod jalovec zanesou. Zavolali je�tì dva kamarády,
udìlali taková malá nosidélka, ustlali na nì trochu mìkounkého mechu
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- natrhali ho na hru�ce u samé zemì - a milého Brouèka na to polo�ili.
Ale Brouèek nevìdìl o nièem. A nesli ho pomalu a opatrnì. A u�
byli za potokem, u� byli u samého jalovce, a kdo jim tu jde naproti, to
je Brouèkova maminka. Dr�í v ruce d�bán a jde na palouk pro rosu.
Ona se hned lekla, ale kdy� nevìdìla, co to je! - �Máte vy nìjakého
Brouèka?� ptali se jí brouèci. - �I arch, �e máme! Bodej� bychom
nemìli!� - �Tak se pojïte podívat!� - �I pro pána krále! Copak je?�
zvolala maminka a �la se podívat. Ale je�tì u nìho nebyla a u� to
vidìla, a vzkøikla a padla na zem a byla jako mrtvá. A tak brouèci
zanesli nejdøíve Brouèka do chaloupky a polo�ili ho na postel a pak pøi-
vedli maminku. Ona se zatím vzpamatovala, ale nemohla ze sebe
slova vyrazit. A� pak se dala do takového pláèe! �Ach, on snad byl
pøece neposlu�ný, ach, on snad byl pøece neposlu�ný!� - a prosila
brouèky, aby skoèili tamhle pod dub pro kmotøièku a pro Beru�ku. A
oni, �e ano, a letìli rovnou cestou pod dub. Do chaloupky se
v�ak nemohli dostat. Ony byly obì nìkde tam vzadu na dvorku. A
tak tloukli na dveøe, a Beru�ka pøibìhla otevøít. �Kdopak to tluèe?� -
�Já.� - �Kdopak to je?� - �To jsem já, brouèek, tadyhle nedaleko
z ro�tí. Mám vám nìco vyøídit.� - Tak Beru�ka mu otevøela a
kmotøièka zatím také pøi�la. �Abyste prý pøi�ly ihned pod jalovec.
S Brouèkem je zle.� - Jak to kmotøièka sly�ela, honem, honem pod
jalovec. A tu jim maminka lomila rukama naproti: �Ach, on snad byl
pøece neposlu�ný, ach, on snad byl pøece neposlu�ný!� A spìchaly do
svìtnice, a tu le�el Brouèek na posteli takový rozbitý. To pravé køidélko
bylo celé pryè a ani sebou nehnul. A tu teprv poèaly v�echny tøi
plakat a plakaly a lomily rukama a plakaly, ale Brouèek o nièem
nevìdìl a ani sebou nehnul.

A kdy� tak plakaly, tu nìkdo spìchal k chaloupce pod jalovec.
Byla to Janinka. Nikdo jí to nepovìdìl, ale ona jako by to vìdìla, u�
mìla dvì lahvièky s sebou, tu jednu s olejem a tu druhou s vínem.
A ony jí lomily rukama naproti a maminka tolik naøíkala: �Ach, on
snad byl pøece neposlu�ný, ach, on snad byl pøece neposlu�ný!� Janinka
spìchala do svìtnice a tu le�el Brouèek na posteli takový rozbitý. To
pravé køidélko bylo celé pryè, a ani sebou nehnul. Janince se sypaly
z oèí slzy jako hrachy, ale nelomila rukama. �Copak vy Brouèka
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tak necháte a nebudete nic dìlat? Honem, Beru�ko, pøines do d�bánu
rosu, honem!� - A Beru�ka se honem k tomu mìla, ale nemohla najít
d�bán a nemohla a nemohla. A� pak si najednou maminka vzpomnìla:
�I honem bì�, holka, já jsem jej nechala na palouce stát.�

A Beru�ka honem bì�ela, nabrala do d�bánu rosu a Janinka ji
honem na Brouèka støíkala a �plíchala. Ale Brouèek se ani nehnul, a
Janinka poèínala u� mít strach a slzy se jí zas sypaly z oèí jako bráchy.
A je�tì støíkala a tím vínem milého Brouèka omývala. A kdy� ho
tak zomývala, Brouèek pootevøel oèi a upøenì se na ni díval. Ach,
to mìla radost, a to mìly radost.

Ale Brouèek ani nepromluvil a u� jim zas pod rukama omdléval.
A tak ho Janinka zase omývala. Pak vzala tu druhou lahvièku a nalila
mu do ran oleje. A kdy� mu ten olej do tìch ran lila, tu najednou
pøiletìl tatínek s kmotøíèkem. Slunko je�tì nevycházelo, ale kdosi
jim øekl, �e je s Brouèkem zle, a ubohý tatínek byl celý pryè. Plakal
a naøíkal, a zas plakal, pøedhazoval si, �e pøece nemìl nechávat
Brouèka tak samotného. Kmotøíèek ho chlácholil, v�dy� prý v�ichni
brouèci lítají sami, a oni �e také nikdy s nikým nelítali. Ale nechali
v�eho a letìli honem domù. A tu bylo pláèe! Maminka zas plakala,
kmotøièka plakala, Beru�ka plakala, tatínek plakal, kmotøíèek také
plakal - jenom Janinka neplakala, ale celého Brouèka olejem potírala.
Brouèek v�ak o nièem nevìdìl, ale u� nebyl jako mrtvý, ale jako by
spal.

A Brouèek poøád spal a maminka mìla poøád strach, �e snad
pøece umøel. Ale kdy� se poèínalo rozednívat, tu se Brouèek probudil
a otevøel oèi. Janinka se na nìho usmívala. Chtìl nìco øíci, ale nemohl.
�Chce se ti pít, viï, Brouèku?� ptala se Janinka. Brouèek kývl oèima
a maminka mu honem podala koflíèek s rosou. Brouèek se napil a
usnul, a kdy� se zas probudil, u� se tro�ku usmíval.

A tak se to poøád lep�ilo. U� zase mluvil, ale jen slabounce, �e
ho bylo sotva sly�et. A kdy� jim vypravoval, jak se mu to tam
v zahradì stalo, tu maminka poøád bìdovala: �Ach, on byl neposlu�-
ný!� a tatínek se vadil, ale Janinka se na nìj pìknì dívala a neøíkala
nic.

A u� se mìl Brouèek zas dobøe. Maminka mu sná�ela, co jen
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mohla, kmotøièka mu posílala po Beru�ce jahody a vaøené �vestky a
Janinka se chodila den jak den na nìho dívat, a v�dycky mìla nìco
s sebou, kousek medu nebo kapineèku vína, aby se Brouèek posílil.
V�ak u� mu køidélko zas rostlo, ale bylo takové slabounké, a aby
lítal, nebylo ani pomy�lení. �Poèkej, jen poèkej,� øíkala Janinka, kdy�
u nìho sedávala v trávì, �do jara se zotaví� a zas poletí� a bude�
pìknì svítit.�

V�ak u� byl podzim. Svìtla ubývalo a zimy pøibývalo, a
tak brouèci, �e u� nikam nepoletí. Jen �e se je�tì sejdou pod jalovcem,
proto�e Brouèek nemohl dosud na krok z domu. A se�li se, kmo-
tøièka a kmotøíèek, Beru�ka a Janinka. Pak tatínek je�tì pozval toho
brouèka z ro�tí, který Brouèka tenkrát nesl na nosidélkách domù, i
jeho tatínka. A tak si sedli kolem kamen, v�ak u� bylo zima, a povídali
si. Brouèek sedìl vedle Janinky, ale neøíkal nic. Maminka pøinesla
koláèe s tvarohem a s mákem, ale Brouèek poøád nic. Pak �la
maminka s Beru�kou ven, a kdy� za chvilku zas pøi�ly, tu nesly celé
zrnko vína, jak se z hroznu utrhlo, takové krásnì modré a� do
èervena. �Postavte je tadyhle na stùl, to bude nejlep�í,� radil tatínek.
Kohoutek u� mìl pohotovì, vzal kladíveèko, stopku vyrazil.
Kohoutek nasadil a natoèil do køi��álového koflíèku, a� se to rdìlo a
pøímo vyskakovalo. Beru�ka skoèila se d�bánem na palouk pro rosu,
a tak si nalévali a natáèeli, pili a povídali. Ale Brouèek poøád nic.
Sedìl vedle Janinky u samých kamen, a pøece mu bylo skoro zima.

A ten starý brouèek z ro�tí prorokoval, �e bude zlá zima, �e to
pozoroval na mravencích, a maminka poèínala mít strach, �e nebudou
mít dost døíví, �e se s tou Brouèkovou nemocí nemohli dost zachystat.
Ale tatínek, i �e mají dost, �e jim beztoho v�dycky hromadu zbylo. A
kmotøíèek také tak mluvil. A poèalo louèení. Pìknì se líbali a Pánu
Bohu porouèeli. Brouèek se jaksi bál a díval se na Janinku, a Janince
se sypaly z oèí slzy jako bráchy. Kdy� byl Brouèek je�tì moc slabý!

A tak se roze�li. Kmotøíèek a kmotøièka a Beru�ka letìli pod
dub, ten mladý brouèek s tatínkem za dub do ro�tí, Janinka tam k lesu
do vøesu, a tatínek a maminka a Brouèek stáli pod jalovcem pøed
chaloupkou a dívali se za nimi. Kdy� u� je nebylo vidìt, musel si
Brouèek hned lehnout do postýlky, tatínek pak s maminkou se sami
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dali do práce. Nejdøív pøiná�eli z komory do kuchyòky hrách a kroupy
a jáhly a krupici a mouku a èoèku a jiskøièku másla, aby to mìla
maminka v�echno po ruce. Pak nanosili do kuchyòky a do sínì døíví,
co se ho tam ve�lo. Potom v�echno v�udy pìknì mìkounkým mechem
ucpali, tak�e nemohlo nikde ani profouknout, zavøeli zevnitø dveøe na
petlici, zastrèili �pejlek, ucpali mechem dveøe i okna - a teï a� si tøeba
mrzne! Ale maminka mìla pøeje jaksi strach. - Jen se je�tì pomodlili:

Podveèer tvá èeládka
co k slepici kuøátka
k ochranì tvé hledíme,
laskavý Hospodine.

Pac a pusu, �Pán Bùh s námi a zlý pryè!� a lehli a spali a spali.
Ale dlouho je�tì nespali a Brouèek se probudil. Bylo mu zima,

skoro se a� drkotal. Nemohl to vydr�et: �Maminko!� Ale maminka
spala. �Maminko!� Ale maminka zase nic a Brouèek - byl nìjaký
churavý a dal se do pláèe. Vtom se maminka vzbudila.

�Brouèku, copak ti je?� - �Ach maminko, mnì je zima.�
�I v�dy� není tak moc zima, skrè se pìknì pod peøinku!� - �Ach,

maminko, já jsem skrèený, a mnì je pøece zima.� Vtom se probudil
tatínek, a kdy� sly�el, �e je Brouèkovi poøád je�tì zima - tak �e aby
maminka �la tro�ku zatopit. A maminka �la a tro�ku zatopila a bylo
jim zas teplouèko. A tatínek povídal, �e je venku tyranská zima.

A tak si povídali, a� zas usnuli. Ale netrvalo to dlouho a
Brouèek se probudil. Bylo mu zima, a� se drkotal. Nemohl to vydr�et.
�Maminko!� A maminka u� mìla spaní nìjak pøetrhané. Hned se
vzbudila. �Maminko, mnì je zima!� - A tak nezbývalo nic, ne�
zas zatopit. A tak topili a topili. Drobátko spali a zas topili a topili.
Ale Brouèek poøád je�tì, �e je mu zima. Kdy� ono tak tyransky mrzlo,
a poøád víc a víc. Maminka u� nevìdìla, co si má poèít. Døíví ubývalo
a zimy pøibývalo. �Tu má�, Brouèku, vezmi si mou peøinu, ta je vìt�í,
já si vezmu tvou. � A tak si vzal Brouèek maminèinu peøinu a
maminka si vzala Brouèkovu a myslím, �e hodnì mrzla, ale neøíkala
nic. A Brouèek také nic neøíkal, ale tolik u� nemrzl. Vzpomnìl si
v�ak na Janinku.

�Tatínku, jestlipak má Janinka dost døíví�?� - �I má. Kdy� jsem jí
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øíkal, aby k nám je�tì pøi�la, tak jsem se jí tam na nì díval. Má ho -
ani ho nespálí.� - �A u kmotøièky také mají dost?� � �I to ví�. Ti ho
mají v�dycky dost. V�dy� dìlali celé léto o samém døíví.� - �A tam
v ro�tí, tatínku, také mají dost?� - �I ti ho mají, �e jsem se a� podivil.
To ani za dvì zimy nespálí.� A tak byl Brouèek rád, a kdy� u� si
nemìli co povídat, tak spali a spali.

Ale dlouho to netrvalo a Brouèek se probudil. Byla mu zima, a�
se drkotal. Nemohl to vydr�et. �Maminko!� A maminka beztoho jaksi
�patnì spala. �Copak je ti, Brouèku?� - �Ach maminko, mnì je zima.�
A tatínek se také probudil a také povídal, �e je zima. A tak zas topili
a pøitom vaøili polívèièku, ale maminka byla plna úzkosti a políneèka
poèítala. �Ach, co si poèneme?� - �I naèpak si dìlat starosti,� tì�il ji
tatínek. �Dlouho u� to trvat nemù�e a bude zas jaro.�

A najedli se a ohøáli se, a kdy� u� si v�ecko povìdìli, zas spali a
spali. A dlouho spali, ale tu se Brouèek probudí a je mu zima, a� se
drkotá. Nemohl to vydr�et. �Maminko!� A maminka skoro ani nespala:
�Ach Brouèku, snad ti není zas zima?� - �Ach, je mnì zima, u� to
nemohu vydr�et.� - �Ach, co my si poèneme!� bìdovala maminka,
ale �la a drobátko zatopila, ale jen pradrobátko, �e to nebylo ani
pozorovat. Kdy� u� nemìla skoro �ádné døíví! A tu se probudí tatí-
nek: �Zatop, maminko, je tady zima!� - �Ale v�dy� jsem právì
zatopila.� - �I to není nic. Musí� hodnì zatopit!� - �Ale jen kdybych
mìla èím!� - �Copak u� nemá� døíví?� - �I mám v�eho v�udy dvanáct
polínek.� - �Nu tak je pøilo� a bude teplo!� - �Ale co potom?� - �I
zas nìjak bude. Jenom pìknì poslechni! Poslu�né brouèky má Pán
Bùh na starosti.�

A tak maminka vzala tìch dvanáct polínek a v�echna je pøilo�ila
na oheò, ale mìla pøece jaksi strach. Ale tatínek si liboval, �e je hezky
teplouèko, a Brouèek také a krèil se, �e ho ani nebylo vidìt. A tak si
povídali, �e u� kolikrát bylo zle a �e
zas bylo dobøe, a usnuli a spali a spali a
spali.

Dobøe se jim to spalo.
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A bylo jaro. V�echno, v�echno kvetlo, ale prav�echno - tráva
po pás, rosa jako granáty - a ty vèely tolik bzuèely a ti cvrèci
tolik cvrèeli, a tam dole u potoka slavík v køoví klokotal. �Aj, èas
tvùj, èas milování!�

Kmotøièka a kmotøíèek byli s tatínkem ve svìtnici a nìco si
povídali. Beru�ka pomáhala mamince v kuchyni. Brouèek byl venku
a èekal na Janinku. Byl zas takový silný a vzná�el se vysoko v povìtøí.
A kdy� Janinka dlouho ne�la, letìl jí a� k vøesu naproti. V�ak u� �la
a mìla z Brouèka radost. �Tak u� zas, Brouèku, poletí�. Ale bude�
poslouchat?� - �Ó, budu.� - �A proè bys chtìl poslouchat?� - �I, �e si
to v�ichni pøejete, a pak aby se mnì zas nìco nestalo.� - �Ó, to ty
nebude� poslouchat, a zas se ti nìco stane, tøeba je�tì hor�ího.� -
Brouèek chytil Janinku za ruku: �V�ak já budu pøece poslouchat!� -
�Ano, a� tì Pán Bùh nauèí.

Maminka u� mìla èokoládu a ty sma�ené vìneèky na stole. Sedli,
pomodlili se a nasnídali, a �e tedy poletí. Brouèek byl první venku.
Povznesl se do vý�ky, letìl tøikrát kolem - jakoby nic! - a spustil se u
Janinky na zem. V�ichni si stoupli kolem nìho a tatínek zaèal: �Milý
Brouèku, vzpomeò si teï rok, kdy� jsi poprvé letìl. V�ichni jsme ti
domlouvali, abys pìknì poslouchal, a ví�, co se stalo. Toho bychom
se byli nikdy nenadáli.� Brouèek u� mìl oèi plné slz a díval se k zemi.
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�I u� ho nechte a pole�me!� vpadl do toho kmotøíèek. �V�ak on si dá
teï pozor.�

A letìli, ale jen pranizouèko a pomalinku, aby maminka a
kmotøièka a Janinka a Beru�ka mohly staèit. Je�tì v�ak ani nebyli u
potoka a maminka u� nemohla dechu popadat. �Poèkejte, já u� ni-
kam nemohu.� A oni poèkali a maminka plakala: �Tak jen le�,
Brouèku, v�ak u� tì snad napøesrok vyprovázet nebudu. Pán Bùh
sám tì sprovázej!�

Rozlouèili se a ony se vracely. Pokud bylo brouèky vidìt, poøád
se ohlí�ely - a� u� je nebylo vidìt. �Ach, jen kdyby poslouchal!� zaèala
maminka. �Já se bojím, �e nebude.� A byla by asi ráda sly�ela, co si
myslí Janinka. Ale Janinka pøisvìdèovala a neøíkala nic. �I on bude, �
myslela kmotøièka. �Teï u� má pøece rozum a je dobrák. Ani mu to
nedá.� - �Ó, kdy� mu to dalo poprvé,� ozvala se Janinka, �dalo by mu
to také podruhé.

Ale já vìøím, �e ho Pán Bùh nauèí poslouchat.� - Maminka
vzdychla a neøíkala u� nic. Letìla prapomalinku, a kdy� pøiletìla domù,
dlouho to trvalo, ne� se zase vydýchala.

A oni letìli - okolo dubového lesa, dolù do údolí, mezi vinohrady
a ze v�ech stran: �Zdaø Bùh! Zdaø Bùh!� Brouèek letìl napøed,
tatínek a kmotøíèek za ním. Nìco se domlouvali: �Já se pøece bojím
ho tam nechat, �pravil tatínek. - � I co,� odporoval kmotøíèek, �kde
høe�il, tam a� dìlá dobrotu! Poøád u nìho být nemù�eme, a chce-li
neposlouchat, mù�e v�ude neposlouchat. Já bych ho tam nechal.�

A u� byli v té zahradì s tím pìkným domem. �Poslouchej,
Brouèku, ty tady zùstane�! Tady høe�ils, tady dìlej dobrotu! My
musíme letìt na své místo tam za mìsto. S Pánem Bohem!� A letìli.

Brouèek letìl rovnou cestou na tu vysokou hru�ku, sedl si na
samý vrcholek a díval se. Tamhle je ten rù�ový keø, kam
Brouèek spadl, kdy� ho Pavlíèek kloboukem udeøil. Tady pod tím
jasanem veèeøeli, a tady dál na tom trávníku si hráli na slepou bábu.
Dnes je tam ticho jako v hrobì, nikde nikdo. Ani �ádné svìtlo
v oknech - okenice zavøeny - jako po vymøení. Ale brouèkù v�ude
plno. Jen se to míhalo a �Zdaø Bùh! Zdaø Bùh! Zdaø Bùh!� A
tak Brouèek také letìl a svítil a svítil a na nic nedbal a nièeho si
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nev�ímal a jenom svítil a poøád svítil. Pøitom myslel na maminku a na
Janinku, a �e proè by neposlouchal? Ó, �e bude poslouchat! A svítil a
svítil, a ti kohouti kokrhali, a ty hvìzdy zaèínaly blednout a bledly a
bledly, a tam od východu se to tolik rdìlo. A tu letí tatínek a kmotøíèek:
�Brouèku, pole�, slunce u� vychází!�

A letìli domù. U vøesu stála Janinka a èekala. �Zdaø Bùh! Zdaø
Bùh! Zdaø Bùh!� - A ona také: �Zdaø Bùh!� - A Brouèek se usmíval,
proto�e poslouchal, a Janinka byla ráda a maminka byla teprv ráda.

A tak Brouèek svítil a poslouchal a poøád svítil, na nic nedbal a
nièeho si nev�ímal, a jenom svítil. Ale na tom pìkném domì u� nebyly
okenice zavøeny a ta velká paní s tìmi ka�tanovými kadeøemi sedìla
v zahradì pod jasanem a pletla punèochu. Dìti si hrály na trávníku,
ale byli jen dva, ta malá holèièka a ten bìlohlavý Pavlíèek. Mìli tam
bìlounkého beránka s èerveným páskem na krku. On se pásl a skákal,
a oni skákali za ním a mìli radost. Po Brouèkovi se ani neohlédli. Ale
ta paní pod jasanem se ohlédla a vidìla Brouèka a Brouèek je také
v�ecky vidìl, ale nic nedbal a nic si jich nev�ímal, a svítil a svítil a
svítil.

A kdy� tam zas jednou po západu slunce pøiletìl, tu se procházel
po zahradì s tou velkou krásnou paní takový krásný malý
vojáèek v èerveném kabátku a s malým kordem po boku. Nìco si
povídali. Pavlíèek a Elinka kolem nich poskakovali a vytahovali tomu
vojáèkovi kord a on si to nechal líbit. Brouèek ho nemohl poznat, a�
pak pøece poznal, �e je to ten hodný ka�tanový Fréda. A byl rád, ale
nic nedbal a nic si jich nev�ímal. Hledìl si svého a svítil a svítil, a
maminka mìla radost a Janinka mìla radost a Brouèek mìl dobré
svìdomí.

A kdy� tak jednou Brouèek svítil a svítil, tu u� k ránu se mu
jaksi znechtìlo svítit. U� ho také jako by køidélka bolela, a tak �e
poletí pomalounku domù, v�ak �e ho tatínek a kmotøíèek dohoní.
A letìl, a u� byl v lese, u� byl za lesem, a tu sly�í takový usedavý
pláè. Brouèek poslouchá, odkud to a co to. A byl to pláè, tam nìkde
dole v trávì. A tak si letìl Brouèek na to posvítit: Ale opatrnì zdaleka.
A kdy� si tak na to svítí, tu vidí � ach, co on nevidí? - Takový
hezounký, kulatý brouèek sedí v trávì, celinký èervený se sedmi
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krásnými, èernými puntíky - a ty oèi, ty krásné èerné oèi! A ty oèi
tolik plakaly, a teï se na Brouèka upøenì dívaly. Brouèkovi jich bylo
líto.

�Kdopak jsi? A copak se ti stalo?� - �Já jsem Verunka. Já jsem
byla u tetièky, a kdy� mì u� bolela køidélka, tak jsem si drobátko
sedla, �e si odpoèinu, a já jsem usnula. A teï je tma a já nevím cestu
a bojím se, a maminka pláèe, �e jsem se jí ztratila.� - �Ty jsi Verunka?
I neplaè! Kdepak zùstáváte?� - �My zùstáváme v rù�tce.� - �V rù�tce?
Viï, to je tam pøed potokem na mezi. I já vím, kde to je. Pojï, já tì
tam zavedu a neplaè!�

V�ak Verunka u� neplakala. A letìli. Brouèek letìl napøed, aby
Verunka vidìla na cestu, ale mohl na ní oèi nechat. Poøád se ohlí�el.
Kdy� byla taková krásná, celinká èervená se sedmi èernými puntíky!
A ty oèi, ty krásné oèi! A u� neplakaly. A tak letìli, ale neøíkali nic.
Brouèek se díval na Verunku a Verunka letìla za Brouèkem. U� byli
na vrchu, u� letìli z vrchu, u� byli nedaleko potoka, po potoku vzhùru,
u� poèínala mez, u� bylo vidìt rù�tku, a u Verunkù - v�dy� oni celou
noc nespali! Poøád Verunku hledali a teï, kdy� vidìli blí�it se jakési
svìtlo, letìli naproti. Verunku hned poznali, a to bylo radosti!
Brouèek se v�ak otoèil, a kdy� se po nìm ohlí�eli, byl u� tentam.

V�ak u� na nìho doma èekali. �Kdepak jsi byl; Brouèku?� ptal
se tatínek. - �Já jsem musel zavést Verunku domù. Ona sedìla v trávì
a plakala, �e se bojí a �e neví cestu.� - �Kdepak zùstávají?� - �Tamhle
za potokem na mezi v rù�tce.� - �A copak ti øekli?� - �Nic. Já jsem
honem letìl domù.� - �No dobøe,� øekl tatínek. A jakoby nic. Ale
maminka tomu byla ráda, a Janinka neøíkala nic, ale také byla ráda, a
Brouèek mìl posud èisté svìdomí, a jakoby nic.

Druhý den letìl zas. Rovnou cestou do té zahrady u toho pìkného
domu, a svítil a svítil, na nic nedbal a nièeho si nev�ímal. Ale za
nìjakou chvileèku sedne si na hru�ku na samý vrcholek, na nic nedbá
a nièeho si nev�ímá a poène mudrovat. �A proè já bych musel tady
svítit! A� svítím, kde svítím, jen kdy� svítím. Tady je nás beztoho
dost.� A tak si to povídal, na nic nedbal a nièeho si nev�ímal, sletìl
v�ak z hru�ky a frr - vzhùru mezi vinohrady k lesu, pøes vrch, podle
potoka - tu je ta mez, tu na ní rù�tka - a tu se Brouèek zastavil.
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Ohlí�el se, chodil kolem, a tu k nìmu vybìhne z rù�tky Verunka.
�Brouèku! V�ak já vím, �e jsi ty brouèek. Také prý vám øíkají

svatojánské mu�ky. Ale v�dy� ty ne jsi mu�ka, ty jsi brouèek, viï,
Brouèku?� - �Ale jakpak ty ví�, �e já jsem brouèek?� - �I tatínek mnì
to povídal. On se po tobì vèera ohlí�el, a tys u� byl pryè. A povídal,
�e to byl brouèek a �e jste hodní. A viï, vy lidem a jiným brouèkùm
svítíte. Já bych hned chtìla být takovým brouèkem.� - �A poslouchej,
Verunko, copak vy dìláte?� - �My? My povídáme lidem, kam se
dostanou, jestli do nebe nebo do pekla.� - �A jakpak vy to víte?� - �I
to my u� víme. Kdy� letíme nahoru, tak se dostanou do nebe, a kdy�
letíme dolù, tak se dostanou do pekla.� - �Ale! A poslouchej,
kampak se dostanu já, a maminka, a tatínek, a Janinka, a kmotøièka,
a kmotøíèek, a Beru�ka?� - �Kam? To já nevím. Poèkej, já se zeptám
tatínka, a� pøiletí domù.� - �Kdepak on je?� - �Letìl povídat lidem,
kam se dostanou. V�ak on u� brzy pøiletí.�

A tu on letìl. Brouèek ho spatøí, a jako by nemìl dobré svìdomí,
otoèí se a pryè - vzhùru do vrchu okolo lesa, skrz vinohrady do té
zahrady u toho pìkného domu, a svítil a svítil a svítil a� do samého
rána. �Brouèku, u� pole�!� volali na nìho tatínek a kmotøíèek. A
letìli domù.

A druhý den zas tak. Brouèek letìl nejdøív tam do té zahrady,
drobátko svítil, pak si sedl na hru�ce na samý vrcholek, na nic nedbal
a nièeho si nev�ímal a poèal mudrovat: �A proè bych já musel tady
svítit! A� svítím, kde svítím, jen kdy� svítím! Tady je nás beztoho
dost, a tam se dozvím, kam se dostaneme.� A tak si to povídal a na
nic nedbal a nièeho si nev�ímal, sletìl v�ak z hru�ky a frr - vzhùru
okolo lesa, pøes vrch, podle potoka - tu je ta mez, tu na ní ta rù�tka,
a teï se Brouèek zastavil. Ohlí�el se, jako by mìl zlé svìdomí,
obcházel kolem, a tu k nìmu vybìhla z rù�tky Verunka.

�Brouèku, v�ak ty se nedostane� do nebe. Tvá maminka se tam
dostane a ta Janinka také, ale ty ne.� - �A proèpak ne?� - �Já nevím,
ale tatínek letìl �ikmo na zem a povídal, �e kdybys teï umøel, �e by
ses do nebe nedostal. Abys prý si vzpomnìl, co je u vás to první.� -
�To první? Copak to je? Já nevím.� - �I to je zlé, kdy� ty to neví�! U
nás je to první mluvit pravdu, a hned to druhé je poslouchat. Ví� -



- 47 -

tatínkovi to bylo líto, �es mì pøivedl, a �e by ses pøece nemìl dostat
do nebe, ale on musí mluvit pravdu.� - �Ó, v�ak já u� vím, co je u
nás to první. Ale já musím letìt.� - �A pøiletí� zas?�

Ale Brouèek u� letìl. �Já nevím,� - a letìl vzhùru do vrchu okolo
lesa, skrz vinohrady do té zahrady u toho pìkného domu, a svítil a
svítil a svítil a� do bílého rána. �I u� pole�, Brouèku!� volali na nìho
tatínek a kmotøíèek. A letìli domù.

Doma byl Brouèek jako zaøezaný. Neøíkal nic, ale druhý den to
bylo zas tak. Nejdøív letìl tam do té zahrady, drobátko svítil, pak si
sedl na hru�ce na samý vrcholek, na nic nedbal a nièeho si nev�ímal a
poèal mudrovat: �A proè bych já musel tady svítit. Jen kdy� svítím.
Tady je nás beztoho nazbyt a ona povídala, �e by chtìla být také
takovým brouèkem.� A tak si to povídal a na nic nedbal a nièeho si
nev�ímal, sletìl v�ak z hru�ky a frr - vzhùru, okolo lesa, pøes vrch,
podle potoka - tu je ta mez; tu na ní ta rù�tka, a tu se Brouèek zastavil.
Nevìdìl, má-li, nemá-li. Ale tu k nìmu vybìhla Verunka.

�Brouèku, v�ak jsem si myslela, �e pøiletí�. Mám ráda brouèky,
kdy� pìknì svítí.� - �A poslouchej, Verunko, ty bys také chtìla být
takovým brouèkem?� - �I kdybych nebyla Verunkou, já bych - -�

Ale tu najednou pøiletí od potoka takový mladý rozzlobený
Verunek. Celinký èervený jako oheò a ty èerné oèi se mu jenjen jiskøily.
A u� se sypal na milého Brouèka. �Ty kluku, ty darebo, ty tuláku - ty
jsi �patný chlap, ví�? Ty kluku! V�ak jsem tì tady u� kolikrát vidìl!
Ty kluku, co ty tu má�?� A pøitom hned na Brouèka dorá�el.

Verunka se lekla a utekla domù. Brouèek se také lekl a poèal
couvat. Ale Verunek za ním, a tu se tam u potoka vyskytl je�tì jiný
Verunek. �Pojï sem, pojï sem, tady je ten kluk!� A on pøiletìl a
pustili se z obou stran do nebohého Brouèka: �Ty kluku, proè ty si
nejde� po svých! Co ty tu má�, ty kluku!� A jeden ho mlátil z pravé
strany a druhý ho mlátil z levé strany.

Brouèek couval a couval a jak�tak� se bránil, ale za jednu dostával
dvì, a to poøádné. A poøád: �Ty kluku, ty kluku, proè si nejde� po
svých! Co ty tu má�, ty kluku!� A� byli dole u potoka. Tu mu ten
první Verunek takovou jednu dal, �e se Brouèek horem pádem
pøevalil. �Tu má�, ty kluku, a a� se zde víckrát neuká�e�!�
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Pak u� ho nechali a Brouèek honem vyskoèil a jakoby nic, ale
ono nebylo jakoby nic. Tu levou zadní no�ku za sebou jenom vlekl a
moc ho to bolelo, ale stydìl se plakat.

Co si poèít? Je�tì bylo brzy, a tam do té zahrady tak daleko!
Zalezl do trávy a chladil si no�ku v rose, a� hvìzdièky poèaly blednout.
Pak vrávoral domù. Je�tì byl na cestì, kdy� ho tatínek s kmotøíèkem
dohonili: �Copak je ti, Brouèku? V�dy� se motá�.� - �Tatínku, já
jsem upadl a udeøil jsem se.� - �Ty �es upadl? Kdopak to kdy sly-
�el!� - �Ano, já jsem upadl na zem a udeøil jsem se tady do levé
no�ky. Ani jí nemohu hnout.� - A kdy� to tatínek sly�el a vidìl, bylo
mu Brouèka líto a �el a trochu mu pomáhal. Ale kmotøíèek kroutil
hlavou, neøíkal v�ak nic.

Maminka je vidìla z okna a byla hned celá podì�ená. �Copak se
stalo? I pro pána krále, copak se stalo?� - �I Brouèek povídá, �e
upadl a �e se udeøil. Ale já si to nemohu ani myslet.� - �A tys upadl,
Brouèku, a moc ses udeøil?� - �I ne moc, maminko, ale dost. Levá
no�ka mì moc bolí.� A tak s Brouèkem honem domù, a kdy� nechtìl
pranic veèeøet, tak tedy aby si �el lehnout, �e do rána bude dobøe. A
Brouèek si lehl, ale nespal, a ráno nebylo dobøe. Levá no�ièka ho
moc bolela a byla zapálená a oteklá.

A tak musel tatínek letìt sám a Brouèek zùstal le�et. Ale Janinka
u� spìchala a nesla s sebou olejíèek z mateøídou�ky. Neøíkala nic a
neptala se nic, ale pìknì Brouèkovi celou no�ku namastila.

Teprve kdy� byla s Brouèkem sama, zaèala: �Viï, Brouèku,
tys byl neposlu�ný, viï?�

Ale Brouèek ani necekl. - �Inu, kdy� si to chce� nechat na svìdomí
- je mnì to líto, ale já tì nutit nemohu. V�ak ví�, kde zùstávám.� A
s takovou Janinka ode�la.

Brouèek mlèel, ale byl mrzutý. Druhý den v�ak byl zas na
nohou, a tøetí den, �e zas s tatínkem poletí. A letìl a jakoby nic. Na
nic nedbal, nièeho si nev�ímal, a svítil a svítil a svítil tam v té zahradì
u toho pìkného domu.

Ta velká paní sedìla pod jasanem a pletla punèochu, Elinka a
Pavlíèek si hráli na trávníku. Mìli tam bìlouèkého beránka
s èerveným páskem na krku. On se pásl a skákal, oni skákali s ním a
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mìli radost. Po Brouèkovi se ani neohlédli. Ale ta paní pod jasanem
se ohlédla a vidìla Brouèka, a Brouèek je také v�ecky vidìl, ale nic
nedbal, nic si jich nev�ímal a svítil a svítil, a tak celou noc a� do rána,
a druhou noc zas tak, a tak celý týden, a tak celý mìsíc. A dne u�
hodnì ubývalo a noci hodnì pøibývalo, a Brouèek býval hodnì
mrzutý. Nikoho si ani nev�ímal, ani kmotøièky, ani Beru�ky, a Janinky
jako by se skoro zas bál jako tenkrát na poèátku, ale svítil a svítil a
svítil.

A� jednou, u� zas k podzimku, drobátko zveèera svítil, pak si
sedl na hru�ce na samý vrcholek a zaèal mudrovat: �V�dy� by to
dlouho netrvalo a já bych tu honem zas byl. U� bude brzy zima.�

A tak si povídal a na nic nedbal a nièeho si nev�ímal, sletìl
z hru�ky a frr - vzhùru okolo lesa, pøes vrch, vedle potoka, tu je ta
mez, tu na ní ta rù�tka. Ale Brouèek se u� hned dole pod mezí
pozastavil a poslouchal. �Copak to?� Tam z rù�tky se ozývá
tolik zpìvu a hned zas tolik jásotu a lomozu. �Copak to?�

A kdy� se Brouèek ohlí�el, tu vidìl tam vý� na mezi malinkého
brouèka. Le�el v trávì na bøi�e se zalo�enýma rukama a díval se a
poslouchal. Brouèek se k nìmu pøikradl. �Zlatohlávku, copak to tu
je?� - �Ty neví�? Verunka z rù�tky má svatbu.� - �I propána! �e má
svatbu?� - �Arci�, �e má! Bere si mladého Verunka tamhle na druhé
stranì z �ípku.� - �Toho? Viï, je takový rozzlobený, a oèi mu jen
jiskøí.`` - �Ano, kdy� se zlobí. Ale dnes on se nezlobí. Vidí�, v�ak jdou
z rù�tky ven.� A oni �li z rù�tky ven, vpøedu Verunek s Verunkou -
vedl si ji za ruku.

Jakmile to Brouèek spatøil, ach, v nìm se v�ecko obracelo, a
jako by mu hlava hoøela, a hned pryè a pryè. Letìl a letìl, a� se octl u
hájeèku. Pod skalou vysoký vøes, a v tom vøesu mech jako samet, a
v tom mechu na samé skále krásná, krásná chaloupka. Brouèek vrazil
hned do chaloupky, ani nepozdravil, klesl na stolièku a dal se do plá-
èe, a plakal a plakal a plakal, �e se kámen mohl ustrnout.

�Brouèku, Brouèku, copak se ti stalo?� ptala se Janinka. Ale
Brouèek nemohl ani slovíèka ze sebe vyrazit, a plakal a plakal. �Co�e
se ti stalo?� Ale Brouèek plakal a plakal.

Tak si Janinka k nìmu sedla, polo�ila mu ruku na rameno:
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�Sly�í�, Brouèku, sly�í�! Co�e se ti stalo, co? Sly�í�, ty mùj milý
Brouèku, co?� A Brouèek plakal a plakal, a� se vyplakal, a u� jen
vzlykal. �Co�e se ti stalo, Brouèku, co? Tak mnì povìz!� - �Ach,
ona má svatbu.� - �Kdo?� - �Verunka.� - �Která Verunka? Ta z rù�tky?
V�dy� já jsem si to tak myslela.� - �Ano, a bere si toho Verunka. To
on mì tenkrát tak ztloukl.� - �To on?� - �On. Já jsem tam byl u
Verunky, ale jen okam�ik, a ptal jsem se jí, jestli by chtìla být také
takovým brouèkem - ona mnì jednou povídala, �e by chtìla - a tu on
pøiletìl a zaèal mì tlouci, a zavolal si je�tì jednoho, a poøád mì tloukli,
a� pak mnou pra�tili o zem. Od té doby jsem tam nebyl, a kdy� jsem
se tam dnes letìl podívat, oni mají svatbu.�

A u� Brouèek zas plakal a plakal, a bodej� by nebylo Janince
Brouèka líto.

�Ach, ach Brouèku, v�dy� já jsem se poøád toho bála, a ty ne, ne
- �e bude� poslouchat. Pamatuje� se? Vidí�, jaks u� zas byl
neposlu�ný. Kterýpak poslu�ný brouèek opustí své místo a letí, kam
nemá letìt! A pak, Brouèku, Brouèku, kdopak to jaktì�iv sly�el, aby
si brouèek dìlal známosti s Verunkou a aby si snad dokonce na ni
myslel. Ne, to není poslu�nost. Tak to Pán Bùh nechce. A co mne
nejvíce na tebe mrzí, to je, Brouèku, �es tatínka a maminku obelhal.
V�dy� tys øekl, �es tenkrát upadl. To má� le� na svìdomí.� - �Ale
v�dy� já jsem nelhal. Já jsem spadl na zem.� - �Ano, ale lhals. Oni si
to jinak mysleli, a tys to chtìl. Nic se nevymlouvej! Tím to dìlá�
je�tì hor�í. Teï honem je�tì le� a pìknì svi�, a pak to v�ecko vyznej.�

A Brouèek si dal øíci. Letìl a pìknì svítil, a� se
tatínek s kmotøíèkem pro nìho stavili. A letìli a nemluvili nic, ani
slovíèko. A kdy� se mìli rozcházet, poèal se Brouèek zpovídat:
�Prosím vás, tatínku a kmotøíèku, - kdy� jsem mìl tenkrát tu vymknutou
nohu, já jsem neupadl na zem. Dva Verunci se na mì sbìhli a ztloukli
mne.� - �Verunci? A proè by tì oni tloukli?� - �Já, já já - já jsem byl
nìkolikrát tam u té rù�tky - prosím vás, odpus�te mnì to! Mnì je
toho líto!� - Tatínkovi vstoupili slzy do oèí: �Ach, ach - ale, tak já ti
to odpou�tím,� a Brouèek mu políbil ruku.

S maminkou to bylo také tak. Dala se do pláèe, ale �e mu to
odpou�tí, jen kdyby u� upøímnì poslouchal. A bylo zas jako dobøe,
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ale Brouèkovi nebylo je�tì dobøe. Svítil, svítil, upøímnì svítil, ale byl
v�dy jako opaøený a skoro nic nepromluvil.

Jednou, u� hezky pozdì, kdy� v�ichni ulehli, myslela maminka,
�e Brouèek spí, a zaèala tatínkovi potichouèku vypravovat: �Tak zde
byla Janinka a povídala, �e u� bude èas, abychom Brouèka o�enili.�
Brouèek v�ak nespal a sly�el to. �Ne, ne, maminko, já se nebudu
�enit.� - �I mlè! Proè by ses ne�enil?� - �Ne, já se nebudu �enit.� - �I
v�ak ty se bude� �enit� - �Ach maminko, já se nebudu �enit!� - �Nu,
tak nech�! Ale teï u� spi!�

A Brouèek spal. Ale druhý den se stavil u Janinky. �Já se nebudu
�enit!� - �Ty �e se nebude� �enit? A proè by ses ne�enil?� - �V�dy�
se ka�dý nemusí �enit.� - �Kdo nemù�e, nemusí, ale kdo mù�e, musí.
Poslu�ný brouèek se aspoò ka�dý �ení, kdy� mù�e. Tak to Pán Bùh
chce. A teï si dej pozor, chce�-li proto poslouchat, �e se to tobì nebo
nìkomu jinému líbí, anebo proto a jedinì proto, �e to tak Pán Bùh
chce.� - �Ale v�dy� vy jste se také nevdala.� - �Nevdala - proto�e
jsem nemohla. Beru�ka nemù�e jít a nemù�e si nìkoho namlouvat.
Ona musí èekat, a� si nìjaký poslu�ný brouèek pro ni pøijde. A kdy�
�ádný hodný brouèek nepøijde, tak zùstane do smrti svobodná a ví,
�e proto nikdo pro ni nepøi�el, �e to Pán Bùh tak chtìl. Tak to je,
Brouèku, tak! Teï to je�tì nespìchá, ale bude� se �enit, proto�e to
Pán Bùh tak chce. V�dy� u� je maminka stará a zaèíná jaksi churavìt.
Copak nechce�, aby si mohla trochu odpoèinout? Tak u� jen le�!
V�ak u� to dlouho nebude trvat.�

A Brouèek neøíkal nic a letìl a svítil a svítil. V�ak u� to dlouho
netrvalo a poèínalo být zima. A tak brouèci, �e u� nikam nepoletí.
Jen �e se je�tì u Janinky sejdou. A se�li se kmotøíèek a kmotøièka a
Beru�ka, a tatínek a maminka a Brouèek, pak je�tì ten mladý a starý
brouèek z ro�tí, a povídali si a mìli se dobøe. Brouèek sedìl vedle
Janinky, byl dobré mysli, ale neøíkal nic.

Maminka mìla ze zimy veliký strach. Døíví �e mají dost, ale �e je
taková daremná, �e neví, jestli to pøeèká.

Ale ten starý brouèek z ro�tí prorokoval, �e nebude zlá zima, �e
to pozoroval na mravencích. A tak si povídali, a� zas zapoèalo
louèení, a ka�dý si letìl po svém. Janinka stála pøed chaloupkou
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v mechu a dívala se za nimi. V�ak u� bylo zima. Maminka si hned
lehla a tatínek s Brouèkem se dali do práce. V�ecko snesli do
kuchyòky, zavøeli zevnitø dveøe na petlici, zastrèili �pejlek, ucpali dveøe
i okna mechem a teï - a� si tøeba mrzne! Ale maminka mìla pøece
jaksi strach.

Je�tì se pomodlili:
Podveèer tvá èeládka
co k slepici kuøátka
k ochranì tvé hledíme,
laskavý Hospodine.

Pac a pusu, a spali a spali a spali.
Dobøe se jim to spalo.
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A bylo jaro. V�echno, v�echno kvetlo, ale maminka byla jaksi
moc daremná. �Milé dítì, nesmí� s tím �enìním odkládat. Vidí�, já
u� nikam nemohu.� A tatínek u� mìl plán hotový. Dozadu do dvora
�e pøistavìjí svìtnièku, tam �e se oni dva odstìhují, a ti mladí �e
budou hospodaøit.

�Ale prosím vás, maminko, kohopak bych já si vzal? V�dy� já
nikoho neznám.� - �I v�dy� ty nìkoho pøece zná�. Jen kdy� bude
hodná a poslu�ná. Janinka ti poví.�

A tatínek u� ani neèekal. Noci se jim zdály být je�tì chladné, a
kdy� nemohou letìt, �e budou stavìt. A stavìli. Kmotøíèek jim
pomáhal a do svatého Jana byla svìtnièka hotová, taková krásná, jako
malovaná.

�Tak, Brouèku,� zaèala jednou Janinka. �Teï za tou nevìstou!
V�dy� vidí�, �e maminka u� ni - kam nemù�e.� - �Ale kdy� já �ádnou
neznám.� - �I kdybys jen chtìl, v�ak ty bys znal. Dej si pozor,
abys nebyl zas neposlu�ný!� - �A kohopak bych já znal?� - �Koho?
Copak nezná� Beru�ku� - �Beru�ku? Tu? Ona se v�dycky se mnou
vadila, v�dycky se mi smála, a nic mì nemá ráda.� - �I bodej� by tì
nemìla ráda! A teprve bude mít, a� jen si ji vezme�! A je hodná a
poslu�ná.� - �Ale já bych radìji -,� - �Brouèku, nemysli na to, co
není, a dr� se toho, co je. Beru�ku zná� a ví�, �e je poslu�ná, a jiné
nezná�, a já nemám �ádnou tak ráda jako Beru�ku. A maminka a
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tatínek by tomu také byli rádi, kdyby sis ji vzal. Pomysli si, �e by
sis vzal jinou a ona by maminku jen hnìvala. My bychom ji
pak nemohli mít rádi a tebe by to mrzelo.�

A tak u� Brouèek neøíkal nic. Letìl a svítil, na nic nedbal a nièeho
si nev�ímal, ale svítil a svítil a myslel pøi tom na Beru�ku.

�Tak, Brouèku, copak ti øíkala Janinka?� ptala se maminka.
�Abych prý si vzal Beru�ku, �e je hodná a poslu�ná.� - �I arci�. Já o
hodnìj�í nevím a tatínek také ne. Tak jen tam jdi a øekni o ni!� -
�Maminko, já tam nepùjdu.� - �Milé dítì, kdopak by tam �el? To ty
tam musí� jít! V�dy� oni tì budou rádi vidìt. Viïte, tatínku, aby �el
sám?� A kdy� tatínek, �e ano, tedy zùstali na tom, �e zítra pøiletí
Brouèek o nìco døíve a �e si ke kmotøíèkovi zajde.

A tak druhý den pøiletìl Brouèek o nìco døíve. Pìknì se umyl a
vykoupal, a �e poletí na námluvy. Mamince kanuly slzy po tváøi.
�Tak jen jdi! Hledej, co by se Pánu Bohu líbilo, a dobøe pochodí�!�
A Brouèek �el. Pod dubem ho vidìli z okna a kmotøíèek mu vy�el
naproti. �Vítám tì, Brouèku. Tak pojï dál!� A Brouèek �el dál.
Beru�ku jen tak zahlédl, jak �la do kuchynì, ale kmotøièka mu
podávala ruku. �Vítám tì, Brouèku. Copak nám nese�?� A kdy� tam
Beru�ka nebyla, tak Brouèek se neostýchal. �Milá kmotøièko, mamin-
ka je jaksi churavá a chce, abych se o�enil. Já bych vás tedy prosil,
jestli byste mnì nechtìli dát va�i Beru�ku.�

Kmotøièka se na Brouèka tak hezky dívala, jako by tomu byla
ráda, ale tu vpadl do toho kmotøíèek: �Milý Brouèku, my máme tvého
tatínka rádi a maminku také, a tebe také jsme mívali rádi, ale ví�, �e
máme jen Beru�ku a �e bychom zùstali sami. Proto si to musíme
rozmyslet. Ví� co? Pøijeï si ode dne�ka za týden a my ti povíme.�

A Brouèek se u� nezdr�oval. Dal s Pánem Bohem a �el domù.
Myslel, �e je v�ecko v poøádku. Ale maminka se jaksi zarazila. Ona
myslela, �e hned øeknou ano, a skoro ji to mrzelo, �e se chtìli rozmý�let.
A kdy� Brouèek o tom pøemý�lel, napadlo ho také, �e by za týden
mohl kmotøíèek øíci, �e mu ji nedá. A poèal mít strach. �I jen se
neboj!� tì�ila ho Janinka. �Jen buï pokorný, a� u� ti ji dají nebo
nedají!�

A Brouèek svítil a svítil, na nic nedbal a nièeho si nev�ímal, a
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svítil a svítil a myslel na Beru�ku. A kdy� týden uplynul, pøiletìl
Brouèek o nìco døíve domù, pìknì se umyl a vykoupal a �el pod dub
ke kmotøíèkovi.

Vidìli ho z okna, ale vstøíc mu nevy�li. Beru�ku nebylo nikde ani
vidìt, kmotøièka se jaksi smutnì na Brouèka dívala, a - �Milý Brouèku,�
zaèal kmotøíèek, �my máme tvého tatínka rádi a maminku také a tebe
jsme mívali rádi, ale ví�, �e máme jen Beru�ku - a my se bojíme, �e
bude� neposlu�ný a �e by se mìla Beru�ka s tebou zle. A tak my ti ji
nemù�eme dát.�

Brouèek byl jako omráèený. Ani nevìdìl, kde mu hlava stojí,
ale nìjak se pøece dostal ze svìtnice, a jako by mu hlava hoøela, letìl
a letìl u hájeèku pod skalou krásný vysoký vøes, v tom vøesu mech
jako samet, a v tom mechu krásná chaloupka. Brouèek hned do
svìtnice, ani nepozdravil, klesl na stolièku a dal se do pláèe, a plakal
a plakal, �e se kámen mohl ustrnout. �Brouèku, Brouèku, copak se ti
stalo?� ptala se Janinka. �Sly�í�, Brouèku, co�e se ti stalo? Povìz!�

A Brouèek povídal: �Oni mi ji nedají.� - ��e ti ji nedají? A proè
ti ji nedají?� - ��e prý mají jen tu a �e prý já budu neposlu�ný a �e by
se mìla se mnou zle.� A u� zas plakal. �I mùj milý Brouèku, jen se
pìknì pokoø a neplaè! V�dy� mají jen tu, viï? A myslí�, �e u� bude�
v�dycky poslu�ný Jen si nedùvìøuj! A kdybys mìl být neposlu�ný, to
by se mìla Beru�ka s tebou zle. Já ti povím: Jen se pokoø a buï
poslu�ný, v�ak já o tom s kmotøíèkem promluvím.� A Brouèek u�
neplakal a letìl domù.

Maminka u� byla plná úzkosti. �I mùj ty Brouèku, copak jsi
tak uplakaný?� - �Kdy� oni mnì ji, maminko, nechtìjí dát! �e prý
budu neposlu�ný. Oni si to myslí.� - Maminka byla celá udivená.
Toho by se byla pøece nenadála. Neøíkala v�ak nic a tatínek také nic,
ale mrzelo je to oba, a� se maminka dala do pláèe. �I neplaète,
maminko! Já jsem byl neposlu�ný, ale já si pøeji u� poslouchat.
V�ak Janinka s kmotøíèkem promluví.�

A jednou po slunce západu si Janinka u cesty na kmotøíèka
poèkala. �Kmotøíèku, buïte tak laskav, zastavte na okam�ik!� - A
kmotøíèek se zastavil. �Tak vy nechcete Brouèkovi Beru�ku dát!
Proèpak? �e byl Brouèek neposlu�ný? On toho lituje a pøeje si u�
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poslouchat. A kmotøíèku, jestlipak jste vy byl v�dycky poslu�ný,
podívejte se mi do oèí!� Ale kmotøíèek se díval na zem. �A copak vy
chcete s tou va�í holkou vyvádìt? Jen si dejte pozor, aby vám nezùstala
sedìt. Tak. To jsem vám chtìla øíci. S Pánem Bohem, kmotøíèku!�
Kmotøíèek byl celý spletený. Letìl a svítil, a kdy� u� mìl letìt domù,
povídá tatínkovi: �Øeknìte tomu va�emu Brouèkovi, aby se k nám
zítra pøi�el podívat.� A druhý den pøiletìl Brouèek o nìco døíve, pìknì
se umyl a vykoupal a �el se podívat ke kmotøíèkovi.

Kmotøíèek ho vidìl z okna a �el mu naproti. �Vítám tì, Brouèku:
Tak pojï dál!� A Brouèek �el dál. �Já jsem si to rozmyslel, milý
Brouèku, a kdy� vidím, �e toho lituje� a �e si u� pøeje� poslouchat, já
bych proti tomu nic nemìl, kdyby si tì Beru�ka vzala. Musí� se jí
zeptat� - �A kdepak je?� - �Vaøí v kuchyòce veèeøi.� A tak �el Brou-
èek za Beru�kou do kuchyòky. U� ji dávno nevidìl. Byla taková silná
a -krásná. Stála u ohni�tì a vaøila brambùrky celá èervená, a�a� hoøela,
buï �e jí plamen do oblièeje sálal, anebo �e byla v rozpacích.

�Vítám tì, Brouèku. Copak mi nese�?� - �I milá Beru�ko, oni
chtìjí, abych se �enil, a kmotøíèek mnì øekl, �e by proti tomu nic
nemìl, kdyby sis mì vzala. Abych prý se tì zeptal. Tak Beru�ko,
nechtìla by sis mì vzít?� - �Já, já - ví�, Brouèku, já jsem tì mívala
ráda, ale - já, já - ví� co? Já si to rozmyslím. Pøijï zas zítra!�

A s takovou Brouèek ode�el. Maminku to mrzelo, �e se chce
Beru�ka teprve rozmý�let, a Brouèkovi to také milé nebylo, ale byl
krotký a pokorný a Janinka mu to schvalovala. �Nic si z toho nedìlej!
Je-li Beru�ka hodná, v�ak ti ji Pán Bùh pøece dá, a není-li hodná,
buï rád, �e ti ji nedá. Jen tam zítra zas jdi!�

V�ak u� toho Beru�ka litovala. �Copak jsi mu øekla, Beru�ko?�
ptal se jí kmotøíèek, kdy� pøi�la do svìtnice. �Já, já - já jsem mu,
tatínku, øekla, �e si to musím rozmyslet.� - �Rozmyslet? Copak si
chce� rozmyslet? Èi nemá� Brouèka ráda? A neøekl ti, �e já jsem ho
poslal?� - �I já, já - ten brouèek z ro�tí není neposlu�ný.� -
�Brouèek z ro�tí? I co je tobì do brouèka z ro�tí? Kdyby on byl
pøi�el, tak by byl Brouèek nepøi�el. Ale Brouèek pøi�el a øíkal o tebe.
A �e byl neposlu�ný? On toho lituje a u� poslouchá. A ty nechce�
poslouchat? Nejsi-li ty desetkrát hor�í ne�li Brouèek!�
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Víc ji kmotøíèek neøekl. A Beru�ka plakala a celou noc nespala a
plakala, a kdy� Brouèek druhý den zas pøi�el, byla Beru�ka
v kuchyòce a vaøila brambùrky - celá èervená, a�a� hoøela, buï �e jí
plamen do oblièeje sálal, anebo �e byla uplakaná. �Vítám tì, Brouèku.�
A u� zas plakala. �Copak, Beru�ko, pláèe�?� - �Ach, odpus� mnì to,
Brouèku, �e jsem se chtìla teprv rozmý�let.� - �A chtìla by sis mì
vzít?� - �I bodej� �e bych chtìla!� A vzala Brouèka okolo krku a mìli
se rádi.

A tak maminka, aby prý se se svatbou neodkládalo. Ale asi týden
to pøece je�tì trvalo. Kdy� se muselo v�ecko omývat a cídit! A ne� se
v�ichni hosté pozvali! A ne� se v�ecky koláèe upekly! To jich bylo!
Ani se nemohly v komoøe na prkna vejít. A Janinka, �e jim po�le tøi
zrnka vína, taková krásná modrá a� do èervena, tak jak se z hroznu
utrhla. A poslala. Zjednala èerného brouka kováøíka, a on jim je na
koleèku zavezl. A Janinka mu dobøe zaplatila, ale kmotøièka mu pøece
dala trochu mouky a krupice a jiskøièku másla a tøi hodnì veliké koláèe.
Ten byl rád! Kdy� mìl doma hromadu dìtí!

A byla svatba. To bylo hostù! A kdy� byli v�ichni pohromadì, �li
ven pod dub, Brouèek a Beru�ka, tatínek a kmotøièka, kmotøíèek a
maminka, Janinka a ten starý brouèek z ro�tí a pak ti ostatní.

�Tak si podejte ruce!� zaèal kmotøíèek a Brouèek a Beru�ka si
podali ruce. �A ty, Brouèku, vyznej, chce�-li mít Beru�ku v�dycky
rád a vzdávat ji patøiènou èest.� A Brouèek vyznal, �e ji chce mít
v�dycky rád a vzdávat jí patøiènou èest. - �A ty, Beru�ko, vyznej,
chce�-li mít Brouèka v�dycky ráda a dobøe poslouchat.� - A Beru�ka,
�e ho chce mít v�dycky ráda a dobøe poslouchat. - �A tak buïte�
v tisíce tisícù a �ehnej vám Hospodin!� A v�ichni opakovali: �Buïte�
v tisíce tisícù a �ehnej vám Hospodin!� A �li zas do chaloupky a
jedli a pili a zpívali a povídali a zas zpívali a byli rádi a mìli se dobøe.

A kdy� tak zpívali, tu vidìl Brouèek oknem tam vý� na mezi za
dubem malinkého brouèka zlatohlávka. Le�el v trávì na bøi�e se
zalo�enýma rukama, díval se a poslouchal. Brouèek vzal honem dva
koláèe, jeden tvarohový a druhý makový, a bì�el ven. �Zlatohlávku,
pojï sem! Já mám dnes svatbu.� - �V�ak já vím, �e má�,� - �Tak tu
má�, na, koláè!� A dal mu koláè, ba dva, jeden tvarohový a jeden
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makový, a zlatohlávek byl tolik rád a utíkal domù.
Slunko u� vycházelo, kdy� v�ichni vstali, aby vyprovodili Beru�ku

pod jalovec. Byli veselí, pokøikovali a zpívali, jenom kmotøièka
potichouèku plakala. A bylo po svatbì. Tatínek a maminka se
odstìhovali na dvùr do svìtnièky a Beru�ka zaèala hospodaøit. Hezky
se jim vedlo a mìli se rádi. Brouèek a tatínek svítili. Beru�ka vaøila a
uklízela, maminka jí radila a pomáhala.

Ale dlouho to netrvalo. Jednou ráno, kdy� slunko zapadlo, sedìli
u snídanì. Polívèièka stála na stole a Brouèek se modlil:

Ó ná� milý Bo�e,
povstali jsme z lo�e
a pìknì tì prosíme,
dej�, a� se tì bojíme,
bojíme a posloucháme,
a pøitom se rádi máme.

Je�tì neøekl Amen, a bác - maminka spadla se stolice na zem a
bylo po ní. Honem k ní bì�eli, kropili na ni, køísili ji a volali a plakali,
ale nic naplat. Bylo po ní. Ach, to mìli �alost!

A tak jí u potoka pod ol�ièkou vykopali hrobeèek, zaplakali, pìknì
ji tam ulo�ili a tøetí den tam kvetla chudobièka, bílá jako mléko.
V�ak tam kvete podnes. A ta bìlounká chudobièka vedle - ta je
tatínkova. Kdy� on si to bral moc k srdci! Svítil a svítil, ale chøadl a
svìtla mu ubývalo, a� pak, �e u� nemù�e, a zùstal doma. A co se
nestalo! Jednou veèer - pod jalovcem u� byli po veèeøi - pøibìhne
kmotøièka: �I prosím tì, Brouèku, nevidìls kmotøíèka? On dosud není
doma, a slunce je u� tak vysoko. Ach, já jsem plna strachu.� - �Ne,
kmotøièko, já jsem ho nevidìl.� - A tatínek poèal mít také starost.
�Ach, to se mu nìco stalo, jdìte ho hledat!�

A �li ho hledat. Volali a plakali, lítali a bìhali, ale nikde nic, a
nikdo o kmotøíèkovi nevìdìl. To bylo náøku! Janinka kmotøièku tì�ila
a tì�ila, ale kmotøièka se nedala potì�it. Kdy� u� to trvalo druhý den!
A teprv tøetí den vypravoval Brouèek; �e tam v lese pod dubem
nedaleko cesty vyrostla bìlounká chudobièka, a ta �e tam nikdy
nebývala. �Ach, to je jeho chudobièka, ona ho ta �luna pøece se�rala,
ach, ach!� a plakali a naøíkali. A tatínek chøadl a chøadl. �V�ak já u�
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tu také dlouho nebudu, jen se mìjte rádi a poslouchejte!�
A kdy� jednou tatínek dlouho ne�el k snídani, �el se Brouèek po

nìm do svìtnièky podívat, a tu on le�el na postýlce, no�ièky sepjaté a
celý ztuhlý. Ach, to byl zas zármutek na zármutek!

A tak mu pod ol�ièkou u potoka vykopali hrobeèek, zaplakali,
pìknì ho tam ulo�ili a tøetí den tam vykvetla chudobièka, bílá jako
mléko. V�ak tam kvete podnes.

�Kmotøièko, zùstávejte u nás! Nebudeme tak sami!� prosili
Brouèek a Beru�ka. Ale kmotøièka, �e ne. �Ne, ne, milé dìti, já musím
doma umøít, a od nás mne zanesete tam do lesa pod dub, rozumíte?�
A tak zùstali sami. Brouèek a Beru�ka sami, kmotøièka sama, Janinka
sama, jen tam v ro�tí se ten mladý brouèek o�enil a byli staøí i mladí
pìknì pohromadì.

A tak zas svítili a svítili, a kdy� u� slunce vycházelo, èekával
Brouèek na toho mladého z ro�tí, a letìli spolu domù. A svítili a
svítili, a ta veliká silná paní v tom pìkném domì sedávala u stolu a
psávala dlouhá psaní, a ta malá holèièka byla u� taková velká a krásná.
Mívala dlouhou, bìlounkou zástìru a pomáhala v kuchyni kuchaøce.

A ten bìlohlavý Pavlíèek - ne, ten tam nikde nebyl. Myslím, �e
byl nìkde na �kolách.

A byl podzim. Svìtla ubývalo a zimy pøibývalo, a tak brouèci, �e
u� nikam nepoletí. Jenom �e se v�ichni je�tì sejdou, a kdy� si to
kmotøièka tak moc pøála, tak �e se sejdou u ní. A se�li se ti z ro�tí,
mladí i staøí, Janinka a Brouèek s Beru�kou. Mìli koláèe s tvarohem
a mákem a Janinka jim poslala po kováøíèkovi zrnko vína, tak jak se
z hroznu utrhlo, takové krásné modré a� do èervena. A sedìli kolem
kamen a povídali, ale jaksi jim to ne�lo. Kdy� tam kmotøíèek u� nebyl,
a tatínek také ne, a maminka také ne! Poøád si na nì vzpomínali.

A tak se pomodlili a poèali se louèit.
Ti z ro�tí spìchali tam za stráò do ro�tí, Janinka do mechu mezi

vøes, ale Brouèek s Beru�kou zùstali u kmotøièky, a �e jí to v�echno
na zimu ucpou a urovnají. A ucpali jí to a urovnali, a kdy� u� letìli
domù, povídal Brouèek: �Poslouchej, Beru�ko, pojïme také Janince
pomoci.� A �li. Janinka si to právì sná�ela z komory do kuchyòky.
�Janinko, my vám jdeme pomoci. To jsme hloupí, �e nás to døíve
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nenapadlo, viïte!� - �I toto, milé dìti! V�dy� já si to je�tì mohu
udìlat sama. A� leda bych nemohla. Ale kdy� jste pøi�li, tak mnì
pomozte!� - A pomohli jí. - Pak se dali doma do práce. V�ak u�
bylo hodnì zima. Snesli v�echno do kuchyòky, zavøeli dveøe na petlici,
zastrèili �pejlek, ucpali dveøe i okna mechem, a teï - a� si tøeba mrzne!

A pomodlili se a lehli a spali a spali. To se jim to spalo!
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A bylo jaro. V�ecko, v�ecko kvetlo, ale kmotøièka ji� o tom
nevìdìla. Kdy� ji pøi�li Brouèek a Beru�ka poprvé nav�tívit, byla
bez sebe. Honem ji vynesli na sluníèko, a ona otevøela oèi a je�tì se
jednou na nì podívala, ale pak bylo po ní. A tak zas plakali. A Janinka
plakala a ti brouèci z ro�tí plakali, a kdy� to tak kmotøièka chtìla,
zanesli ji do lesa pod dub. Vykopali hrobeèek, pìknì ji do nìho ulo�ili,
zaplakali a tøetí den tam vykvetla chudobièka, bílá jako mléko.
V�ak tam obì podnes kvetou.

�Ach, teï jsme tak sami!� naøíkala Beru�ka. �I nenaøíkej,� tì�ila
ji Janinka. �Jenom pìknì poslouchejte! Já jsem vás mìla v�dycky
ráda, a èím víc budete poslouchat, tím vás budu mít radìji.� A oni
poslouchali a mìli se rádi.

Ale ti brouèci z ro�tí - co se jim nestalo! Pod jalovcem u� spali,
a tu se najednou pøi�enou ti z ro�tí celí vydì�ení a tlukou na dveøe.

�Kdopak to? Copak to?� - �Ach, to jsme my z ro�tí. U� jsme
spali a tu pøijeli lidé s vozem, poèali na nìj nakládat na�e ro�tí a
chaloupku nám celou zboøili. Sotva jsme utekli. Ach, co si poèneme!�
- �I neplaète! V�dy� zas nìjak bude. Pojïte zatím k nám!�

A honem jim otevøeli a pìknì jim ustlali a ráno u� byli
Brouèek s Beru�kou domluveni. �Víte co? Ta chaloupka támhle pod
dubem je teï prázdná a my ji nepotøebujeme. Zùstávejte tam a budeme
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mít k sobì blí�.� A oni, �e ano, a byli rádi a hned se tam odstìhovali.
V�ak toho mnoho nemìli. Kdy� o v�ecko pøi�li! Proto jim Beru�ka
poslala také je�tì mouku a krupici a máslo, a Janinka jim toho také
hromadu poslala.

A brouèci zas svítili a svítili a mìli se rádi. A tam v té zahradì u
toho pìkného domu, kdy� tam jednou Brouèek pøiletìl, procházel se
krásný voják: èervený kabátek se zlatým límcem a krásný pala� po
boku, a provádìl tu velkou silnou paní s ka�tanovými kadeøemi -
v�ak u� se jí hodnì bìlaly. A za nimi zas takový krásný voják a prová-
dìl takovou krásnou, krásnou pannu a nìco si povídali. Toho prvního
Brouèek hned poznal, to byl ten hodný ka�tanový Fréda, a Elinku
také poznal, ale toho druhého nepoznal a nepoznal. Byl cizí. Nech�!
V�ak Brouèek o nì nedbal a skoro si jich ani nev�ímal, a svítil a
svítil.

Ale doma býval pøece èasto mrzutý a na Beru�ku nìkdy
tak broukl, �e mìla hned plné oèi slz.

�Brouèku, copak jsem ti udìlala?� ptávala se Beru�ka, ale
Brouèek ani neodpovìdìl. Kdy� ten brouèek z ro�tí mìl u� malého
brouèka a ten jim bìhal naproti: �Tatínku, tatínku!� A ono to Brouèkovi
bylo líto.

A kdy� jednou pøiletìl Brouèek zas tak zamraèený a ani
nepromluvil, ptala se ho Beru�ka u veèeøe: �Ale Brouèku, copak je
ti? Tak se mraèí� a ani nemluví�.� - �Ach, co mi je! Ti tam z ro�tí
mají u� dva malé brouèky a my jsme poøád sami.� - A Beru�ce stály
v oèích slzy jako hráchy, a kdy� se Brouèek na ni podíval, vidìl,
jak se jí sypaly po tváøi, a� jí jedna spadla na talíø do polívky. Brouèka
to bodlo. Honem se chopil své døevìné l�ièky, a tøeba�e mu hrachová
polívèièka ze v�ech nejménì chutnala, snìdl jí plný talíø a u� ani
nemukl. Ale kdy� se Brouèek druhý den stavil u Janinky, zaèala ona:
�Poslouchej, Brouèku, já jsem tuhle byla u Beru�ky a ona byla celá
uplakaná. Já jsem se jí ptala, co jí je, ale ona, i �e nic. Ale já se bojím,
�e ty s ní v�dycky pìknì nenakládá�. Poslouchej, to by je�tì scházelo!
Neví�, jaká jí patøí èest? Èi chce� být zas neposlu�ný!� - �I já - kdy�
je nás teï tak málo! Jindy svítil kmotøíèek a tatínek, a teï jsem jen
já. To nebudou lidé vidìt.� - �Ale Brouèku, jaké ty si dìlá� starosti!
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Jen ty sám pìknì svi� a o lidi se nestarej! Copak si tì oni objednali?
Ne, Pán Bùh si tì objednal, a kdyby chtìl, dovedl by si vás rozmno�it
v tisíce tisícù.�

A Brouèek letìl a svítil a svítil, celou noc pìknì svítil. A kdy�
Letìl ráno domù, a kdy� u� byl za potokem, a u� ve stráni u samého
jalovce, tu sly�í: �Tatínku, tatínku!� a takový roztomilý malounký
brouèek batolil se mu naproti. �Tatínku, tatínku, copak mì neznáte?
V�dy� já jsem vá� Brouèínek a u� na vás èekám. A Janinka na
vás také èekala, a kdy� jste tak dlouho ne�el, tak �la domù. A viïte,
tatínku, tu starou kolíbku mnì dáte pìknì obarvit. Maminka ji snesla
z pùdy, ale u� je taková �karedá. Viïte!�

Tatínek byl celý vyjevený a Beru�ka stála u chaloupky ve dveøích
a srdce jí plesalo a tolik se smála.

�I ty mùj Brouèínku, i ty mùj Brouèínku!�
A hned si tatínek sedl, vzal Brouèínka na kolena a poèal si ho

prohlí�et. A on vám mìl oèi jako tatínek a nosíèek jako tatínek a
v�ecko navlas jako tatínek a tolik toho napovídal. Ach, to byla radost!
A mìli se rádi. Tatínek svítil, maminka s Brouèínkem hospodaøila a
uèila ho hezounké modlitbièce: �Ó mùj milý Bo�e, dej, a� jsem pìk-
nì poslu�ný!�

A dlouho to netrvalo - kdy� tatínek Letìl zas jednou domù a
kdy� byl za potokem, a u� ve stráni, tu mu pøibìhl Brouèínek naproti:
�Tatínku, tatínku, máme malininkého Brouèinínka. Vidíte, on vám
jde naproti.� A Brouèinínek mu �el naproti a tatínek u� ho mìl
v rukou a zdvihl ho do povìtøí a tolik se smál. A Beru�ka stála ve
dveøích, a srdce jí plesalo, a tolik se smála. Ach, to byla radost! A
mìli se rádi a tatínek svítil a maminka hospodaøila a brouèci si pøed
chaloupkou hráli.

A dlouho to netrvalo, kdy� tatínek letìl jednou zas domù a byl
u� za potokem, tu mu bì�eli Brouèínek a Brouèinínek naproti:
�Tatínku, tatínku, my máme beru�ku, takovou hezounkou. Vidíte,
ona vám jde naproti. Ale je�tì neumí moc bìhat.� A ta malá beru�ka
�la tatínkovi naproti. �Tatínku, tatínku, jakpak mì budete øíkat? Ja-
ninka nám pøinesla med a povídala, �e se budu jmenovat Beru�ka, ale
maminka povídala, �e ne, �e se budu jmenovat Janinka.�
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Tatínek byl celý vyjevený a Beru�ka stála u chaloupky ve dveøích,
a srdce jí plesalo, a tolik se smála. �I ty má malá beru�ko, i ty zlatá
má beru�ko! V�dy� ty má� oèka jako Janinka a nosíèek jako Janinka
a v�ecko navlas jako Janinka. To ti musíme øíkat Janinka.� A maminka
byla ráda a ta malá beru�ka byla ráda a v�ichni byli rádi a mìli se rádi.
A tatínek svítil a maminka hospodaøila a brouèci si pøed chaloupkou
hráli.

�Dejte mnì na Janinku pozor, a� mnì ji luòák nevezme!� øíkávala
maminka. - �Ó, v�ak my dáme pozor!�

A dávali pozor. Ale jednou pøibìhli domù: �Maminko, maminko,
byl tu luòák. Ale nevzal nám Janinku. On se nás bál.� A maminka
byla celá ulekaná. �Opravdu! Byl to luòák?� - �Byl to luòák. Takový
velikánský, a mìl zelená køídla a dlouhanánské vousy, a tolik bzuèel.�
- �I to nebyl luòák. Luòák má zobák a peøí.� - �Peøí? Tak to nebyl
luòák. Ale bzuèel a mìl dlouhanánské vousy.� A maminka byla pøece
ráda, �e jí to Janinku nevzalo.

A dlouho netrvalo a mìli zas malounkého brouèka, a zas to
dlouho netrvalo a mìli malounkou beru�ku, a tatínek mìl radost a
mamince srdce plesalo. Ale tatínek zaèínal mít u� starost. �I, já ani
nevím, jak jim budeme øíkat. A kampak si je dáme?� - �I v�ak si na
nìjaká jména vzpomeneme. A v�dy� tu svìtnièku do dvora máme
je�tì prázdnou.� A dlouho. to netrvalo a mìli Brouèíèka a mìli
Janou�ka a mìli Janínka a mìli Svatojánka a mìli Beru�ku. Deset jich
mìli, sedm brouèkù a tøi beru�ky. Ale Beru�ka byla na jednu no�ku
chromá. Ani nemohla na ni stoupnout, bìhala v�ak pøece dost. A
kdy� nemohla, vzali ji brouèci na ramena a pìknì ji nosili.

A mìli se rádi. Tatínek svítil a maminka hospodaøila, a v�ech
deset brouèkù bìhávalo pohromadì. Maminka se za nimi dívala a
srdce jí plesalo. A Janinka je mìla také ráda. �Pojïte, brouèci, pojïte!
Mám pro vás práci.� A oni jí to pìknì dìlali a ona jim nìco
vypravovala a pak - i to se rozumí, �e jim nìco dala. �A teï si
zas jdìte! Ale pìknì poslouchat! Pán Bùh má jen poslu�né brouèky
rád.�

A oni zas �li. Brouèci se uèili lítat - ze støí�ky a� k palouku, a
pøes celý palouk a� k dubu, a zas zpátky - a beru�ky se dívaly, který
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dál. A to pak býval hlad, ale to býval hlad! �Maminko, maminko, já
mám hlad!� øíkával Brouèínek.� Nebudem je�tì veèeøet? Já jsem u�
sotva do�el.� - �I poèkejte, poèkejte, dìtièky, a� pøijde tatínek!� - �Ale
maminko, v�dy� my mù�eme pak je�tì jednou veèeøet!� A
tak veèeøeli, a kdy� pøiletìl tatínek, zas s ním veèeøeli, a nic jim to
neu�kodilo. Ale ty malé hrníèky na vaøení musela maminka v�echny
dát pryè a koupila takové veliké hrnce. Zato jí beru�ky v kuchyni
pomáhaly, a kdy� dìlala o døíví, tak jí v�ichni pomáhali. Jedni sekali,
druzí odná�eli a jiní rovnali. To mìli døíví a� nazbyt! A kdy� se u�
dost napomáhali, bì�eli se probìhnout.

A kdy� si jednou tak vybìhli - to bylo hned po snídani - a u� byli
tam na konci stránì nedaleko potoka, tu vidìli takového hezounkého
malého brouèka: celinký èervený se sedmi èernými puntíky, a ta krásná
oèka jako oheò. Sedìl na kapradí a díval se na brouèky. Brouèci se
zastavili a dívali se na nìho.

�V�ak já se vás nebojím!� zaèal ten brouèek. �Viïte, vy jste
svatojánci. Tatínek povídal, �e jste hodní. � - �A kdopak ty jsi? A
copak tu dìlá�?� - �Já jsem Verunek tamhle ze �ípku. Vidíte jej? Já
jsem vyprovázel tatínka a teï si odpoèívám.� - �A ty jsi sám? Nemáte
víc brouèkù?� - �I je�tì máme Veruneèku. Ale ona je doma u maminky.
Pojïte se na ni podívat.� A brouèci, �e pùjdou, a �li.

Verunka stála pod �ípkem a dívala se. �Maminko, podívejte se, to
je svatojánkù! Oni se jdou k nám podívat. Kdepak je Veruneèka?�
A Veruneèka pøibìhla - a ta se jim divila! Kdy� ono jich bylo deset! -
�A copak se ty, Beru�ko, nechává� nosit?� ptala se Verunka. �I oni
jsou rádi, �e mì mohou nosit. Já jsem tadyhle na no�ièku chromá, ale
umím také bìhat.� A skoèila na zem a bìhala.

Verunka �la od jednoho ke druhému, ka�dého pohladila, a kdy�
pøi�la k Brouèínkovi, povídala: �Viï, Brouèínku, ty má� oèka jako
tatínek! A jestlipak byste, brouèci, také nìco chtìli? - Veruneèko,
skoè do komory a pøines ten vìnec! Visí na bidélku.� A Veruneèka
skoèila, brouèci se postavili do øady a maminka je podìlovala. To to
bylo dobré!

�A jestlipak víte, co to je? To jsou fíky.� A je�tì ka�dému dala a
Verunkovi a Veruneèce také, a Brouèínkovi dala hodnì veliký kus. A



- 66 -

tu letìl Verunek. �Tatínku, tatínku, my tu máme brouèky!� - A
tatínek byl rád. �To jste hodní, brouèci, �e jste se k nám pøi�li podívat.
A jestlipak pìknì posloucháte? To musíte. Já va�eho tatínka vidívám
a on krásnì poslouchá.� A brouèci jedli a pojedli, a �e zas pùjdou.
�Tak jdìte a pìknì doma pozdravujte!� A brouèci �li.

To bylo doma povídání! �Tatínku, tatínku, my jsme byli u Verunkù
v �ípku, tam daleko, daleko. Oni vás pozdravují. A nìco nám dali,
takové to bylo dobré. A jejich maminka povídala, �e prý mám, tatínku,
oèka jako vy, a dala mì takový veliký kus, vìt�í ne� jim.� - �Ó,
v�ak ne,� bránili se druzí. �Nám dala také takový kus, a dvakrát.�

�A copak vám to dala?� - �I takové to bylo slaïounké.� - �Med?�
- �Ne.� - �Jahody?� - �Ne.� - �Tøe�nì?� - �Ne.� - �Jak to vypadalo?�
- �Takové to bylo smáèknuté a byl toho vìnec.� - �Tak to byly fíky.�
- �Fíky, fíky, ano, tatínku, fíky, fíky to byly, fíky!� A brouèci byli rádi
a maminka byla také ráda a tatínek byl rád, a kdy� to Janinka sly�ela,
také byla ráda.

�Ale brouèci, jestlipak jste se pìknì podìkovali?� ptala se Janinka.
- �Podìkovali? O, my jsme zapomnìli.� - �I to nebylo hezké. Já vám
povím: Já vám dám kousek medu, zanesete jej Verunkovi a Veruneèce,
pìknì podìkujete, a �e je v�ichni pozdravujeme.� A Janinka jim dala
med a tatínek a maminka pìkné pozdravení a brouèci to tam zanesli
a pìknì to vyøídili.

A mìli se rádi. Tatínek svítil a maminka hospodaøila, beru�ky jí
pomáhaly a brouèci se uèili lítat. V�ak u� hodnì umìli. A byl podzim.
Svìtla ubývalo a zimy pøibývalo, a tak tatínek, �e u� nikam nepoletí.
Jenom �e se u Janinky v�ichni sejdou. A se�li se, v�ech deset brouèkù
i s tatínkem a maminkou, a ti z ro�tí také v�ichni. To jich tam bylo!
A sedìli kolem kamen, jedli a pili a povídali o kmotøièce a kmotøíèkovi,
a jak to bývalo za starých èasù, a jak tatínek ponejprv letìl oknem
do toho velkého krásného domu tam za mìstem v zahradách, jak ten
na tom le�eníèku kázal: �Aj, poslouchati lépe jest ne�li obìtovati,� a
jak tatínek pak byl pøece neposlu�ný.

�Nu, brouèci, kdypak vy poletíte?� ptala se Janinka. - �Ó, u�
brzy, viïte, tatínku!� - �I snad, dá-li Pán Bùh, po pøí�tím svatém
Janì.� - �Tak dobøe,� slibovala Janinka. �Dá-li se mnì toho Pán Bùh
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doèkat, já vás vyprovodím. A starý brouèek z ro�tí prorokoval, �e
letos nebude zlá zima, �e to pozoroval na mravencích. A byli rádi.
Je�tì se pomodlili, a ti z ro�tí spìchali pod dub, ti zpod jalovce Janince
na zimu v�ecko sná�eli a rovnali, u� to mìli, dali pac a pusu - doma to
také hned mìli, jen je�tì:

Podveèer tvá èeládka
co k slepici kuøátka
k ochranì tvé hledíme,
laskavý Hospodine.

A u� le�eli a u� spali a spali a spali.
Dobøe se jim to spalo.
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A bylo jaro. V�ecko, v�ecko kvetlo, a ty vèely tolik bzuèely,
a ta tráva byla taková veliká, a ta rosa jako granáty, a ti ptáèci
tolik zpívali, a ti cvrèci - ale ti se nìco nacvrèeli! A brouèci u� nemìli
stání. Brouèek a Brouèínek, Brouèinínek, a Brouèíèek, Janou�ek,
Janínek a Svatojánek. Slunko se teprv klonilo k západu, a u� byli
pøed chaloupkou, vzná�eli se do povìtøí, jeden vý� ne� druhý. A kdy�
vidìli tam od hájeèku Janinku pøicházet, letìli jí naproti a skoro ji
nesli.

�V�ak jsem ráda, �e vás mohu, milí brouèci, je�tì vyprovodit, a
pak si u� také pùjdu. ̀ ` Ale brouèci tomu nerozumìli. To bylo radosti.
Beru�ky u� mìly snídani hotovou, èokoládu a k ní takové sma�ené
vìneèky. Pomodlili se a nasnídali se, a �e ve jménu Pánì poletí.

Brouèci se ji� vzná�eli do povìtøí, ale tatínek, �e jim chce je�tì
nìco pøipomenout. �Milí brouèci! Tak vy dnes poletíte a budete lidem
svítit. Dobøe. Kdy� jsem já takhle ponejprv letìl, napomínal mì
tatínek a kmotøíèek, abych pìknì poslouchal, sic �e zle pochodím. A
já jsem pøece neposlouchal. Jednou jsem div o �ivot nepøi�el a pod-
ruhé jsem myslel, �e pozbudu rozumu. A kdyby mne sám Pán Bùh
nebyl nauèil poslouchat, já bych snad podnes nechtìl poslouchat. A
proto vám pøeji, milí brouèci, abych já vám byl výstrahou a aby
vás sám Pán Bùh nauèil poslouchat.�
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Tatínek byl moc pohnutý, Janinka slzela, maminka plakala a
beru�ky se daly také do pláèe. A letìli. Ale jen nizouèko a pomalinku,
aby mohla Janinka a maminka a Beru�ka a Berunka a malá Janinka
staèit. Tam na vrchu za potokem se rozlouèili. Beru�ky se vrátily a
brouèci letìli daleko, daleko do �irého svìta, tatínek v prostøedku a
brouèci kolem nìho.

�Jen se nebojte!� uèil je tatínek. �Pìknì svi�te a nic se vám nestane.
- Tady je chaloupka hajného. V�ak ho nìkdy uvidíte. Nosí ta�ku
pøes rameno a na hlavì klobouk s perem. Vidíte, tady jsou ty vinice,
kde roste víno, co nám posílává Janinka. Teï tu hrozny nejsou, ty
bývají a� k podzimu, ale víno u� kvete. Viïte, to krásnì voní!�

A letìli a letìli. Brouèkù v�ady plno, jen se míhali a �Zdaø Bùh!
Zdaø Bùh!� A tatínek také: �Zdaø Bùh!� a Brouèínek také: �Zdaø
Bùh!� a Brouèinínek také a Brouèek a Brouèíèek a Janou�ek a
Janínek a Svatojánek: �Zdaø Bùh! Zdaø Bùh!�

�Vidíte, tady zaèínají zahrady, a ta veliká krásná stavení jsou
letohrádky. Já svítívám tadyhle v té zahradì. Ale dnes poletíme
nejdøíve oknem tam do toho velikého domu. To musíme tady
pøes mìsto. Vidíte, to jsou vì�e, a tady právì pod námi, to je ka�na,
lev do ní plije vodu - v�ak se nìkdy na nìj podíváme.�

A letìli. Za mìstem v krásné zahradì u cesty veliký krásný dùm,
okna náramnì veliká a dveøe dokoøán otevøené, a do tìch dveøí vcházejí
poøád lidé, staøí i mladí, ho�i i dìvèata. Brouèci se nerozmý�leli - to
okno nade dveømi bylo otevøeno - vletìli tam, sedli si dole na rám a
dívali se. Od stropu dolù visely tøi velikánské svícny a krásnì svítily.
Dole na zemi byly lavice u� plné lidí. Ka�dý mìl pøed sebou dvì
knihy a tu jednu si hned otevøel.

Tu jeden vystoupil na takové le�eníèko, takový mlaïounký pán
s jasnými hedvábnými vlasy. Tatínek nechtìl ani oèím vìøit. �Je to
on, èi není to on?� A byl to on, ten bìlohlavý Pavlíèek. Ach, to mìl
tatínek radost! A �e budou zpívat. A zpívali, a jak krásnì. Pak se
Pavlíèek modlil: �e jsou nestateèní lidièkové a �e byli neposlu�ní a
nemilosrdní, aby jim to Pán Bùh pro milého Syna svého odpustil a
svým Duchem aby je posvìtil.

Potom otevøel tam na stoleèku velikánskou knihu a èetl z ní:
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�Blahoslavení milosrdní, nebo oni milosrdenství dojdou.� A kdy� si
sedli a dávali pìknì pozor, zaèal jim vypravovat, jaký on býval
rozpustilý a nemilosrdný chlape. Jednou naveèer, kdy� si v zahradì
hráli, �e vidìl letìt svatojánského brouèka. Hned strhl z hlavy
klobouk a ze v�í síly jím po milém brouèkovi pra�til. A �e si z toho
pranic nedìlal. Ale maminka �e se na nìho upøenì podívala. Neøíkala
v�ak nic. V noci pak mìl sen. Zdálo se mu, �e bylo u� ráno a �e ho
maminka pøi�la budit. Jeho klobouèek dr�ela v ruce. �Podívej se,
Pavlíèku, copak je to tady na tvém klobouèku?� A kdy� se podíval,
bylo to brouèkovo køidélko. �Pavlíèku, kdepak se tady to køidélko
vzalo?� - �Víte, maminko, já jsem vèera tím klobouèkem hodil po
svatojánském brouèkovi.� �Ano, já vím, ale teï se podívej, tys ho
zabil! Pán Bùh ho stvoøil, aby nám v noci pìknì svítil, a jen pova�,
tys ho zabil! To by ti mìlo projít?,Blahoslavení milosrdní, nebo oni
milosrdenství dojdou.� Tys byl nemilosrdný, tys brouèka zabil, a proto
nedojde� milosrdenství.� On, �e se dal do pláèe, ale maminka ho
nechala a �la od nìho pryè. A plakal, a� se probudil. Tu v�ak vidìl,
�e je je�tì noc a �e to byl sen. Ale ráno se hned �el podívat na
klobouèek a to køidélko tu opravdu le�elo. Ó, to �e mu toho bylo
líto! A to slovo bo�í: �Blahoslavení milosrdní, nebo oni milosrdenství
dojdou�, �e mu v pamìti uvázlo a Duch svatý �e mu od té doby u�
èasto ukázal, �e je pøece je�tì a èasto nemilosrdný. A tak aby si v�ichni
tu svou nemilosrdnost pøipomenuli a pokoøili se a nikoho neodsuzovali
a nezatracovali, ale kdy� se Pán Bùh k nim má tak milosrdnì, �e jim
pro milého Syna svého v�ecky høíchy odpou�tí, aby jemu kvùli byli
ke v�em a ke ka�dému milosrdní.

A kdy� to tatínek poslouchal, dal se do pláèe. A tam v první
lavici, nedaleko le�eníèka, sedìla velká, silná paní, trochu ji� pøisehnutá,
a ty ka�tanové kadeøe jí docela zbìlely, a vedle ní sedìla krásná, krásná
panna, a ony obì také slzely. A bylo Amen a modlili se a zpívali, a
kdy� zpívali, Pavlíèek se podíval na to okno nade dveømi a tam dole
na rámu sedìlo osm brouèkù, sedm mladých a ten osmý Brouèek. To
byl Pavlíèek asi rád! A vycházeli a dávali u dveøí nìco na talíø, a� to
cinkala. A brouèci také letìli.

�Pojïte, pojïte, a� zas nìkdy jindy! Teï musíme pìknì svítit.�



- 71 -

A letìli do té zahrady u toho pìkného domu a zùstali tam v�ichni.
Tatínek myslel, v�ak �e tam svìtla nazbyt je�tì není. A svítili a svítili,
celou noc krásnì svítili, a kdy� zaèali kohouti kokrhat, povídal tatínek:
�Sly�íte? To kokrhají kohouti, �e u� bude den, a vidíte, tamhle se u�
nebe rdí. Pole�me radìji domù!� A letìli domù.

Maminka a Janinka a Beru�ka a Berunka a malá Janinka u� na nì
èekaly. �Vítáme vás, vítáme vás! Jakpak jste se mìli?� - �I dobøe
jsme se mìli. Ale maminko, to máme hlad!� - �Nu tak pojïte, pojïte
k veèeøi!� A pomodlili se a naveèeøeli se, a kdy� èekaly, �e jim brouèci
budou vypravovat, oni na to: �Ale maminko, to se nám chce spát!�

A tak aby si �li lehnout. A sotva�e ulehli, u� spali a spali.
�Jakpak to pøece s nimi chodilo?� ptala se maminka. �Nebáli

se?� - �I toto! Oni jsou jin�í reci, ne�li jsem byl já.� Maminka se
smála. �A ví� proè?� - �Proèpak?� - �Proto, �e tys býval v�dycky
sám, a jich je hromadu.� - �V�ak já jsem rád, �e jich máme hodnì.�
A byli rádi. A sotva�e sluníèko zaèalo zapadat, u� zas byli brouèci na
nohou a letìli a svítili a svítili a nic se nebáli a nic se jim nestalo.

A tak poøád svítili a poslouchali.
Kdy� tak jednou po snídani právì chtìli zas letìt, vzkázala jim

Janinka, aby se k ní v�ichni pøi�li podívat. A tak se �li hned v�ichni
k ní podívat. U hájeèku pod skalou vøes èervenì a bíle rozkvetlý, a
v tom vøesu mech jako samet, a v tom mechu na samé skále krásná,
krásná chaloupka. A ty dveøe se tak sváteènì leskly, a ta okénka se
tak slavnostnì tøpytila, a Janinka le�ela na lù�ku v�ecka sváteèní, a
v�ecko, jako by mìla veliký svátek. Dvanáct �idlí kolem lù�ka. �Vítám,
vás, brouèci a beru�ky, vítám vás. Pojïte si tadyhle sednout,� vítala je
Janinka a krásnì se na nì usmívala. �Vy, tatínku a maminko, sednìte
si tady ke mnì.�

Brouèci byli celí udivení, ale maminka u� mìla oèi plné slz. A
kdy� se usadili, sedla si Janinka na lù�ku. �Milí brouèci a beru�ky, a
ty mùj Brouèku a Beru�ko, to jste hodní, �e jste se pøi�li je�tì ke mnì
podívat. Pán Bùh mnì zjevil, �e se dnes ráno z tohoto svìta odeberu,
a já bych se ráda s vámi roz�ehnala.�

Tatínek a maminka a beru�ky u� plakali, ale brouèci jako by tomu
nechtìli vìøit. V�dy� byla Janinka taková silná a zdravá! - �Já jsem
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vás v�ecky mìla ráda a modlívala jsem se, aby vás Pán Bùh nauèil
poslouchat. Teï u� tady nebudu, ale Pán Bùh vás bude i nadále uèit
poslouchat. Jen se mìjte rádi a hleïte si ka�dý svého!
Nedostatek nebudete mívat nikdy v nièem �ádný. A kdyby ty ses,
milá Beru�ko, s tou chromou no�ièkou nevdala, tak tady ta má
chaloupka bude tvá, abys mìla kde zùstávat. Kdy� pak umøu,
pochovejte mì tadyhle v mechu hned pod okny. Teï mnì je�tì jednou
podejte ka�dý ruku!�

Tu se teprv dali brouèci do náramného køiku. - �Brouèci,
copak vy nechcete poslouchat?� - �Ach, my chceme poslouchat, ach,
my budeme poslouchat, jenom nám neumírejte!� - �Tak, kdy� vy
chcete poslouchat, chcete, abych já byla neposlu�ná? Pán Bùh mnì
v�ecky høíchy odpustil, a kdy� si mì nyní chce vzít, mìla bych nechtít?
Nic neplaète, jenom pìknì poslouchejte!� A kdy� byla je�tì ka�dého
políbila, polo�ila se naznak a pokojnì le�ela, v�ecka sváteèní. �A ne-
zeslábly oèi její, ani� síla ode�la od ní.�

A kdy� tak pokojnì le�ela, tu jako by jí je�tì nìco napadlo.
�Brouèku!� - A tatínek se k ní naklonil. �Tam na dvùr v komoøe
jsem tomu broukovi kováøíkovi nìco uchystala. On mi èasto
posluhoval. A� si pro to pøijde! �e ho pozdravuju a dìkuju mu.�
Pak oèi zavøela a víckrát neotevøela.

Ach, ti brouèci u� Janinku nemìli. Ti se naplakali! Pak vykopali
pøed okny v mechu hrobeèek, zaplakali, Janinku do nìho pìknì ulo�ili
a tøetí den tam kvetla chudobièka bílá jako mléko s krajeèkem jako
krev èerveným. To, �e Janinka zùstala pannou.

�Kováøíku!� volal tatínek na toho èerného brouka, kdy� ho poprvé
potkal. �Janinka umøela. A nìco ti tam v komoøe uchystala, má� si
pro to pøijít. Ale je toho mnoho, musí� si vzít koleèko.� A kováøík si
pro to pøijel s koleèkem, ale nemohl to najednou uvézt - hrách a
kroupy a èoèku a mouku a krupici a máslo, a celé jedno zrnko vína.
Musel pøijet je�tì jednou a je�tì jednou. Ten byl rád! Ale pak se dal
do pláèe: �Ach, kde já zas takovou paní najdu!� A jel svou cestou a
radoval se a plakal.

A brouèci se mìli rádi a poslouchali. Svítili a svítili, beru�ky doma
hospodaøily, a nemìli nikde v nièem �ádný nedostatek, ale ve v�em
v�udy veliký dostatek. A kdy� brouèci jednou hned po slunce západu
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pøiletìli do té zahrady u toho pìkného domu, ó, tam dole, to bylo
shonu! Slu�ky sem a slu�ebníci tam, a tam nahoøe, to bylo svìtel! A
takový dlouhatánský stùl a kolem nìho plno paní a pánù. A tam na
horním konci sedìla ta krásná, krásná panna s krásným vìneèkem na
hlavì a vedle ní takový krásný voják se zlatým límcem. A ten ka�tanový
Fréda tam také byl a mìl také zlatý límec. A ten bìlohlavý Pavlíèek tam
také byl. Byl v�ecek èerný a mìl v dírce u knoflíku tøi bìlounké
chudobièky.

�Brouèci, podívejte se! Zde mají, myslím, svatbu,� povídal
tatínek a ohlí�el se po zlatohlávkovi. A opravdu, zlatohlávek sedìl
se zalo�enýma rukama tam navrchu na pootevøených dveøích.
�Zlatohlávku, viï, to zde mají svatbu!� - �I bodej��e mají! Vidí� tamhle
nevìstu s tím krásným vìneèkem! To je Elinka.� - �A kohopak si
bere?� - �I toho pána vedle s tím zlatým límcem. Pane, to je pán!� A
tatínek byl rád, ale -�e musejí svítit.

A svítili a svítili.
A byl podzim. Svìtla ubývalo a zimy pøibývalo, a tak brouèci, �e

u� nikam nepoletí. Jenom je�tì pozvali v�ecky ty brouèky z ro�tí. A
oni pøi�li a sedli si kolem kamen a jedli a pili a povídali si. Ale ten
starý brouèek z ro�tí prorokoval, �e bude zlá zima, �e to pozoroval
na mravencích, a oni �e mají jaksi málo døíví. �I my ho máme
hromadu,� povídala maminka. �Od loòska nám ho hromadu zbylo a
letos jsme dìlali celé léto o døíví. My bychom vám ho mohli trochu
dát.� A tatínek, �e ano, a brouèci v�ichni, �e ano, a tak se pomodlili
a rozlouèili, a �e se právì je�tì udìlal pìkný den, nosili brouèci tam
pod dub døíví. Hodnì jim ho tam zanesli. Pak si u� jen v�ecko snesli
a urovnali, v�ecko uvnitø i zevnitø mechem ucpali - u� to mìli - a je�tì
se pomodlili:

Podveèer tvá èeládka
co k slepici kuøátka
k ochranì tvé hledíme,
laskavý Hospodine.

Pac a pusu, a u� le�eli a u� spali a
spali a spali.
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A byla zima. Ach, to byla zima, zlá zima. Potoky zamrzly a�
na dno, ptáci padali z povìtøí - mrzlo, a� se jiskøilo. Ach, ti brouèci
pod jalovcem, jestli oni to vydr�í? - Nech�. V�ak jestli zmrznou, oni
poslu�nì zmrznou.

A bylo jaro. V�ecko, v�ecko kvetlo, ale prav�ecko, a tam pod
jalovcem kvetlo dvanáct chudobièek, devìt bìlounkých jako mléko a
tøi s krajeèkem jako krev èerveným. V�ak tam kvetou podnes.
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