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1. KAPITOLA 

Vždycky mě velmi zajímalo, co se skrývá v té malé zlaté kra
bičce, kterou dědeček Jan tak pečlivě opatroval ve skleněné 
skříni. Za průsvitnými dvířky ležela na třech dlouhých polič
kách spousta všelijakých věcí. Pokud si pamatuji, hned navr
chu se krčil starý plyšový medvídek, již jen s jedním okem, 
kterého dědeček dostal ještě od svého otce. Vedle byly polo
ženy babiččiny hodinky, které se už dávno zastavily, a v rohu 
byly uloženy dva bílé šálky se jmény dědečka a babičky. Na 
druhé poličce byl prsten s krásným třpytivým očkem, dva 
stříbrné řetízky, pár knížek, peněženka se starými mincemi 
a zežloutlá obálka se svatebními fotkami. Na poslední polič
ce leželo ještě pár maličkostí, na které si už nedokážu vzpo
menout. 

Ale ta malá krabička vždycky poutala mou pozornost, pro
tože jsem nemohl nahlédnout dovnitř. Na poklopu visel malý 
zámek a já jsem nevěděl, kde je klíč. Už jsem se ho dokonce 
pokoušel najít. Prohledal jsem, co jsem mohl: místa pod po
stelí, pod kobercem, skříně, všechny kapsy dědečkových ka
bátů, hrníčky…, ale klíč nikde. Už jsem si začínal myslet, že 
ho odnesly myši do nějaké tajné skrýše.
– Je ta krabička opravdu ze zlata? – zeptal jsem se jednoho 
dne dědečka. 
– Ano, – odvětil. – I když ne úplně celá. 
– Zlato má určitě velkou cenu! – zajásal jsem. 
– Ó ne, pro mě ne, – usmál se dědeček. – Pro mě je mno
hem cennější to, co je ukryto uvnitř. 
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– Co tam asi může být? – snažil jsem se vyzvídat, ale děde
ček neodpověděl, jako vždy. Nikdy mi to nechtěl prozradit. 
– Jsi ještě příliš malý na tak velký poklad, – odbyl mě. 
– Ale proč? – nechtěl jsem se nechat odbýt. 
– Protože děti některé věci nemohou chápat. Snadno by vy
měnily diamant za fotbalový míč. Pro ně je diamant jen kou
sek skla. 

Tak přece se dědeček trochu prořekl, pomyslel jsem si. 
Uvnitř je určitě ukrytý nějaký vzácný kámen. Proč by jinak tu 
krabičku tak čistil a leštil měkkým hadříkem? A proč by na ni 
dával ten zámek? A z jakého důvodu by schovával klíč tak, že 
ho nemůže nikdo najít? Ne, to není náhoda. Měl jsem spoustu 
nezodpovězených otázek, které mi dlouho vířily hlavou. 
– Mohli bychom tu krabičku někdy otevřít? – naléhal jsem 
jednoho letního dne. 
– Samozřejmě, – odvětil dědeček. 
– A … jak dlouho musím ještě čekat? Za sedm měsíců, jeden 
týden a dva dny budu mít dvanáct let! 

Dny zbývající do mých narozenin jsem měl dobře spočí
tané. Bylo to proto, že narozeniny byly jediným dnem v roce, 
kdy jsem dostal pořádné dárky. Mým štěstím bylo totiž to, že 
jsem se narodil v době, kdy máma dostávala třináctý, takzva
ný dovolenkový plat. A byl to zároveň jediný den, kdy byla 
bez dluhů. Po nákupu dárků, bot, kosmetiky a po uhrazení 
nezaplacených šeků jsme na tom byli za pár hodin stejně jako 
v ostatní dny. 

Dědeček se na chvíli zamyslel a pak si mě zkoumavě pro
hlédl. 
– No…, vypadá to, že jsi o hodný kus povyrostl. 

Vycítil jsem určitou naději a narovnal jsem se jako pružina. 
– Jsem pátý nejvyšší ve třídě! – vykřikl jsem. 
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– To jsem rád, – usmál se. – Jen jestli ti i rozum trochu po
vyrostl… 
– Vždyť jsi viděl moje vysvědčení. Neměl jsem jedinou špat
nou známku, – snažil jsem se ho přesvědčit. 

Pro mě začínaly špatné známky od trojky dolů a pro dě
dečka asi také, protože nic nenamítal. Na rozdíl od mámy. 
Podle dědy jsem nemusel nosit ze školy samé jedničky. 
– Umím číst, psát, násobilku, dělení a… A … – Snažil jsem 
se najít něco, co by ho přesvědčilo. 
– No dobrá, – přerušil mě dědeček. – Já ti věřím… Pokud 
máš dobrou hlavu, tak je to určitě po babičce. Já jsem ve škole 
nikdy dobrý nebyl. Dokonce jsem i párkrát propadl. 

Pohlédl na své ruce. – Já jsem uměl pracovat rukama. 
Ach, přes tyto prsty prošlo tolik kusů dřeva, cihel a hřebíků…, 
to bys tak snadno nespočítal! A teď se třesou a jsou slabé. Ani 
oči mi neslouží tak, jak by měly. Za chvíli nebudu umět ani 
klíč do zámku vložit. 

Složil si brýle a podíval se na mě měkkým pohledem. Vě
děl jsem, co má na mysli – krabičku. 
– Možná mi budeš muset pomoct, – usmál se. 
– Ano! A kdy? – Vyskočil jsem ze židle. 
– Uklidni se, – usadil mě dědeček. – Vždyť to přece nespě
chá. Budeme mít dost času i příští týden. Už jsem se s tvou 
mámou dohodl, že tě přiveze ve čtvrtek po obědě. V pátek je 
přece svátek… 

Přikývl jsem, paní učitelka nám to již oznámila. Byl jsem 
rád, že můžeme za dědou vyrazit o den dříve, doma jsem stej
ně neměl co dělat. Co si pamatuji, chodil jsem k dědečkovi 
každý víkend, každé prázdniny a vždycky, když jsem byl ne
mocný. A samozřejmě každý svátek. Myslím, že tomu tak bylo 
od mých tří let. Spolu jsme jedli, procházeli se po polních ces



12

tách nebo jsme opravovali něco v jeho dílně. Před pár lety jsme 
ještě chodili na ryby, ale dědečka začala velmi bolet záda, tak 
jsme s tím skončili. Namísto toho jsem mu začal pomáhat na 
zahradě. Na podzim jsem zametal listí, v létě zaléval květiny 
a za odměnu jsem mohl sníst všechny první jahody. Mohl. 
Ale já jsem se o ně raději podělil s dědečkem, vždyť to byl můj 
nejlepší kamarád. I spát jsem mohl vedle něj, na babiččině 
posteli. A nevadilo mi ani to, že občas nahlas chrápal. Spolu 
s kočkou Lízou, psem Dirkem, slepicemi a králíky jsem se cítil 
téměř polovinu dní v roce jako obyčejný vesnický kluk a nevní
mal jsem tak ztrátu, která poznamenala moje dětství. 

V ten den jsem však netušil, že nad bezstarostným obdo
bím mého života se vznášejí šedivé mraky. 
– Dělám si o dědu starosti, – řekla máma v autě, když si mě 
přijela v pondělí ráno vyzvednout. – Nevypadá dobře. 
– Proč? – Nešlo mi to do hlavy. 
– Prostě proto. Má už téměř sedmdesát. Zestárl, je pomalý, 
zapomíná na věci… 
– Nezapomíná! – protestoval jsem. – Ty mi někdy zapome
neš dát kapesné, ale on nikdy! A nikdy nezapomene koupit 
čokoládu a bonbóny, když přijdu! A na kole jezdí taky ještě 
docela dobře. A když už nemůže, tak prostě zastavím a po
čkám na něj. Co je na tom špatného? 
– Dobře, ale… ale i tak není něco v pořádku. 
– Co? – nechápal jsem. 

Máma nejprve silně zakašlala a pak řekla: – Srdce. 
– Srdce? Co je s jeho srdcem? – zeptal jsem se překvapeně. 
– Ničeho jsem si nevšiml.
– Ty ne, ale… Dědeček byl minulý týden u lékaře a ten řekl, 
že ho musí operovat, pokud se to v jeho věku ještě dá. 

Polekal jsem se. – A co má se srdcem? 
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– Už nebije dobře. Víš, je to jako s hodinkami; když se ba
terka vybije, začnou špatně jít. Občas vynechají, občas jdou 
trochu pomaleji… 

Máma si zapálila cigaretu a podívala se na mě přes před
ní zrcátko. Seděl jsem strnule na zadním sedadle a nervózně 
jsem si kousal nehty. To ji vždycky rozzlobilo. 
– Okamžitě přestaň! – okřikla mě. 

Položil jsem si ruce na kolena. Byl bych raději, kdyby si 
máma okusovala nehty, než aby kouřila, pomyslel jsem si. 
Kdyby si je okusovala, nemusela by kouřit a nemusela by si 
je lakovat, vždyť kdo by si lakoval okousané nehty. A ušetřila 
by peníze i za cigarety, i za lak na nehty. Zabila by dvě mou
chy jednou ranou. 
– A až se vrátí z nemocnice… – pokračovala máma po chví
li, – nevím, jestli se bude umět o sebe sám postarat. Možná 
bude potřebovat nějakou dobu pomoc. A já musím chodit do 
práce… 

Máma si nervózně potáhla z cigarety a pak vyfoukla z úst 
bílý kouřový obláček. 
– Tak se budu o něj starat já! – navrhl jsem. – A spát může 
v mém pokoji. U skříně by se ještě našlo místo pro jednu po
stel. 

Máma se zasmála. – Jo, ale pak tu skříň už neotevřeš! Pro
sím tě, nefantazíruj, víš, že náš byt je příliš malý. 

Musel jsem uznat, že má pravdu. Byt byl i pro nás dva dost 
těsný. Máma spávala na rozkládacím gauči v obýváku a já 
jsem měl pro sebe ložnici. A do kuchyně by se postel neveš
la, ani na chodbu… Nemohl jsem najít žádné řešení. Ale pak 
mě to napadlo – přestěhujeme se do dědečkova domu! Tam 
je dost místa pro všechny! 

Ale máma nebyla mým nápadem nijak nadšená. 
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– To se lehce řekne, ale… Ten dům potřebuje opravu, do 
střechy na několika místech zatéká, bylo by třeba vyměnit 
okenní rámy a navíc ta velká zahrada…, víš, co to dá práce? 
A já na to nemám čas ani peníze. 

Pochopitelně jsem s mámou nesouhlasil. Neviděl jsem 
na dědečkově domě žádnou větší vadu. Možná v zimě trvalo 
trochu déle, než se stará kamna rozehřála, ale to mi nevadilo. 
Co by máma vlastně chtěla? Byla tam bouda pro psa, klece pro 
králíky, ohrada pro slepice, na třešňové ratolesti visela dřevě
ná houpačka, u kůlny byla spousta písku na hraní a v létě tam 
bylo dost místa na bazén s vodou. O tom všem bych mohl ve 
městě jen snít. 
– Podívej, Jaspere… – pokoušela se mě máma znovu pře
svědčit. – Taková malá vesnice, to není nic pro mě. Každý by 
nás tam jen pomlouval. 
– Ale proč? Vždyť jsme nic špatného neudělali. 

Máma si povzdechla. – Lidé si k tomu vždycky najdou 
důvod. 
– Tak ty drby nebudeme prostě poslouchat, – navrhl jsem. 
– Promluvíme si o tom později, – řekla máma a uhasila ci
garetu. 

Do očí se mi vedraly slzy. – Co budeme dělat? 
Máma zavrtěla hlavou. 

– Nevím… Ale neboj se, ještě to není tak daleko. Počkáme, 
co řekne lékař, a pak se uvidí. 

Po té větě se mi ulevilo. Tak přece to není tak vážné, po
myslel jsem si. A kdyby i byl dědeček pár týdnů nemocný, to 
nevadí. Přestěhuju se k němu, ať se to mámě líbí, nebo ne. 
Čaj uvařit umím, nakupovat také a pračka pere sama. Zdálo 
se mně to jako dobrý nápad. Ale mámě jsem se ho neodvážil 
povědět. Aspoň ne v té chvíli. 


