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Únor bíl˘ pole sílí
„Únor bíl˘ pole sílí,“ pochvaluje si paní Kateﬁina
s pohledem k oknu, za kter˘m hustû snûÏí.
„Bábinko, co to znamená?“ nechápe Mániãka
smysl známého poﬁekadla.
„Îe hodnû snûhu dá zemi hodnû
vláhy a hodnû vláhy se postará
o hodnû velkou úrodu...“ vysvûtluje
bábinka vnuãce.
Mániãka pozoruje bílé vloãky,
které zasypávají chodníky a stﬁechám
nasazují bílé nad˘chané ãepice. Sedí radûji
s nosem pﬁitisknut˘m ke kuchyÀskému oknu,
protoÏe v kuchyni je v‰echno naruby. Îidle na
jídelním stole trãí nohami ke stropu a kvÛli
k˘blÛm, kartáãÛm a hadrÛm si není kam
stoupnout. „Takhle jsem si tu nedûli ani trochu
nepﬁedstavovala,“ kÀourá, „co mám dûlat?
To je ale hrozitánská nuda!“
Paní Kateﬁina naopak neví, co dﬁív. Popadne
rejÏák, s heknutím poklekne a ãistí podlahu.
„Propááánajááána, Mániãko, nefÀukej
a nûkam si sedni! PﬁekáÏí‰,“ zlobí se.
Vnuãka se znechucenû svezla do navlhlého kﬁesla, nacucaného saponátem, zatímco paní Katka drhne podlahu, aÏ z kartáãe létají ‰tûtiny.
Ve chvíli, kdy se podlaha zaleskla ãistotou, ozvalo se energické zaklepání a Spejbl s Hurvínkem i Îerykem rozrazili dveﬁe dokoﬁán. Bez
vyzvání si to hasí pﬁímo do kuchynû a zanechávají za sebou ãerné Èápoty.
„Já tu snad nikdy neuklidím,“ sténá paní Kateﬁina a spûchá setﬁít ‰pinavé stopy. „Co se mi tu couráte? To nemÛÏete jít ven?“
„Venku je zima, sousedko,“ brání se Spejbl.
„Tak popadnûte sanû a ‰upejte se zahﬁát na kopec!“
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„Bábinko,“ zaprotestovala i MaÀka, „sáÀkujeme uÏ cel˘ t˘den od rána
do veãera! Koho by to poﬁád bavilo!“
„Víte co,“ dostala Kateﬁina nápad, „kdyÏ mi nebudete pﬁekáÏet, stihnu
rychle uklidit. A tomu, kdo postaví nejhezãího snûhuláka, upeãu slavnostní bábovku!“
Spejbl, Mániãka i Hurvínek se tedy teple oblékli, dokonce i Îerykovi
nasadili kulicha s bambulí, a poslu‰nû namíﬁili do nejbliÏ‰ího parku.

První vyrazil z domovních dveﬁí Îeryk. Procházky ve snûhu zboÏÀuje.
Za ním poskakoval Hurvínek. Táhl za sebou sanû, na nichÏ trÛnila zamraãená Mániãka. Neustále si stírala z br˘lí snûhové vloãky. Bránily jí
ve v˘hledu. Poslední se ‰oural Josef Spejbl. Tváﬁil se jako kakabus a pﬁemítal, proã paní Kateﬁinu zase poslechl a nezÛstal radûji doma.
Sníh jim kﬁupal pod nohama a oni vystoupali aÏ na nejvy‰‰í kopeãek
a zaãali sáÀkovat.
První spanilou jízdu zahájil Îeryk. Naskoãil na sanû, ‰tûkl, Hurvínek
ho ‰piãkou botky popostrãil a jízda hodna psího akrobata zaãala. Pejsek
se ﬁítil stﬁemhlav dolÛ, kormidloval ocáskem a u‰iska se mu tﬁepotala.
Jízdu bravurnû zakonãil mal˘m oblouãkem, pak seskoãil, popadl provaz
do zubÛ a vytáhl sanû opût do kopce.
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