Anička a její
kamarádky
Vyšlo také v tištěné verzi

Objednat můžete na
www.albatros.cz
www.albatrosmedia.cz

Ivana Peroutková
Anička a její kamarádky – e‑kniha
Copyright © Albatros Media a. s., 2018

Všechna práva vyhrazena.
Žádná část této publikace nesmí být rozšiřována
bez písemného souhlasu majitelů práv.

Ivana Peroutková

Ivana Peroutková

Albatros

7

Jak Anička přijela k babičce
a co viděla dalekohledem

„Koneãnû jsme doma,“ vydech-

la si babiãka a postavila doprostﬁed kuchynû obrovsk˘ ãern˘
kufr.
Aniãka si odloÏila svÛj ‰kolní batÛÏek a rozbûhla se
k oknu. Stoupla si na ‰piãky a hned pod kopcem uvidûla
dlouhé ãáry kolejí. Za tratí se zelenalo fotbalové hﬁi‰tû, za
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ním se klikatily uliãky a v‰elijak poskládané domky, vpravo se tyãila zámecká vûÏ a nahoﬁe na protûj‰ím kopci se
zvedal hust˘ tmav˘ les.
Tak tady teì bude bydlet!
V domku na kopci a v téhle vesnici a sama, úplnû sama,
jenom s babiãkou a s jejím Pajdou. S tím nejhuÀatûj‰ím
a nejmilej‰ím psem na svûtû.
A zÛstane tady, dokud se tatínek s maminkou nevrátí
z Afriky. Bude tu chodit do druhé tﬁídy a je‰tû…
Ale kdo ví, co v‰echno ji je‰tû ãeká.
Kdo ví, jaká dobrodruÏství tu proÏije.
A bude mít nûjakou kamarádku?
Vtom jí babiãka poklepala na rameno. „Poãkej, nûco na
to koukání mám,“ a vytáhla ze skﬁíÀky dalekohled.

Aniãka zaãala s dalekohledem otáãet do v‰ech stran.
Teì uÏ vidûla zblízka i zahrádky a dvorky domkÛ. Pootoãila
dalekohledem trochu víc doleva a objevila houpaãku se
stﬁí‰kou. Sedûla na ní holãiãka se sluneãníkem. Aniãka
takov˘ sluneãník jednou taky mûla. Byl z papíru a kolem
dokola visely bílé tﬁásnû.
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Aniãka holãiãku dlouho pozorovala a pak se zeptala:
„Babiãko, zná‰ tu holku na houpaãce?“
„To je urãitû Eli‰ka Jiráãková. Bude s tebou chodit do
tﬁídy. Je to tichá holãiãka, ale tﬁeba se skamarádíte.“
„Já nevím,“ pokrãila rameny Aniãka.
Pﬁece jen se tûch nov˘ch dûtí trochu bála. A moÏná
i proto dalekohled opatrnû poloÏila na stÛl.
„A nechce‰ se podívat vedle?“ usmála se tajemnû babiãka a otevﬁela dveﬁe do druhé místnosti.
To bylo pﬁekvapení!
Aniãka mûla u okna svÛj vlastní stÛl.
StÛl, Ïidli, lampiãku a k tomu spoustu v‰elijak˘ch
nádhern˘ch vûcí: pastelky, plachetnici, v které bylo schované oﬁezávátko, nové nÛÏky, datovací razítko, sadu samolepek s obrázky stromÛ, a dokonce jeden barevn˘
spleten˘ náramek – s prav˘m indiánsk˘m vzorem!
„A je‰tû pro tebe nûco mám.“ Babiãka zvedla v˘znamnû
prst a ode‰la pro to „nûco“ do kuchynû. KdyÏ se vrátila,
drÏela v ruce mal˘ tlust˘ se‰it s pevn˘mi deskami.

„Co to je?“ zeptala se Aniãka trochu zklamanû.
Co jiného by to v‰ak mohlo b˘t neÏ se‰it? Sice tlust˘
a v tvrd˘ch deskách, ale stejnû jenom se‰it.
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„Tak tohle bude, Aniãko, tvÛj deník.“
„Deník?“ nechápala Aniãka.
„Pﬁesnû tak. MÛÏe‰ si do nûj psát v‰echno, co tû napadne. V‰echno, co proÏije‰. V‰echno, co by sis chtûla navÏdy zapamatovat. Ale musí‰ si ho dobﬁe schovat.“
„Proã?“
„ProtoÏe aÏ bude‰ velká, tak si v nûm bude‰ ráda ãíst.“
„A proã bych si v nûm mûla ráda ãíst?“
„Tﬁeba na nûco zapomene‰ a deník ti to pﬁipomene.“
„Ale já nikdy na nic nezapomenu.“
„Tím líp,“ usmála se babiãka, „ale ten deník si stejnû
schovej. A pi‰ si tam,“ dodala skoro prosebnû.
Aniãka ti‰e prolistovala první prázdné stránky. Pro
zaãátek si v‰ak jen v duchu pomyslela, Ïe bez linek bude
psát z kopce. A pak deník uloÏila do první zásuvky svého
nového psacího stolu.
Byla ‰Èastná… i kdyÏ… Asi se jí pﬁece jenom trochu
zastesklo. Tak ráda by mamince a tatínkovi ukázala, co
v‰echno dostala. JenÏe oba byli pﬁíli‰ daleko. Pomáhají
v Africe léãit nemocné dûti. A tak se Aniãka rad‰i honem
vrátila k babiãce.
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Anička jde do školy
a má strach

Hned druh˘ den mûla jít Aniãka

poprvé do vesnické ‰koly. UÏ od probuzení bylo v‰echno
úplnû jiné neÏ v Praze.
S mámou a s tátou se vÏdycky pospíchalo. Tatínek
pﬁed odchodem do práce obvykle hledal br˘le, a kdyÏ je
koneãnû na‰el, maminka zase ﬁekla, Ïe se musí je‰tû namalovat. A Aniãka z toho v‰eho byla tak zmatená a popletená, Ïe si pak vût‰inou aÏ na schodech vzpomnûla, Ïe
nemá pﬁezÛvky.

âím to bylo, Ïe babiãka ráno nic neshánûla ani nic
nutnû nepotﬁebovala?
KdyÏ jim v sedm hodin zazvonil budík, babiãka si
Aniãku k sobû pﬁivinula a tak zÛstaly je‰tû pár minut
v posteli.
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Sladké teplé procitání. KéÏ by nikdy neskonãilo! Ale
budík nemilosrdnû zazvonil znovu.

„Vstáváme…!“
A babiãka uÏ byla na nohou.
NeÏ se Aniãka o‰plouchla a oblékla, stála na stole
snídanû a babiãka byla dávno pﬁipravená na cestu. A nejen
to. Dokonce jí sama vsunula pﬁezÛvky do batÛÏku.
Aniãka si dvakrát kousla do chleba, ale pak se pﬁece
jenom zeptala: „Babiãko, a pÛjde‰ se mnou do tﬁídy? Ví‰,
nikoho tam nebudu znát.“
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Opravdu se toho bála, a dokonce mnohem víc neÏ vãera.
Babiãka ji sice uji‰Èovala: „Za chvíli bude‰ mít plno kamarádek. Uvidí‰, Ïe se ti tam bude líbit,“ ale bylo tûÏké tomu uvûﬁit.
KdyÏ se potom blíÏily ke ‰kole, Aniããin strach je‰tû
narÛstal. Ze v‰ech stran pﬁicházely dal‰í a dal‰í dûti
a Aniãka drÏela babiãku za ruku tak pevnû, jako by ji uÏ
nikdy v Ïivotû nechtûla pustit.
·kola stála aÏ na kraji vesnice. Byla jednopatrová
s pískovou omítkou a novou ãervenou stﬁechou. Pﬁed okny
kvetly rÛÏe a ke vchodu vedla kamenitá cestiãka.
Aniãce pﬁipadala moc hezká, ale dovnitﬁ se jí stejnû
nechtûlo. Nikoho neznala a cizí dûti po ní tak zvûdavû
pokukovaly, Ïe si ze v‰eho nejvíc pﬁála zmizet. B˘t aspoÀ
neviditelná jako Popelka.
Pak se pﬁed ní objevila paní s nakrátko ostﬁíhan˘mi
vlasy. Byla to její nová paní uãitelka.
„Tak pojì,“ vybídla ji, „dûti se uÏ na tebe moc tû‰í.“
Ale Aniãka sevﬁela babiããinu ruku je‰tû pevnûji.
„Já nikam nepÛjdu.“
„Aniãko…“ zaprosila babiãka.
„NepÛjdu.“
„Ukázala bych ti jenom tﬁídu. A dneska si dûti pﬁinesly
koÈátko,“ lákala ji paní uãitelka.
„Ale s babiãkou,“ trvala na svém Aniãka, a tak nakonec
ve‰ly do tﬁídy spoleãnû.
Jen vstoupily, v‰echno ztichlo. Aniãka stála jako zaﬁezaná, tiskla babiããinu ruku a dívala se do zemû.
„Tak tohle je Aniãka Válová,“ pﬁedstavila ji paní
uãitelka. „Dneska pﬁi‰la s babiãkou, protoÏe to tady je‰tû

14
nezná, ale vy jí urãitû v‰echno rádi ukáÏete. Irenko, pﬁines
sem to kotû!“
Vedle Aniãky se objevila holãiãka s ãern˘m koÈátkem
v náruãí. „Pohlaì si ho,“ ﬁekla. „Nûkdy trochu drápne, ale
nebolí to.“
Aniãka koneãnû zvedla oãi.

Holãiãka, která k ní mluvila, mûla rovné a úplnû svûtlé
vlasy ostﬁíhané na mikádo. VÛbec se nestydûla.
„Vem si ho. Sly‰í‰, jak pﬁede?“
Aniãka pustila babiããinu ruku a holãiãka jí koÈátko
opatrnû podala. Pﬁedlo spokojenû dál, a dokonce jí rÛÏov˘m
jaz˘ãkem olízlo zápûstí.
„Aniãko, jestli chce‰, mÛÏe‰ se s koÈátkem posadit,
babiãka by na tebe zatím poãkala za dveﬁmi.“
Aniãka se na babiãku podívala a pﬁik˘vla. Pak ‰la s blonìatou holãiãkou, která se jmenovala Irena, k lavici. Brzy je
obklopily i dal‰í dûti, nikdo se jí v‰ak na nic nevyptával.
Vlastnû ano, ale dûti se ptaly na docela normální vûci: jestli
umí ze Ïv˘kaãky bublinu, jestli si uÏ lakovala nehty, jestli ráda tancuje anebo jestli umí pískat na prsty.
Aniãka odpovídala podle pravdy „ano“ nebo „ne“
(pískat na prsty neumûla), ale pﬁitom si uÏ v‰imla, Ïe Eli‰ka Jiráãková, ta holãiãka z houpaãky, chodí po tﬁídû
s kon˘vkou a zalévá kytky. MoÏná byla opravdu tak tichá,
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Ïe se na nic nevyptávala, ale Aniãka cítila, jak jí to teì vadí,
Ïe se taky nevyptává. Jako by jí bylo úplnû jedno, Ïe sem
Aniãka pﬁi‰la. A jak na to myslela, nûkdo ji najednou zezadu
zatahal za vlasy.
Hned se otoãila. Naproti ní stál ãernovlas˘ kluk a vesele
se uchichtával.
„Para‰íne, nepﬁedvádûj se,“ okﬁikla ho Irena, ale on se
místo toho zaãal v‰elijak ‰klebit a pitvoﬁit a volal: „Jsem
pirát!“ A potom s nataÏenou nohou odkulhal do zadní lavice.
Tam si sedl a hrozivû koulel oãima.
„Rad‰i si ho nev‰ímej,“ ﬁekla Irena. „Je to cvok.“
„A to kulhá schválnû?“ zeptala se Aniãka.

„To ví‰, Ïe schválnû. Poﬁád si vymej‰lí blbosti,“ ﬁekla
zase jiná holãiãka, která mûla taky mikádo, jenÏe ãerné,
a jmenovala se Olina.
A Irena se zeptala: „Aniãko, nechce‰ jít po ‰kole k nám?“
Aniãka chtûla, dokonce si to moc pﬁála.
KdyÏ zazvonilo, bûÏela se zeptat babiãky. UÏ se vÛbec
nebála a babiãka se usmívala: „A to bylo strachu, viì,
Aniãko.“
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Anička má první kamarádky,
ale taky ji bodne včela

Aniãka nesla koÈátko i celou

cestu ze ‰koly. Opatrnû s ním kráãela uprostﬁed nov˘ch
kamarádek. Z jedné strany ‰la Irena, která mûla vlasy
Ïluté jako slámu a ruce bílé skoro jako tvaroh, a z druhé
strany Olina, která byla snûdá a ãernovlasá a na pravé tváﬁi
mûla pihu.
Irena a Olina, bílá a ãerná, kaÏdá vypadala úplnû jinak, ale pﬁitom se sobû vlastnû podobaly. Tﬁeba tím, jak
dokázaly ‰piãkou boty lehce odkopávat kamínky. Anebo jak si poﬁád skákaly do ﬁeãi. Obû taky svornû prohlásily, Ïe nemají rády Eli‰ku Jiráãkovou, protoÏe je nafoukaná.
„Je stra‰ná,“ ﬁekla Irena. „KdyÏ se jí na nûco zeptá‰,
vÛbec ti neodpoví.“
„A myslí si, Ïe se z t˘ její houpaãky kaÏdej hned
zblázní,“ pﬁidala se Olina.
„A z toho jejího sluneãníku taky.“
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„Je fakt pra‰tûná. V‰ude s ním chodí.“
„K tÛÀce s ním pﬁece taky chodila.“
„No jo, k tÛÀce. Jé, Aniãko, bude‰ se chodit koupat do
tÛÀky? Tam je to bezvadn˘.“
„A umí‰ vÛbec plavat?“
„Docela jo,“ k˘vla Aniãka.
„Do poloviny stejnû staãí‰, a pak je tam takov˘ slizk˘
bahno.“
„Ale na bﬁehu je písek.“
„To je, a jsou tam i dva velk˘ kameny.“
„A z tûch mÛÏe‰ skákat ‰ipku.“
„Umí‰ ‰ipku?“
„Moc ne,“ pﬁiznala se Aniãka.
„To nevadí, hlavnû se nesmí‰ bát, a nauãí‰ se ji hned.“
„Já se nebojím,“ ﬁekla hrdû Aniãka.
„A bojí‰ se nûãeho?“
„Já nevím… moÏná, moÏná trochu tmy,“ ﬁekla Aniãka,
i kdyÏ v tu chvíli ji napadlo, Ïe zrovna dneska se vlastnû
trochu bála i toho Para‰ína.
„Já se zase bojím pavoukÛ,“ ﬁekla Irena. „Jsou odporn˘.“
„A já se nebojím niãeho,“ prohodila Olina a vesele
odkopla dal‰í kamínek.
Tak v tom hovoru zatím minuly viadukt i fotbalové
hﬁi‰tû. Aniãka se ohlédla zpátky. Na kopci za tratí stál
babiããin dÛm, a proto vûdûla, Ïe je pﬁesnû u hﬁi‰tû, které
si vãera prohlíÏela dalekohledem. A uÏ se spoleãnû blíÏily
i k domkÛm.
„Vidí‰ tu houpaãku?“ ‰Èouchla do ní Irena. „Elina
urãitû není doma, jinak by tam uÏ dávno sedûla.“
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Houpaãka stála na peãlivû zastﬁiÏeném trávníku
a vypadala opu‰tûnû. Aniãka si hned vzpomnûla, jak na
ní Eli‰ku dlouho pozorovala. JenÏe Eli‰ka si jí dneska
ve tﬁídû vÛbec nev‰ímala. Asi mûla Irena s Olinou pravdu, Ïe je nafoukaná. I tichá, i nafoukaná. Proã by to ne‰lo
dohromady?
Tak aÈ si je, ﬁekla si v duchu Aniãka, ale stejnû se jí nûco
uvnitﬁ divnû sevﬁelo.
„A tamhle uÏ bydlíme!“
Irena ukázala na dÛm pod lesem. Byl to obrovsk˘
dÛm, uÏ trochu opr˘skan˘, ale ve v‰ech oknech se
ãervenaly mu‰káty a na zahradû kvetla spousta barevn˘ch
kvûtin. Pro‰ly brankou a cestiãkou kolem domu se
dostaly na dvÛr. Aniãka Ïasla. Byly tu slepice, kachny,
husy, ale i ãtyﬁi bílé krÛty s ãervenou kÛÏí na krku. A vtom
se k nim zaãal hrozivû pﬁibliÏovat barevn˘ kohout.

