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„Héj, Hej, Héééj!“ ozývalo se z hustého
kĜoví na kraji lesa. Byl to dobrák pan
Hejkal, který právČ svolával svá tĜi
hejkalátka k obČdu. Maminka Hejkalová
usmažila smrkové šišky a pĜelila je
kapradinovou omáþkou.
„To je vĤnČ,“ pochvaloval si nejstarší
Rubík, sotva vrazil do dveĜí. Bubík i malá
Zubinka pĜikývli a už se hrnuli do domku
ve kĜoví. Usedli ke stolu a vtom se to stalo!
Pan Hejkal dostal pĜíšernou rýmu. Kýchal,
div šišky nevyletČly zpátky na strom.
Kýchal a nemohl pĜestat.
„To máš z toho, že chodíš strašit
k moþálu!“ hubovala ho paní Hejkalová.
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„Hepþík,“ kýchnul Hejkal a snažil se
zacpat si nos. „K moþálu chodím, co svČt
svČtem stojí, a nikdy jsem takovou rýmu
nechyt! Prach, dudy, hrom a necky, za tím
vČzí nČjaké þáry!“
„Prosím tebe, jaké þáry? HlavnČ se
nevymlouvej,“ Ĝekla pĜísnČ paní Hejkalová
a chystala se uvaĜit silný þaj proti rýmČ.
K plotnČ nedošla! V domeþku se totiž
udČlal prĤvan, okenice se rozlétly a odnČkud
z komína se ozvalo hlasité chechtání.
Tak hlasité, že si všichni museli dlanČmi
zacpat uši.
Po chvíli Ĝinþivý smích utichl a všichni si
oddechli. Do ticha se ozvalo jen Hejkalovo
hlasité kýchnutí, které dČti k smrti
vydČsilo.
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„Dávej pozor, vždyĢ tím kejcháním strašíš
dČti!“ vyþítala máma, ale hlas se jí taky
chvČl strachem.
„PromiĖte, já nerad,“ Ĝekl sklesle Hejkal,
a aby svá slova potvrdil, kýchl ještČ tĜikrát.
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Nos už mČl od rýmy opuchlý tak, že vypadal
jako þervená bambule od baþkory.
„Co to jen mohlo být?“ pĜemýšlela nahlas
maminka Hejkalová a koneþnČ postavila
konvici na plotnu.
„Nevím,“ pĜemítal Hejkal. „ZaruþenČ to
nebyl nikdo od nás, to bych poznal!“
Pak až do veþera popíjel þaj, dával si
na nos studené obklady, potil se a natíral
si svou bambuli všelijakými léþivými
mastiþkami.

Ve stejném lese se o chlup pozdČji zaþaly dít
ještČ podivnČjší vČci…
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Vodník Stavidlo sedČl na bĜehu své tĤĖky
a pĜitom si þetl knížku O stateþném pulci.
Náhle se ozvalo zahĜmČní a voda z tĤĖky
zaþala po tenkých pramíncích stoupat
nahoru, smČrem k nebi, až vyschla docela.
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Vodník Stavidlo na to hledČl s otevĜenou
pusou. Vodníci bez vody dlouho nevydrží.
Zaþnou se zmenšovat, až zmizí docela.
„Brrr,“ otĜepal se pĜi té pĜedstavČ Stavidlo.
Jednu botu mČl dČravou, a tak mu z ní voda
utekla, ale ve druhé jí stále ještČ zĤstalo dost
na to, aby se vydal hledat novou tĤĖku.
Prošel les kĜížem krážem, ale nikde nebyla
ani louže.
Voda ve vodníkovČ botČ pomalu vysychala
a on chĜadnul a zmenšoval se.
Když došel až k Hejkalovic domeþku,
omdlel únavou.
NaštČstí se paní Hejkalová zrovna koukla
oknem ven.
„Hejkale, honem!“ kĜikla na svého muže
a oba vybČhli ven, aby vodníkovi pomohli.
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Donesli ho domĤ a namoþili ho do vČdra
s vodou, které stálo v kuchyni.
Stavidlo hned ožil a zaþal se zvČtšovat, až
vČdro prasklo a voda se rozlila po kuchyni.
„NemĤžete dávat pozor?“ hubovala paní
Hejkalová a zaþala podlahu do sucha vytírat.
Vodník byl v rozpacích. „PromiĖte, já
nerad! Vono to jaksi samo vod sebe, vážnČ!“
„Jo, samo, to známe!“ hudrovala
Hejkalka, ale už se nemraþila.
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Pan Hejkal se zaþal smát, aby vodníka
vyvedl z rozpakĤ. Znal svou ženu a vČdČl,
že všechno Ĝekne hned na prudko, ale
pĜitom to myslí v žertu.
Hejkal vyzval vodníka, aby se posadil
ke stolu. Hejkalka mu nachystala lavór
s vodou, aby si do nČj mohl namoþit alespoĖ
nohy, a na stĤl postavila þaj proti rýmČ.
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„Vypijte to, aĢ vás to postaví na nohy!
Budete z toho sucha beztak celej nastydlej!“
Vodník se uklonil a podČkoval. Paní
Hejkalová se usmála a šla se podívat, co
vyvádČjí jejich dČti.

Stavidlo s Hejkalem zĤstali u stolu sami.
„Tak povídejte, co se vlastnČ pĜihodilo?“
zeptal se Hejkal a hlasitČ kýchl, až se
hrneþky v polici rozeznČly jako zvonkohra.
Než staþil vodník Stavidlo cokoliv Ĝíct,
Hejkal se k nČmu nahnul pĜes stĤl a pozvedl
hrnek s þajem proti rýmČ. „A aby slova
od pusy lépe odpadávala, napijem se
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na tykání, co Ĝíkáš?“ Stavidlo byl rád.
Popadl svĤj hrnek a s Hejkalem si pĜiĢukli.
Hned potom zaþal vodník vyprávČt,
jak se setmČlo a všechna voda z tĤĖky
naskákala zpátky do mrakĤ, až byla tĤĖ
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doþista prázdná. PĜitom si pod stolem drbal
jednu nohu o druhou a þvachtal si alespoĖ
chodidla. PĜi vzpomínce na svou milovanou
tĤĖku se mu udČlalo smutno. „Kam se teć
vrátím?“ Hejkal si hlasitČ kýchnul, až se
Stavidlo ukrutánsky polekal.
„MnČ se zase stalo tohle,“ Ĝekl Hejkal
a ukázal na svĤj nos. „UdČlal se vítr jako
pĜi bouĜce a já dostal tuhle pĜíšernou rýmu.
Nejhorší ale byl ten dČsivý smích!“
„Ano, máte pravdu! Teda máš pravdu,“
opravil se Stavidlo. „Já taky slyšel takový
divný smích, že se to ani vypovČdČt nedá!“
„Tak to je zajímavé,“ pronesl zamyšlenČ
Hejkal a vstal od stolu. PĜecházel po
kuchyni sem a tam, tam a sem, a o nČþem
pĜemýšlel.
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„PĜipadalo mi to jako takový zlomyslný
smích,“ naznaþil Stavidlo.
„Máš pravdu!“ plácl ho Hejkal po rameni.
„Hned jsem Ĝíkal, že v tom jsou nČjaké
þáry!“
„Ale kdo by to mohl být?“ nechápal
vodník.
„V lese bydlí þarodČjnice Zevlína,“
navrhnul Hejkal.
„To je sice pravda, ale ta pĜece dČlá samé
dobré skutky!“ namítal Stavidlo.
„Ale kdo jiný umí kouzlit a þarovat?“
nedal se odbýt Hejkal.
„A ty myslíš, že bychom jako mČli…“
„Nemyslím, já to vím. ProstČ tam
zajdeme!“ prohlásil rozhodnČ Hejkal.
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A než se kdo nadál, vydali se na cestu.
Hejkal se þtyĜmi kapesníky a vodník
s kyblíkem vody.
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