t ct:.u ~i J ť ttt'ehn t , rniu ni ·r\
hl t .,.1 inannnk •
1ndnrn,o lo llťhudt\" i>ro
i\h'\ ),t\~. nk' Y
,ts 1 ,l
.
1
.
..
· _ · "' ·
l
.
.
.
.
M
tvft
\
Piu
A
pln
vy
dťn
()n
\.'dy r vidl'h\, .1nk. Sť .
· , Z( 1llt<H \ tn U'-t,·t
•
" •
'./, pra sátk it _ ·I l
;>\ kltliťky plnttt a vybrat Pťlll ZP
' ' •)'t l {" dod a. .
' '·
' K f
uxovún..í tí·í J>O ·k(
~lat ~)t'd no vvl
. )Jll . · O)(.. ťC.' t '
. ·.
l ,'ť. •. Hudť . to
. .
<l
d~'ť~t kn. \lh~·va ku n ,. ložHlťt H 'l, se\ t ťt r·1i hl ·i l\c.., 111. , .1.ze 1Ht <Hl
,, i\

_

t

tr

•

11

.
c _.
·'1~1kt) no\'ť ."
. t)nd ra ~i oddyťh l. .. l Jf. Platí!"
S nl'h~·y alo u rad ost i SL' pu st i1 do práce. Pochvaloval
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KN HOVNIK SLUZEBNI
ji
„Jú, tvoje n1án1a byl a princezna?'~ vypískla Ani čka. kdyi
Ondra ukázal fotografii.
Ondru to očividně potěšilo, i on pon1)'slcl na prinrl~1 nu
z pohádky, když fotku poprvé uviděl. ,,No, tno ž.nú j\). Sln;1
.,
JI to, vid?·'
,.Sluší ,h přitakala l1o lčič ka, nr1noh ln od ohr ~\,ku odtrh~
t oči. ,,Taky byc h chtěla takov{! šaty. A střť\'ičky' 'lťi Lt '.

nou
Ty jsou parádní! ''

Ondra se ušklfbl. ,,Na co chceš střevíčky'? 'ro ti piškoťácí
baleťáci n esta čí?"

Ani čka obrátila oči v sloup. 'fen Ondra, ten neználek!
Každá holka se přece ráda líbí a každá holka by chtěla
být h ezká jako princezna. Ale to je zbytečné klukovi říkat,

nejspíš by se jí posmíval. Holčička raději polkla svou odpověd'. Kdyby do knihovny přišli dva roz.h ádanci, nic by
n epořídili.

Měli štěstí.

Za výpůjčním stolem seděl jejich kamarád
knihovník Míra. Všechny děti, nejen Anička s Ondrou, ho
měly rády. Byla s ním legrace. Při čtení pohádek se všelijak šklebil a pitvořil, měnil hlas, a když dělal ježibabu,
nasadil si falešný nos s chlupatou bradavicí. Pan knihovník si taky pamatoval jména dětí, které k němu chodily do
klubu. Ondra a Anička byli jeho oblíbenci, sotva je zahlédl ve dveřích, už na ně mával. ,,Nazdar, Aničko , nazdárek
Ondro, jdete si půjčit knížky?"
Děti pozdravily a hnaly se za ním. ,,Ne, ještě rnán1 don1a
tu starou," odpověděl Ondra.
,,Olá, starou, povídáš? Ty sis půjčil nějakou st arou knihu? To se di vim, knihy důchodkyně zás adn ě nept1jč uj en1ť ...
,,Ondra nemyslel starou jako starou, ale starou jako ne·
přečtenou! " s nažila se Ondrovu slovní neoh r<\t no~t n„lpra··
vit Anič k a .
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,,Já vim," uculoval se knihovník
,,dělám si z Ondry legraci. Tak co
mi nesete, vy dvě
fazole?"
)

Ani Ondra, ani
Anička se nebránili, když je knihovník Míra nazval fazolemi. Znali ho moc
dobře a věděli, že příměr k zelenině či ovoci používá čas
to. Už je nazval ředkvičkami, kedlubnami, broskvemi
i malinami.
Děti se pak smály a Míra je napomínal, že se v kniho\11 ě
smí smát, ale jen s Mírou. Bylo to jeho heslo: Smějte se
s Mírou. Znamenalo to, že děti se mohou v knihovně smát
jen polohlasem, aby nerušily ostatní. A taky to byla výzva~
aby si veselí užili i s knihovníkem Mirkem čili Mírou.
Ondra vytáhl z kapsy fotografii maminky a položil ji na
pult. Knihovníka tím trochu zaskočil. Nečekal , že n1u děti
opravdu n ěco nesou.
,}To je maminka," vysvětloval Ondra, ,,a já bych ji chtťl
oženit. ,~
,,Provdat! " opravila ho A.nička ..Jako holčička byla
věceeb svateb, nevěst a ženichi\ zkušeněj ší.
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ha " hlesl kni hov n ík. Stále nev ědě l ' kam dv
mí ři co
eti
.
,J1.u '
'
mají za lubem .
Potřebuju nap sat na int ern, et inz erá t na ta·t 'in ka. Mu s1,
.
,
''
"·
být hodny na m am ink u, mus1 být chy trý jak o pan uc1t
e1
Karel Luzma, a mu s1 m1t rad děti, protože mě dostane
jako sva teb ní dar ."
Knihovník Mí ra se roz ch ech tal. ,,Ondro, ty jsi dárek
i bez svatby ."
„Ne, nej sem dár ek, " b rán il se On dra . ,,Pro babičku
a ma min ku jse m poklad , dár ek bud u pro mého nového
tatínka, až se s má mo u ože ní. "
Knihovník se dál kře nil. ,,He le, On dro , a ví máma, že jí
A

v .

,

,

,

sháníš ženich a?"
Oj. Mír a uho dil h řebíček na hlavičku. Jak mohl ale vytuši t, že se d ěti sna ží hle dán í tatí nka uta jit?
,,Ne, má ma o tatí nko vi nic neví. Nejdřív ho musím sehna t, až ho seženu, pov ím jí to."
,,Ještě že tak ," zabručel kni hov ník , ale očima se usmí-

val. ,,Už jse m se bál, že chuděru má mu provdáš, a ona se
to dozví, až to dos tan e úředně potvrzeno."
tala se An1cka..
'?"
"
d
"
.,
zep
s1.
U
mu
" re ne pot vrzeno ? To se
Outlra zro zpa čitěl. Jít někam na úřad se mu nechtělo. Ani
~
nevÍ , kam by měl jít a co by měl říkat.
·t 0 inze ratu.
"
1
Nast estí kni hov ník Mí ra zac al m uvi
• V

v

v

t . 1
·1·
Jlozun11n
1 - ton1 u <lobfc , On dr o, ch ceš po da t inzerát k(·i·
, -~
bude naps{ino: Pr ov dá m m am ink u z~ ho dn éh
o a chytrého
tatínka. značka: .Jm enuji se On dr a aJ se m pěkn
ý dáreček .«
Ondr a i Ani čka se n es J)okoj en ě oš ili. ,Jejich
inzerát by
zn ěl jinak. Hl avn ě slo va o Ondrovi ja ko dá
re čku byla divná. Děti na se be po hl édly, n ev ěd ěly, že si z nic
h Míra zase
dě lá dobrý den. Kn iho vn ík vlastn ě zo pa
ko va l vš echno, co
n1u Ondra prozradil, tak že by jeh o znění mo
hl o být správné . Po kr átk ém ro zv až ov án í děti so uh las ily
.
,,A ještě by ta m ·měla být fot ka ," připomněla Anička. ,,Aby
no vý ta tín ek věděl, že je Ondr ova
m am in ka he zk á ja ko pr in ce zna."
„Spolehněte se ," uj ist il děti
kn ih ov ní k. ,,A pl at it bu de kdo?
Ty, On dr o, ne bo ty, Aničko? "
Zmínka o pla ce ní On dr u i Aničku vy ve dl a z
mí ry. Kn ížky si půjčovali a za se vr ac eli , ni kd y za ně ne
pla til i.
,,My jsm e si mysleli, že je to za da rm o, " po
lo hl as en1 ř·ek 
la Anička.

„Ej, ej, za da rm o an i kuře ne hr ab e ně kt er
é kn ihovnické
služby 81·
, v
•
.
musis za pl ati t, a ba sta . V pl' ac en í ne zn ám br
atr a
ani se t v
,
. s ru, na to zp ak d.vě zelen e ol ivy,'' 11aok
· .. 1
·1
o
za
ha
rtn
s
kn ihovník M íra .

Ondra sáhl do kaps y, třeba v ní najd e nějakou zatoulanou korunu. Ne, ž.ádn ý peníz nena h1natal, v kapse našel
jen skl e n ěn é kuli čky, které dostal od n1án1y.
· ,.Peníze nen1án1 , ale n1ám skleněnky," Ondra natáhl
k Mírovi ruku s otevř e nou dlan í, na které se leskly tři krásné duhové kulič ky. Knih ovní k si je prohlédl a pochvaln ě
111 Iaskl. ,,Za tři skleně nky ti sež,enu tři tatínky."
,.Ne, tři tatín ky nech ci. Co bych s nimi dělal?''
.. Rad ěji n1u seže11te jen jedn oho, ale stejně báječného ,
jako je n1ůj Mgr. Kare l Lužina," doda la Anička.
Knihovník srazi l paty k sobě a zhlub oka se uklonil.
„Všechno zaří dí1n. Náš zákazník - náš pán. Jede n super
báječný táta se k vám dosta ví dnes , přesně v pět hodin
a pět n1inut. Tak bud' te, Ond ro, s mam inko u připraveni ,
ať nového tátu přivítáte, jak se sluší a patří. Klaní se knihovník služe bník ."

HOSTINA
Ondra letěl domů jako vítr podivítr. Nic nedbal. že Anič
ka jeho rychlým noh ám nestačí. ,,Počkeeeej ! Kam tak
Utíkáš?''

