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Předmluva
Možná se podivíte, ale dítě není třeba chránit. Naopak, dítě má
vyzkoušet všechno co nejdřív, aby se mohlo zdárně rozvíjet! A nemusí to být ani trochu příjemné. Tohle je metoda dědy Nejdědy,
se kterou vnuk Martin nadšeně souhlasí. A i když se často až zaleknou, co si zase vymysleli, vždycky to oba dají! Martina to sice stojí
nějaký ten šrám, ale nakonec se s dědou Nejdědou naučí i létat.
Dědové na rozdíl od tátů totiž taková tajemství znají!
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Jak jsem se spálil
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Když se spálíš,
chyť se ucha, to pomůže
Děda se nakláněl nad gril a voněl kouřem. Maminka ho chválila, jak
mu to jde. Prý kdyby opekl botu, byla by k jídlu! Teta se šklebila.
Utrousila, že všechno, co děda hodí na oheň, chutná jak živočišné
uhlí. Děda se zatvářil, že ho ta poznámka bolí, a mě ani nenapadlo
se začít smát. Teta měla podivný smysl pro humor. Abych dědovi
pomohl, přiložil jsem a žhavého grilu se dotkl. Skákal jsem chvíli
po jedné noze, pak po druhé, a nepomohlo ani skákání oběma
nohama najednou.
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„Chyť se ucha, Martine,“ poradil děda, „a přestane to pálit!“
Pomohlo to. Děda ví! Děda je nejenom děd Vševěd, je to taky
můj děda Nejděda!
„Spálil ses, jasně!“ potěšilo zlomyslnou tetu. „To je v pořádku.
Dítě má vyzkoušet všechno co nejdřív, aby se mohlo zdárně rozvíjet.
Ukaž!“ prohlížela si malé spálené místo na prstu. „No nevím, jestli
je tohle dost velký popálení, aby to k tvému vývoji stačilo!“
Děda si ukrojil kus masa. „Teta má pravdu, když už, tak už.
Když se jednou spálíš pořádně, nikdy tě pak taková nehoda znovu
nepotká. Dáš si pozor! Ví někdo, co pálí nejvíc?“

Co pálí ze všeho
nejvíc na světě?
Maminka chvíli přemýšlela. Co je asi tak na světě nejvíc teplé nebo
horké tak, že to člověka až spálí.
„Svíčka, když ji zhasínáš prsty,“ řekla moje romantická maminka.
„Lžíce od polívky,“ vzpomněl si tatínek. Nikdy nenašel čas si ji
vyfoukat.
„Hrnec, když si nevezmeš utěrku!“ měla svou zkušenost babička.
„Písek na pláži, když chceš jít bosky do moře,“ řekla teta. Vždycky jí záleželo na tom, aby šla k moři ladným krokem a neskákala
po břehu jak písečná blecha.
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„Slunce!“ napadlo mě najednou.
„Sám jsi na to přišel!“ zvedl děda obočí. „Když se spálit pořádně,
tak jedině od slunce, to budeš popálenej na celej život! A budeš se
nám zdárně rozvíjet!“
„A namaž se, když už sedíš na sluníčku,“ připomenula maminka, „tenhle krém má silný faktor!“ podala mi tubu a šla poklízet
nádobí.
„Takový faktor ještě nevymysleli,“ usmíval se děda a nenápadně
se zvedl.
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