ZA âASÒ U·AT¯CH âEPIC B¯VALY
náramné zimy a obrácenû, tehdy, kdyÏ tak zbûsile mrzlo, ‰ili ãepiãáﬁi u‰até ãepice. Je tomu doslova sto let, svût byl je‰tû
mlad˘ a ‰mahem se vûﬁilo na pohádky. Teì nás na takové vûci
nikdo nenachytá, ale za tûch star˘ch ãasÛ se bál klekánice i pan
uãitel, a kdyby byl na nûho v noci nûkdo zadupal, mazal by to
domÛ a pelá‰il by osto‰est. Tehdy neb˘valy se stra‰idly Ïerty.
Jednou chodil svûtem medvûdáﬁ Kuba Kubikula a ten chlapík mûl veliké potíÏe se sv˘m medvûdem Kubulou. Medvûd byl
hajdalák a mlsoun. Neãesal se, nemyl a chodil jako ledajaká
opice. Medvûdáﬁ na nûho: Kubulo sem a Kubulo tam, Kubulo
a Kubuliãko, ale kdepak! Medvûd ne a ne postát, ne a ne si utﬁít
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hubu, ne a ne se dát vyhﬁebelcovat a vyãistit u‰i. S jídlem to
bylo pramizerné a o koupání ani ﬁeã. Lidiãky, co mûl ten Kubula
blech! Jáﬁku tisíc a jednu. Pût set jich spalo ve dne a pût set
v noci. Noãní blechy byly, toÈ se ví, naãernalé a denní naÏloutlé.
Ta, která pﬁeb˘vala, mûla kropenaté tûlíãko a dávala pozor na
ostatní, aby ‰ly spát a vãas vstávaly. – Kubula se bez pﬁestání
vûãnû drbal.
„Co ty, Kubulo, se bude‰ vûãnû drbat?“ povídá medvûdáﬁ,
„já tû nauãím! VÏdyÈ se tû dûti bojí a Ïádná maminka jim nedovolí si s tebou hrát.“
„To jsou ﬁeãi,“ odpovûdûl medvûd Kubula, „to jsou ﬁeãi,
abys vûdûl, já se kaÏdému líbím.“
Kuba Kubikula zavrtûl hlavou a povídá si sám pro sebe:
„V‰ak já na tebe, synáãku, vyzraju. Ví‰, co udûlám, postra‰ím tû
medvûdím Barbuchou.“
V tu chvíli, kdyÏ medvûdáﬁi napadla takhle pûkná vûc, táhlo
na ‰estou a byl ãas mysliti na nocleh. Mrzlo, aÏ pra‰tûly kosti.
To se ov‰em Kubulovi líbilo. – „Kubo Kubikulo,“ povídá, „pojì,
prosím tû, do lesa. Heleì, máme to hned vedle, pojì tam! Já
bych vylezl tﬁeba na strom a dûlal bych ti v‰elijaké koãiãiny.
Udûlám ti vãelaﬁe a poustevníka. Ano? Platí?“ Pﬁitom blecháã
pleskal svého pﬁítele do zadnice a skákal a chﬁestil ﬁetûzem,
jako kdyby byl z první tﬁídy. Ale Kuba Kubikula Ïe ne a ne.
„Co tû nemá, kamaráde,“ povídá medvûdovi, „pojìme do
kovárny. Tam se to spí! To bude‰, hochu, mrkat!“
Medvûd vrnûl, Ïe to nemÛÏe b˘t a Ïe si spálí koÏí‰ek a kdesi
cosi. Nic naplat, ‰li do kovárny.
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KOVÁ¤I P¤ED STO LETY BYLI
mraãouni a nemluvové. B˘vali skoupí na slovíãko. Kuba Kubikula s Kubulou stáli ve dveﬁích a ten první hned spustil: „Ty
má‰ teplíãko, hospodáﬁi, nech nás tady spát. Medvídek, mizera,
chce do lesa, ale mnû by tam namrzly u‰i.“ Kováﬁ, paneãku, neﬁíká nic. Dívá se z kouta do kouta a ani slovo.
Tak, Kubulo, teì pros ty! A taky Ïe ano. Medvûd nabral dechu a mluví jako písaﬁ. To je dobﬁe, Ïe umí prosit za jiného. Sám
o ten zatrachtil˘ ãmoud v kovárnû nestojí, ale Kuba Kubikula by
na mraze potenku pískal.
Medvûd domluvil a kováﬁ zase nic. Co tedy zb˘vá? Kuba
Kubikula a Kubula popadnou kaÏd˘ hrnec ãi kus plechu a nû-
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jaké to kladívko. Zaãnou hrát, jako se hraje na ãinely a na buben, zaãnou vyvádût a dûlají tak povedenou skopiãinu, Ïe se
kováﬁ tro‰iãku pousmûje. Kdo se usmívá, ten nám uÏ nena‰upá
ani nás nepo‰le k ãertu. UÏ jsou tady také dûti, Kubula jim dûlá
k u l h a j í c í h o b r o u ã k a a v‰echny je olíÏe. Tomu ucho,
tomu nosík a tomu bradiãku.
„Vy jste mi banda,“ povídá hospodáﬁ, potom se obrátí na
medvûda a ptá se ho, nemá-li blechy.
„Blechy! Blechy, pantáto, kde by medvûdi vzali blechy?“
No ne, tohleto! Kubula lÏe, aÏ se prá‰í, uÏ se mu zaãervenal
ãenich, uÏ je v bryndû! Ale ne aby pﬁestal! Je‰tû ukazuje kováﬁce bﬁí‰ko.
„Ty mÛj brachu,“ pravila hospodynû, „vÏdyÈ ty jich má‰
nepoãítan˘ch! Za kaÏd˘m chlupem sedí jedna.“
Pantáta hned na to, Ïe pÛjde Kubula do chlíveãka, ale medvídek se dá do pro‰ení a prosí a naﬁíká: „To nic není, lidiãky
zlat˘, to já jsem takovej pihovatej.“
JakÏe, Kubulo, spát v lese ano, v chlívku ne? MoÏná Ïe
o tom lese jen tak ﬁíkal, moÏná Ïe kdyby byl chviliãku sám,
zaãne vﬁískat a volat Kubu Kubikulu.
Nejmlad‰í kováﬁova holãiãka se jmenovala Líza. A ta Líza
povídá: „Já mám moc dobré oãi a to, co jste vidûli, to nebyly
blechy, ale píseãek, nebo sníÏeãek, nebo mouchy.“
Ti dva se hned shodli. Líza pﬁevalila medvûda na záda
a medvûd nohy nahoru a do vztekanice. Chvíli byl nahoﬁe ten
a chvíli ten, Ïìuchali se a smáli, aÏ je pﬁepadla ‰kytavka.
„UÏ dost! UÏ dost,“ povídá panímáma, „dejte si zajít! VÏdyÈ
mi to nebude v noci spát.“
Kubula si sedl na zadeãek a oddychoval.
„Ví‰, jak to udûláme,“ povídá kováﬁ Kubovi Kubikulovi,
„lehne‰ si do svûtnice a ten blecháã zÛstane v kovárnû.“
Ale medvûdáﬁ odpovídá, Ïe to nejde. „Kdepak, pantáto,
je‰tû by vyvedl nûjak˘ nerozum. Ne, ne, ne! ZÛstanu s ním!“
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ZE SVùTNICE VONÍ POLÉVKA, DùTI
nakrãí nosík, medvûd nos a jiÏ se to hrne v‰echno ze dveﬁí ke
stolu. Dﬁíve v‰ak neÏ vybûhli, pﬁi‰la Lízinka ke Kubulovi a vzala
jej okolo krku. „Medvûde,“ povídá mu do ucha, „zÛstaÀ u mne,
já tû mám ráda.“
Dûti se pûknû najedly a hajdy do postele. Medvûdáﬁ se najedl jen napolo a sedl si k ohni‰ti. Medvûd se najedl jen na
dvou zubech a zÛstal stát. Vyplázl jazyk a díval se tak mlsnû na
KubÛv pytel, aÏ se medvûdáﬁ dopálil.
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