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Stará chalupa 
A že nevíte děti, jak to bylo s těmi myškami u Nováků? To vám to musím vypravovat. Začnu 

pěkně od začátku. 

Novákovi měli vlastně chalupy dvě. V té jedné bydlili, ta byla nová, z cihel a kamene, pěkně 

obílená a v oknech kvetly celý rok květiny. Ta druhá byla stará, celá dřevěná. Tam dříve 

bydlili dědeček s babičkou, ale ti už zemřeli, a tak ta chalupa byla prázdná. 

Vlastně docela prázdná nebyla. Byl tam ještě nábytek po staříčcích, dvě skříně, postele, stůl, 

lavice, židle a všelijaké bedny a truhly. Do nich dávali Novákovi staré krámy. A tak v těch 

bednách a truhlách byly bačkory a staré boty, které už nikdo nenosil. Pan Novák tam měl 

nářadí, kleště, kladiva, šroubováky, hřebíky, šroubky a jiné věci. Ty totiž potřeboval, když 

něco spravoval. 

A ještě tam kdosi byl. Bydlily v té staré chalupě myšky. Bylo jich několik rodin, mladé i staré. 

Ani nevím, jak se všechny jmenovaly. Jen si pamatuji, že ta nejodvážnější, která se nikdy 

ničeho nebála, byla myška Šmejdilka. Měla hodně kamarádek: Ryšku, Bystroočku, Šukalku a 

malou Šedku. 

Šmejdilka 
Šmejdilka bydlila v díře za skříní. Teď se právě probudila a chystala se na návštěvu k Šukalce. 

Ale co to? Na chodbě se ozvaly kroky, cvakla klika a kdosi vstoupil do světnice. Šmejdilka byla 

ve své díře potichounku, jen pozorovala, kdo to přišel. A jejej! Toník Nováků! Toho měla 

ráda, ten se nikdy ve světnici dlouho nezdržel. Někdy něco přinesl, jindy něco odnesl, 

obyčejně zapomněl na stole kousek chleba nebo rohlíku a zase hned šel. Tentokrát přinesl 

Toník papuče. Neuložil je do staré truhly, ale dal je jen na lavici. Než bys napočítal pět, byl už 

zase venku.  

Ještě ani pořádně nezavřel dveře a už byla Šmejdilka uprostřed světnice. Hned běžela k lavici, 

aby se podívala, co Toník přinesl. Bačkory! Myšce zazářila očka radostí. Ona už tak dlouho 

toužila po bačkorách. Ve světnici sice bylo několik párů bačkor a bot, ale ty paní Nováková 

dávala do bedny a přikryla víkem. Šmejdilka, ani jiná myška se k nim nemohly a nemohly 

dostat. Šmejdilka se ještě pamatovala, jak se nasmála, když jí vyprávěla jedna tetička, jaký 

tunel si udělala z bačkory. Ve špici prokousala ta tetička díru a teď běhala bačkorou jako 

opravdovým tunelem. 
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Myška hbitě vylezla na lavici, párkrát se zahryzla do špice a díra byla tak veliká, že by se tudy 

snadno protáhla i tlustá tetička Hryzalka. Chvíli prolézala bačkorou, moc se jí nová zábava 

líbila. Ale pak si vzpomněla na své kamarádky. Měla dobré srdíčko a chtěla i těm ostatním 

dopřát radosti z nové hry.  

Myšky si hrají 
 Šmejdilka zapískala na kamarádky tak, jak to měly smluveno, když si chtěly hrát na podlaze. 

A už tu byla Ryška, Bystroočka i Šukalka, a za chvilku vylezla i malá Šedka. Ta měla očička 

ještě rozespalá a trochu pofňukávala, protože jí maminka nechtěla pustit mezi starší 

kamarádky. Prý je ještě malá a má ještě spát. Ale Šedka moc pěkně prosila a že se za chvilku 

vrátí, a tak ji maminka pustila. 

Myšky stály uprostřed světnice, rozhlížely se, rozhlížely, ale Šmejdilka nikde. Copak se jim to 

jen zdálo? Přece jasně slyšely, jak Šmejdilka volala! Snad si z nich udělala jen legraci! Ale to 

by jí neodpustily! 

Ale co to? Zase se ozvalo zapísknutí. A tentokrát všechny myšky dobře slyšely, že to bylo 

z rohu, kde stojí lavice. A Šmejdilka zase nikde! Ale už ji našly. Ocásek ji prozradil, byla totiž 

celá schovaná v bačkoře, jen ocásek se jí tam nevešel. Čouhal ze špice. To bylo smíchu! A teď 

i ostatní myšky hop na lavici, postavily se jedna za druhou a dělaly vlak. První byla Šmejdilka, 

poslední Šedka. Ta dělala jen docela malý vagónek. A už prolézaly bačkorou, jen se jim 

ocásky míhaly.  

 

Když už si dost vyhrály, dostala Šmejdilka hlad. Byla skoro pořád hladová. Její maminka často 

říkala: „Naše Šmejdilka snad jednou z hladu i hřebíky bude jíst!“ Ale to zase ne. Šmejdilka 

dobře věděla, co se smí jíst a co ne. 

 Teď měla chuť na nějakou pořádnou svačinu. Stačil by kousek chleba, ale rohlík by byl ještě 

lepší. Chvilku přemýšlela a rozhlížela se po světnici. Pak jí očka zazářila. Vždyť Toník nesl 
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v druhé ruce něco k snědku! Než se ostatní myšky nadály, byla Šmejdilka na stole a hryzy, 

hryz, už si na něčem pochutnávala. 

Myšky nelenily a hbitě se vyšplhaly za svou starší družkou. Svorně uhryzávaly z rohlíku, který 

tam Toník zapomněl. Chutnalo jim znamenitě a snad by snědly všechno do posledního 

drobečku, kdyby je jejich maminky neokřikly: „Nechte si přece něco na zítra! Zítra je také 

den. Nemusíte hned všechno sníst, co vám pod fousky přijde!“ 

A už vylezly staré myši z děr, sesbíraly kousky rohlíku i poslední drobečky a odnášely to do 

svých domovů. 

Šmejdilka hraje divadlo 
Šedka se málem dala do pláče. Tolik jí rohlík chutnal. Jedla pomalounku, protože měla docela 

malé zoubky, a tak měla bříško ještě prázdné. 

Šmejdilce bylo Šedky líto. Chtěla ji nějak potěšit. Přišla k ní a řekla: „Neplač, Šedko, když 

budeš hezky hodná, zahraju ti divadlo.“ 

Šedka nevěděla, co to divadlo je. Jen tušila, že Šmejdilka bude dělat nějaké legrace. Hned 

osušila slzy, slezla ze stolu i s Ryškou, Šukalkou a Bystroočkou. Sedly si všecky na zem a dívaly 

se, co bude jejich kamarádka dělat. 

Šmejdilka zůstala na stole. Posadila se na zadní nožky, zvedla přední pacičky a změněným 

hlasem povídala: „Pojďte sem, myšky, velké i malé, budu hrát dobrého myšího krále!“ 

Schovala si totiž pár rohlíkových drobečků a pokračovala laskavě: „Která je nejmenší mezi 

vámi, ta dostane dobré hamy, hamy!“ 

Maličká Šedka ani nedutala. Celá blažená se dívala na Šmejdilku – dobrého myšího krále, jak 

rozevírá pacičky a sype z nich drobky. Ani se neodvažovala přiblížit, až dobrý myší král řekl: 

„Poběž, ty Šedko malá, sem, dostaneš rohlík s máslíčkem.“ 

Paní Nováková zasahuje 
Dvakrát nemusil nikdo Šedku pobízet. Ty rohlíkové drobečky, ty byly jako bonbonky. 

Ostatním myškám však bylo líto, že ony nic nedostaly. Každá chtěla též nějaký drobek. Teď se 

začaly prát, pískotu a křiku tam bylo, až uši zaléhaly – a tu se stalo něco neočekávaného. 

Otevřely se dveře a paní Nováková stála na prahu. Do myšek jako když střelí. Rozutekly se do 

svých děr, ale stejně už bylo pozdě. Paní Nováková je viděla. Co pomohlo, že teď už byly 

schovány a u svých maminek, když dobře slyšely, jak paní Nováková pohněvaně říká: „To je 

pěkné nadělení, tolik myší najednou! To tak nesmí zůstat! Musím sem ještě dnes přinést 

pasti.“  

Jakmile myši zaslechly něco o pastích, začaly se ve svých úkrytech chichotat. To  jim jejich 

maminky, ještě když byly docela maličké, vypravovaly, že pastí se nemusí žádná myška bát. 

Jen přiblížit se k nim nesmí. Jinak past sklapne a myšku zabije. Ale malá Šedka se přece celá 

strachem rozklepala. Ještě nikdy past neviděla, a tak se jí bála jako nějaké pušky nebo děla. 

Pak se dala do usedavého pláče a její maminka jí musela dát všechny rohlíkové drobečky, aby 

ji trochu potěšila. Potom teprve usnula a usnuly i ostatní myšky. 
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Jen Šedá kmotra, nejstarší a nejmoudřejší myš, slyšela, jak opět vrzly dveře, a paní Nováková 

přinesla pasti. Rozestavila je porůznu ve světnici, jednu dala do kouta k lavici, druhou ke 

skříni, třetí ke staré bedně, čtvrtou pod židli. Šedá kmotra se pastí nebála, ale myslila na tu 

myší mládež a povzdechla: “Jen aby ty malé myšky, hlavně ta divoká Šmejdilka, neprovedly 

nějakou hloupost!“ 

Past 
Už byla noc, lidé spali, jen myšky se začaly probouzet. To se ví, první byla vzhůru Šmejdilka. A 

hned, že se půjde proběhnout. Sotva vylezla z díry, stanula celá překvapená. Jéjej, to to tu 

vonělo! Kdo sem přinesl ty dobroty? Šmejdilka přemýšlela a přemýšlela, co to asi může být. 

Tu vůni už odněkud znala. Aha, už to má, už si vzpomněla. 

Jednou byla moc nemocná a tu ji přišla navštívit její babička, co bydlila v krámě u Veselých. A 

ta babička jí přinesla dárek. Byl to kousek běloučkého špeku, zabalený v kůžičce od salámu. 

Nemocná Šmejdilka to tehdy slupla jedna dvě, byla to lahůdka nade všechno pomyšlení. Tak 

jí to chutnalo, že prosila a škemrala, aby jí babička příště zase takový dárek přinesla. Ale 

babička už nepřišla. Byla stará a špatně viděla, a tak vlezla do pasti. A to byl její konec. 

Šmejdilka se až hrůzou otřásla při vzpomínce na babiččinu smrt. Ale dlouho na nebohou 

babičku nemyslila, vždyť už tu byly její kamarádky: Šukalka, Ryška, Bystroočka a teď z díry 

vystrčila hlavičku i malá Šedka. Myšky se zvědavě rozhlížely a ptaly, cože to tu tak krásně 

voní. Malá Šedka, které se právě zdálo o dobrém myším králi, tak trochu jako ze sna  

povídala: „To aši dobý mysí kál nám honým mysictám neco pinesl.“ Ostatní myšky by tomu 

málem uvěřily, ale tu z díry vylezla Šedá kmotra a varovným hlasem povídá: „Nebyl to  myší 

král. To paní Nováková nalíčila sem pasti se salámem a vonným špekem. Myslela, že vy 

budete tak hloupé a pro kousek pochoutky se necháte zabít. Ale já vám povídám: Zalezte 

zpět do svých děr! Nevšímejte si těch dobrot zde! Jinak na to samy doplatíte. Lepší jsou 

drobky chleba za živa než salám v hodině smrti. 

Když Šedá kmotra domluvila, bylo ve světničce ticho, tichounko. Pak se myšky vrátily do 

svých děr, protože to byly celkem poslušné myšky. Šedá kmotra jim nemusela nic dvakrát 

říkat. 

Šmejdilka neposlouchá 
I Šmejdilka šla ke své díře, ale pak se schovala za skříň. Nikdo nezpozoroval, že zůstala ve 

světnici a neuposlechla Šedou kmotru. Proč byla Šmejdilka tak neposlušná? Inu, měla velký 

hlad. A ve světnici bylo plno lahůdek. Také byla náramně zvědavá, jak vlastně ty pasti 

vypadají. 

Mihla se jako šipka světnicí a už byla u lavice. Tu se v ní dech zatajil. Tam, pod lavicí, uviděla 

tu nebezpečnou věc. Opatrně se přišourala blíž, ale pak se dala do smíchu. To se ví, ne moc 

nahlas, aby se neprozradila. Tak tohodle prkýnka s několika drátky se mají myšky bát? Vždyť 

to vůbec nevypadá nijak strašidelně! A jéjej, co to tu ještě je? Kus špeku – a docela na kraji! 

Kdyby si mohla aspoň malý ždibíček ochutnat! Zajedla by to kůrkou chleba, kterou má 

maminka doma v komoře a to by byla večeře! 
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Myška obcházela past kolem dokola a mlsně se olizovala. Odvážila se dokonce přiblížit až 

k samému kraji. Vůně mastné pochoutky ji vábila čím dál tím víc. Zachtělo se jí aspoň zblízka 

si přivonět. To přece není nic zlého. Docela potichu a opatrně se přišourala až k tomu konci, 

kde špek zářil svou bělobou do tmy světničky. A jak si k té mastné lahůdce čichla, dostala 

velikou, ale převelikou chuť na kousek. Zapomněla, co jí maminka říkala. Zapomněla, jak 

Šedá kmotra před chvílí myšky varovala. Stále si jen myslela: Vždyť to nikdo nepozná. Šedá 

kmotra už stejně špatně vidí, ta si ani nevšimne, když si pacičkou utrhnu jen docela malý 

ždibíček. Jen tak kousíček na jazýček. A už si chystala pacičku a tichounce si počítala: Jedna, 

dvě, tři – a drápky se zabořily do měkké dobroty. Ale v tom okamžení ucítila prudkou bolest 

v prstech, tak prudkou a palčivou, že bolestivě zakvikla. Současně pronikavě cvaknutí sklaplé 

pasti přerušilo ticho ve světnici. 

Šmejdilka si s hrůzou uvědomila, co provedla. Vyškubla prstíky z pasti, ale nic to nepomohlo. 

Pacička bolela stále víc a víc. Myška nahlas zasténala. Naříkala bolestí a také proto, že se 

sama za sebe styděla. Pozdě si připomenula, jak ji maminka vždy učila, že neposlušné myšky 

nic dobrého nečeká. 

V tiché světnici bylo náhle velmi rušno. Myši vylézaly z děr a zvědavě se rozhlížely, co se 

stalo. Šmejdilka se zatím odšourala za skříň a tam si olizovala zraněnou pacičku. Bála se, co 

tomu řekne maminka. Její maminka byla velmi přísná a vždycky Šmejdilku potrestala, když 

neposlouchala. Zamkla ji do té nejtemnější komůrky v jejich bytě a nedala jí nic jíst. A to byl 

velmi krutý trest, protože Šmejdilka, jak už víte, měla pořád hlad.  

A maminka už vylézala z díry a hned hrozivě zavolala: „Šmejdilko, pojď sem!“ Myška si chtěla 

osušit slzy, ale ty jí stále tekly, protože rána na pacičce bolela čím dál tím víc. A tak se celá 

uplakaná přišourala k mamince a s bázní očekávala, co se bude dít. Uslzenýma očima se 

trochu rozhlídla kolem sebe a viděla, že jsou tu všechny myši ze sousedství. I tetička Hryzalka 

vylezla, ba i Šedá kmotra tu stála a vážně pokyvovala hlavou. Šmejdilka se hrozně styděla a 

nejvíc před Šedou kmotrou. Tu přece všechny myšky, i ty starší, poslouchaly a poslouchají na 

slovo. 

Maminka měla už přichystaný proutek a už chtěla neposlušné dcerce důkladně vyprášit 

kožíšek, když Šedá kmotra promluvila: „Neposlušná myška Šmejdilka je už dost potrestaná. 

Teď si konečně zapamatuje, že neposlušné myšky nic dobrého nečeká. Až se jí rána zahojí, 

musí vykonat něco moc pěkného, abychom jí my všechny mohly odpustit. Slibuješ nám to 

Šmejdilko, viď?“ 

Šmejdilka jen kývla hlavou. Nejraději by řekla: „Však uvidíte, že teď budu tou nejhodnější 

myškou a že vám budu vždy a ve všem pomáhat!" 

Šmejdilka stůně 
Maminka si odvedla uplakanou dcerku do svého bytu v díře za skříní. Šmejdilka stále naříkala 

a pacička jí začala otékat. Maminka honem sháněla nějaký obvaz. Měla v jedné krabici 

všelijaké nitě, hadříky, pentličky, které porůznu nacházela a vždy pečlivě schovávala. Věděla 

dobře, že se takové věci v domácnosti vždycky hodí. 
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Maminka měla několik dětí a ty byly také takové divoké jako její nejmladší dcerka Šmejdilka. 

Často se vrátily domů s odřeným ocáskem nebo raněnou pacičkou. Maminka rány 

mastičkami mazala, čisté obvazy přikládala, až se zase zacelily. 

Při vzpomínce na své starší děti povzdechla: Kdepak asi jsou? Už dlouho o nich nic neslyšela. 

Jednou – ale tomu už je dávno – k ní přišel její nejstarší synek a řekl: „Maminko, už jsem dost 

velký, půjdu do světa a budu se živit sám. Za všechno ti pěkně děkuji“ Pak vylezl otevřeným 

oknem a s ním i druhé dvě děti. Maminka si myslila, že se nastěhoval někam blíž k nové 

Novákovic chalupě. On totiž měl moc rád hudbu. Od té doby, co Toník Nováků dostal housle, 

nebylo s ním doma k vydržení. Když Toník hrál, stále jen poslouchal a chvílemi i zpíval. Měl 

takový krásný hlas. 

Maminka potajmu setřela slzu. Měla svého nejstaršího synka ráda a bylo jí smutno. 

Ale teď nebyl čas na vzpomínání. Teď musila ovázat poraněnou Šmejdilčinu  pacičku. 

Otevřela víko krabice, kde byly pečlivě schovány hadříky – a překvapením se jí začaly třást 

ruce. Krabice byla prázdná. Že by zde byl zloděj? napadlo ji v prvním okamžiku. Ale toto! Až 

se za takovou myšlenku zastyděla. Přece si zde všechny myšky pomáhají a ne aby jedna 

druhé bez dovolení něco brala. Ale kdo to jen mohl udělat? 

Celá poplašená přiběhla ke Šmejdilce a povídá: „Ztratily se obvazy. Nevíš o nich?“ Tu se malá 

myška ještě více rozvzlykala a pomalu se přiznávala, že dala všechny hadříky Šedce.  Šedka 

má dvě panenky a ty panenky neměly žádné šatičky. Šedka chtěla, aby její panenky měly 

sukýnky a halenky, kabátek a čepičky; také nějaké zástěrky pro ně potřebovala. A tak jí 

Šmejdilka dala všechny hadříky, aby Šedka mohla panenky ustrojit. 

Maminka jen vzdychla a povídá: „Vidíš, vidíš, zase trpíš za to, žes bez dovolení brala věci, 

které nebyly tvoje“.  A pak už nic neříkala, jen byla velmi smutná. Tak smutnou ji dosud 

Šmejdilka neviděla. Odešla, ale kam, to dcerce neřekla. 

Osamělá Šmejdika si zase umiňovala, že se polepší, aby už její maminka nikdy nebyla smutná. 

Přemýšlela, kam asi maminka šla. Snad za Šedkou pro hadříky? Ale to by nešlo: Vždyť Šedka 

už má kolik obleků hotových a dnes ještě chtěla z posledního hadříku zhotovit noční košilku. 

A co tak Šmejdilka přemýšlela, zaslechla z díry známé zvuky. To maminka se vracela domů. 

Nesla pavučinu. Přiložila ji opatrně na dcerčinu pacičku a přitom povídala: „Dal mi ji pavouk 

Tkadleček, co bydlí v rohu za postelí. Ani jsem mu o tvém úrazu nemusila vyprávět. On už 

všechno věděl. Prý dnes téměř celou noc nespal. Ten rámus ho vyrušil z prvního spánku.“ 

A zase byla smutná. Neřekla své trpící dcerce, že pavouk nechtěl pavučinu dát. Prý by raději 

poslal Šmejdilce metličku. Co prý už se naspravoval pavučin, které mu Šmejdilka potrhala, 

když se tak divoce honila z kouta do kouta. Ale když maminka stále prosila a dobré 

Tkadlečkovy pavučiny vychvalovala, sundal pavouk jednu a nakonec docela vlídně řekl? 

„Tahle jistě pomůže“. 

Malá Šmejdilka věděla, že pavouk ji rád nemá. Ani pochopit nemohla, že přece maminka od 

něho pavučinu dostala. Vzala maminku kolem krku a zašeptala: „Já už teď budu hodná, uvidíš 

maminko!“ Pak se schoulila do rohu postýlky a pomalu usínala. 
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Zdálo se jí, že se stala dobrou myší královnou. Bydlila s maminkou v krásném pokoji a Toník 

Nováků jim na čistých talířkách nosil salámy, dorty, cukr a jiné dobroty. Ve sklenicích byly 

vždy sladké šťávy, tak slaďoučké, že chutnaly jako med. 

Když se za chvíli šla maminka na spící dcerku podívat, Šmejdilka se ve spánku blaženě 

usmívala. 

Hrozba paní Novákové 
A bylo ráno. Na dvoře bylo veselo a živo. Slepice pilně zobaly, husy si štěbetavě povídaly, kde 

roste nejchutnější tráva, a pes Alík pobíhal hned sem, hned tam. 

Tu se otevřela vrátka a paní Nováková přišla na dvůr. Malí opeřenci hned k ní a div jí 

nevyrazili proutěný košík se zrním. A paní Nováková, to musím říci, byla samé dobré slovo a 

samý úsměv. Hladovým slípkám házela plné hrsti zrna, husy pustila, aby si šly na ta 

nejchutnější trávu, a Alíka vlídně okřikovala, aby na ni tak bláznivě neskákal. 

Když tu drůbež dost nasytila, napadlo jí, že by se měla podívat, co se děje ve staré chalupě. 

Tam se myšky právě probouzely. Ty malé měly sto chutí jít se proběhnout po podlaze. Chvíli 

naslouchaly, zdali se ozve Šmejdilčino zapísknutí, ale to by se dnes hned tak nedočkaly. Vždyť  

Šmejdilka měla pořád churavou pacičku a tiše ležela doma ve svém koutku. Pravda, pacička 

už tolik nebolela, ale Šmejdilka neměla dnes prostě náladu. 
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A dobře tak, že nevstala. Vždyť na chodbičce vrzla vrátka, zaharašil klíč, teď cvakla klika – a 

paní Nováková stála ve dveřích staré světnice. Ó, ta byla překvapená, když viděla, že se ani 

jedna myška nechytla do pasti! Jedna past byla sice sklaplá, ale po myšce ani památky. Paní 

Nováková chvíli vrtěla hlavou a pátravě se rozhlížela po světnici. Z její tváře zmizela všechna 

vlídnost. Žádný úsměv, žádné dobré slovo jí nevyšlo z úst. 

Zprvu si říkala něco potichu pro sebe, ale pak jako by nic vyslovila slovo, při jehož zvuku už se 

myšky třásly: „Kocour, kocour, kocour zde udělá pořádek.“ Pak hlučně přirazila dveře a 

odešla. 

Myšky jsou bezradné 
Ve světnici zůstalo po odchodu paní Novákové ticho, ticho jako v hrobě. Myšky jako by 

hrůzou zkameněly. Dlouho se nemohly z úleku vzpamatovat. Pastí, těch se nebály. Ale 

kocoura? Vždyť už od malička každá myška ví, že kocour a kočka jsou největší nepřátelé 

celého myšího rodu. A Novákovic Mourkovi svítí oči jako dva rozžhavené uhlíky. Vousy má 

tak dlouhé, že by jimi jako na udici mohl vytahovat myši přímo z děr. Kdyby aspoň nechodil 

tak potichu! Kdyby aspoň hodně ztěžka našlapoval jako paní Nováková! Tu myšky už poznají 

podle kroku a ještě hodně daleko. Ale to kocour ne, ten chodí tak potichu, jako by měl 

polštářky na nohou. Myšky ho neslyší, i když mají hodně bystrý sluch. 

Co si jen počnou? Ty mladé se stále ještě strachem třásly a pak se daly do usedavého pláče. 

Malá Šedka,  která ještě nikdy kocoura neviděla, si myslila, že vypadá jako paní Nováková, 

jenže má čtyři nohy a vousy pod nosem. Snad jindy by se tomu Šedčina maminka s chutí 

zasmála, ale dnes ne. Dnes měla plnou hlavu starostí. 

Neveselo bylo ve všech myších domácnostech. Tlustá tetička Hryzalka prohlížela zásoby jídla. 

Měla v komoře trochu chlebových a rohlíkových drobků. V ořechové skořápce měla trochu 

obilných zrn. A tam v tom papírku v tmavém koutě, aby to hned tak nikdo neviděl, bylo něco 

schováno. Byl tam kousek perníku. Ten se dostal k Hryzalce téměř zázračným způsobem. 

Tetička Hryzalka vzpomíná 
Bylo to tenkrát, když Toník něco přitloukal na stěnu právě nad Hryzalčinou dírou. Klepl 

kladívkem tak nešikovně, že místo do hřebíku se ťukl do prstu. Pak toho tlučení na chvíli 

nechal, vytáhl z kapsy perník a s chutí se do něho pustil. Hryzalka ze své díry pokukovala po 

chlapci, či vlastně po perníku. 

A tu se stalo něco, na co tetička do smrti nezapomene. Najednou cosi spadlo a v jejím bytě 

se rozhostila tma tmoucí. Myška se ulekaně schoulila do nejzazšího koutku svého bytu. 

Myslila, že se sesypala celá Novákovic chalupa a zasypala otvor do jejího bytu. S hrůzou 

čekala, co se bude dále dít. Ale už se nic nestalo, jen Toník bušil dále kladivem. 

Ponenáhlu počal mizet strach z očí Hryzalky. Tetička se začala olizovat a pomlaskávat. V jejím 

bytě byla sice stále tma jako v pytli, ale zato libá vůně se šířila a pronikala do všech koutů. 

Teď teprve Hryzalka pochopila, co se stalo. Toníkovi upadl kus perníku a rovnou do 

Hryzalčiny díry. Tu úplně ucpal. 
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A protože Hryzalka byla jako všechny myšky náramně mlsná, slupla hned kousek, to je 

pravda. Ale pak si vzpomněla na tu myší mládež. Sama už děti neměla, ale měla ráda 

Šmejdilku, Šukalku, Ryšku, Bystroočku a hlavně malou Šedku. Pro ně schovala ten zbytek 

perníku. 

Teď však nebyl čas vzpomínat na podivuhodnou příhodu s perníkem. Teď se musila Hryzalka 

starat, jak opatřit další zásoby. Což když kocour bude ve staré světnici několik dní? Vždyť 

žádná myška nebude smět opustit svou díru. Jinak by po ní Mourek chňapl a to by byl její 

konec.  

Rada Šedé kmotry 
A právě tak jako Hryzalka, právě tak i ostatní myší maminky prohlížejí, na jak dlouho jim 

vystačí zásoby jídel. Brzy byly s prohlídkou hotovy, vždyť nebylo téměř co prohlížet. Velké 

zásoby potravin nejsou téměř v žádné myší domácnosti. Komu by jen napadlo v tuto dobu, 

kdy venku ještě slunko svítí, komu by jen napadlo shánět jídlo do zásoby? To až studený vítr 

začne foukat z polí, tehdy myšky shánějí kdejaký drobek, kdejaké zrníčko, jen aby v zimě 

neměly hlad. 

Co si jen počnou, kdo jim poradí? 

Šmejdilčina maminka potají stírá slzu, aby to dcerka neviděla. Ale malá Šmejdilka, která dnes 

leží nezvykle klidně, přece zaslechla, jak maminka povzdechla: „Ach, kdyby tu byl náš tatínek, 

ten by už něco vymyslil!“ Ale Šmejdilčin tatínek, myšák Šmejdula, byl někde ve světě a 

možná, že snad už ani nežil. Vždyť už je tomu kolik dní, co odešel a dosud se ještě nevrátil. 

A nevzdychá jen Šmejdilčina maminka, též ostatní myšky smutně věší hlavu. Zásoby jídel 

nejsou nikde. To, co mají, stačí sotva na dva tři dny. A což když zlá vláda kocoura ve staré 

chalupě bude trvat déle? Co si jen počnou? Kdo jim poradí? 

Ale, myšky, copak jste zapomněly, že Šedá kmotra je nejmoudřejší a nezkušenější z vás? Šedá 

kmotra vždy dobře poradila, ta dovedla dosud zaplašit nejednu starost. Dovede to i dnes? 

Šmejdilčina i Šedčina maminka už vylézají z děr, aby vyslechly radu Šedé kmotry. A nejsou 

samy. Ryščina a Šukalčina maminka je též na půl cestě ke kmotřinu příbytku. A sousedka 

Bystroočková tam také míří. 

Ani nemusely u díry Šedé kmotry klepat. Sama jim jde naproti. Je vážná, ale jinak klidná. 

Svým starým, trochu již třesavým hlasem přivítala myšky. A hned, aby prý se podsadily, že 

ona už ví, proč přicházejí. Ona sama o hrozbě paní Novákové přemýšlela a má už plán. 

Myšky jako jedním hlasem prosily: „Řekni nám, Šedá kmotro, co máme dělat? My se tolik 

bojíme, že nás kocour všechny pochytá. Ubohé naše děti ještě nic ze světa nepoznaly a tak 

mladé musí zahynout v drápech kocoura! Vždyť každou chvíli se mohou dveře otevřít a paní 

Nováková sem přinese to hrozné zvíře, našeho největšího nepřítele!“ 

Šedá kmotra se trochu usmála a klidně řekla, že dnes ještě není čeho se bát. Celý den až do 

večera a celou noc mohou být myšky klidné. Zítra ovšem, zítra už tomu bude jinak. 

„A jakpak víš, že paní Nováková přinese kocoura až zítra?“ ptaly se udiveně myší maminky. 
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„Vím to“, řekla Šedá kmotra. A myšky se trochu uklidnily. Šedá kmotra nikdy nic neřekla, co 

bezpečně nevěděla. Už tak bázlivě nepokukovaly po dveřích, už nebyly vyplašené při každém 

zvuku kroků. Tiše naslouchaly, co jim nejstarší a nejmoudřejší myš povídá. A ta pokračovala: 

„Já už mám špatné spaní, a tak slyším, co se venku děje. Dnes v noci sem na dvorek, zrovna 

pod okno naší světnice, přišla kočka Minda tam z chalupy u lesa. A ta Minda Mourka zvala, 

aby prý přišel dnes v noci k nim do chalupy u lesa. Její paní nechává okno u komory otevřené. 

A v komoře jsou hrnce mléka. Ať prý Mourek přijde, budou mít dobrou večeři. A Mourek se 

olízl, až to mlasklo. Řekl, že určitě přijde, aby ho čekala už dnes odpoledne.“ 

 

Šedá kmotra mluvila pomalu. Teď si musela chvilku oddechnout, aby popadla dech. Ostatní 

myšky ulehčeně vydechly. Tedy dnešní noci jim ještě nehrozí žádné nebezpečí! Ale co bude 

potom? Upřely pohled na Šedou kmotru a ta už zase pokračovala: 

„Zítra se Mourek vrátí a paní Nováková ho přinese sem. Ale my tu už nebudeme!“ 

„A kde budeme?“ ptaly se myšky plny údivu. 

„Vystěhujeme se odtud“, řekla Šedá kmotra a hlas se jí podivně zachvěl. 

Poslední slovo Šedé babičky, jak se kmotře také říkalo, uslyšely i malé myši, bázlivě vykukující 

z děr. Hned se daly do pláče a naříkání. Nemyslily na starosti se stěhováním. Pořád jen 

litovaly, že už si nebudou hrát na podlaze, že nebudou rejdit z kouta do kouta, že si nebudou 

dělat vláčky a prolézat tunely z papučí, že Šmejdilka jim už nezahraje divadlo. Ale babička nic 

nedbala jejich pláče a žalu a opakovala: 

„Vystěhujeme se odtud. Musíme se vystěhovat.“ 

„A kam?“ ptaly se ustrašeně myší maminky. 

„Nastěhujeme se na půdu, tam budeme mít víc volnosti a klidu,“ řekla teď už pevným hlasem 

Šedá kmotra. 

„A jak se tam nastěhujeme, když okna i dveře jsou zavřené?“ zase naříkaly myšky. 

Šedá kmotra zprvu nic neříkala a myškám se zdálo, že se trochu smutně jakoby káravě na 

všechny dívala. Pak opět zazněl její stařecký hlas: 
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„Vidím, myšky, vidím, že jste tu žily příliš klidně a bezstarostně. Na něco jste úplně 

zapomněly. Máte ostré zuby nejen na kousání jídla, ale též jako zbraň! Musíte prohryzat díru 

ve dveřích. Tou se dostaneme ven, do předsíně. A odtud po starých schodech na půdu.“ 

Kmotra domluvila. Ve světnici bylo ticho, tichounko. Myšky chvíli přemýšlely, je-li to vůbec 

možné, prokousat se dveřmi za tak krátkou dobu. Kmotra byla po dlouhé řeči unavená, tak 

unavená, že ani neslyšela, jak jí myšky děkují za její radu. 

 

Myšky pracují 
A netrvalo dlouho a ve světničce nastal ruch. V každém koutě se pilně pracovalo. Ty 

zkušenější myšky hryzaly u dveří. Vždy dvě a dvě. Když byla jedna dvojice unavená, už ji 

vystřídala dvojice druhá. Tak to šlo bez přestávky. Myšky, které nebyly zaměstnány u dveří, 

měly ve svých domácnostech práce až nad hlavu. 
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Tlustá tetička Hryzalka se právě vrátila ode dveří, kde velmi vydatně hryzala. Už zase šukala 

doma, aby shledala kdejaký drobeček a uložila do uzlíku. Vždyť se zařizováním nového 

domova budou mít všechny myšky tolik práce, že jim na shánění jídla mnoho času nezbude. 

Pavouci tkali sítě, aby měly myšky dostatek síťoviny na uzlíky a kabely. Dobře věděli, jaké 

neštěstí se valí na myší rodiny, a tak pomáhali, jak mohli. 

Tu – uprostřed příprav na stěhování – bylo slyšet tichý pláč a nářek. Malá Šedka hladila své 

dvě panenky. Byly to dvě ohořelé zápalky, na které Šedka navěsila všelijaké nitě a pentličky. 

Myšička je pořád hladila a v pláči k nim promlouvala: 

„Neplacte, panenty moje milé, já si plo vás pídu, az budu veltá.“ 

A zatím co se loučila s panenkami, zaslechla za sebou šustot. Kde se vzala, tu se vzala, stála u 

ní Šmejdilka. Už ji pacička nebolela, už se zase usmívala a pošeptala Šedce do ouška: 

„Vezmi si panenky s sebou!“ 

Šedka se celá rozzářila, popadla panenky a hned s nimi pospíchala ke dveřím. Ale její 

maminka ji okřikla, že se jim plete do práce, aby si šla raději ještě lehnout. 

Šmejdilka byla též u dveří. Chvíli pozorovala, jak maminka, tetičky a známé pracují. Viděla 

též, jak jsou už unavené, jak jim ubývá sil – a díra ještě nebyla prohryzána. Šmejdilka se 

přišourala blíž a pak nesměle poprosila, aby jí ostatní též dovolily hryzat. Myšky si zprvu 

myslily, že Šmejdilka ještě nemá potřebnou sílu v zubech. Ale ta se tak šikovně postavila 

k práci a už se pustila do hryzání, až dřevo praskalo – radost poslouchat. A Šmejdilka hryzala 

a hryzala, jako by ani únavu nepociťovala. A hle! Ještě jeden hryz – tu proud čerstvého 

vzduchu z předsíně zavanul do světničky. Sláva! Přece se dílo podařilo! A Šmejdilka, 

Šmejdilka to byla, která se s chutí pustila do práce, když už ostatní myšky únavou nemohly. 

Teď už jen zbývá otvor zvětšit, aby se pohodlně všechny dostaly ven. 

S novu chutí se odpočinuté myšky pustily do práce. Teď zase Šmejdilka přihlížela. Byla celá 

šťastná. Blažilo ji, že vykonala kus užitečného díla, ze kterého mají prospěch všechny myšky 

bez rozdílu. Ani nezpozorovala, že Šedá kmotra vylezla ze své díry a přišourala se k ní. Ale pak 

jí očka radostí zazářila, když jí Šedá kmotra poklepala na rameno a řekla: „Dobře jsi to 

provedla, Šmejdilko!“ 

Stěhování 
Bylo to už za ranního svítání, když se myšky loučily se starou světnicí. Ještě aspoň jeden 

pohled na oprýskanou truhlu, na hnědou lavici v koutě, na rozviklaný stůl – a už se hrnuly ke 

dveřím. Každá nesla uzlík nebo kabelu, aby do nového domova nepřišly jen tak s prázdnýma 

rukama. Nejedna z myšek tajně setřela slzu. Starou světnici, kde byly tak šťastné a 

spokojené, opouštějí a do nového domova se stěhují. Přitom nemají tušení, co je tam čeká. 

Klidný život, jako před časem ve staré světnici, či další útrapy a pronásledování? 

Šmejdilka, Šedka, Ryška, Šukalka a Bystroočka cupaly vedle sebe. Najednou Šedka zatahala 

Šmejdilku za ruku a zvědavě se ptala: 

„Šmejdylto, je půda naoze nebo dole?“ 
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A co to? Ani chytrá Šmejdilka hned neodpovídá. Vždyť to přesně také neví. Jaksi se jí to 

v hlavě najednou popletlo a ani ona si nemůže vzpomenout, je-li sklep nahoře a půda dole, či 

je-li to obráceně. Po chvilce přemýšlení řekla Šedce: 

„Víš, Šedko, když půjdeme po schodech dolů, tak je půda dole. Když polezeme nahoru, tak je 

půda nahoře. Necháme se překvapit.“ 

A Šedce ten výklad úplně stačil. Už se na nic neptala, jen svých panenek si hleděla. 

A zatím už první myšky proklouzly dírou ve dveřích, za nimi další, pak myší mládež a nakonec 

Šedá kmotra. Ta se ještě musela podívat, zdali myšky v tom spěchu na nic důležitého 

nezapomněly. Škoda, přeškoda, že tolik věcí zde musily nechat! Ale do malého uzlíčku nešlo 

všechno pobrat. 

Světnička už byla ztichlá. Jen pavouci tkali nové sítě. Všechny pavučiny, které se jen trochu 

myškám hodily, rozdali.  A tak museli znovu tkát. 

Zato v předsíni, tam bylo živo! Tak velké hromadné myší stěhování snad se v malé předsíňce 

dosud nekonalo. Myšky se zvědavě rozhlížely. Ano, tady jsou ty staré dřevěné schody, které 

vedou přímo na půdu. A protože světlo bylo stále jasnější a den se přibližoval se vším 

nebezpečím, neztrácely myšky ani chvilku drahocenného času. Už hopsaly po schodech 

nahoru. 

Šedka na třetím schůdku upadla. Šmejdilka hned kamarádce pomohla, ale marně! Šedka byla 

maličká a schody vysoké. Na pátém schůdku už myšička nemohla dál. Šmejdilka jí popadila: 

„Chytni se mě za ocásek a dobře se drž!“ 

Šedka hned uposlechla, chytila se ocásku a teď to šlo jedna radost. Šmejdilka dělala „ššššš“, 

jako by si hrály na vláček, a tak se za chviličku dostaly až na poslední schůdek. A netrvalo 

dlouho a už tu byly i ostatní myši. Zde na půdě, v novém domově. 

Šmejdilka se ztratila 
Tak tohle je jejich nový domov! Ach, ten je docela jiný než ten starý! Je to tu jaksi divné. Ta 

okýnka jsou tak malá! Vždyť venku je už světlo a tady na půdě je pořád tma. Ale to by 

nevadilo, vždyť myšky mají dobrý zrak, že i ve tmě vidí. 

A co stojí tamhle v koutě? Myšky ani svým očím nevěří, vždyť tam je nějaká skříň. A tam 

kousek dál? Není to zase nějaká stará truhla? Ba dokonce i police zde je! A těch podivných 

klád, co tu leží na zemi! Ale to nejsou klády, to jsou trámy. A nejsou jen na zemi, podpírají i 

sešikmenou střechu. Některé jsou vodorovné, jiné svislé, ostatní šikmé. 

Malým myškám už zase zářila očka. Už věděly, že se jim bude na půdě líbit. Ale maminky teď 

měly jiné starosti. Musely najít nějakou vhodnou díru, kde by se mohly o ubytovat. Jen 

škoda, že je tu taková zima! Kdyby si aspoň mohly vzít přikrývky a peřinky ze svých starých 

domovů! Ale to nemohly, když se stěhovaly tak narychlo. Vzaly jen to nejnutnější, hlavně 

trochu toho jídla. Však už mají pořádný hlad. V noci neměly na jídlo ani pomyšlení, vždyť 

měly s tím stěhováním tolik práce! Ale teď by se slušelo trochu se posilnit. 



16 
 

Myšky se sesedly pěkně do kolečka a už se chystaly vybalovat jídlo, když Šmejdilčina 

maminka poděšeně vykřikla: „Šmejdilko, kde jsi?“ A Šmejdilka nikde. Volaly ji, hledaly, ale po 

myšce nebylo vidu ani slechu. Její maminka byla celá bledá a ustrašená. Myslela, že se dcerce 

zase něco přihodilo. Snad si někde přiskřípla ocásek nebo pacičku. Ale to by přece pištěla a 

naříkala! A zatím se odnikud nic neozývá. 

Pojednou zaslechly myšky jakýsi šramot. Vycházel odkudsi až z toho vzdáleného koutu půdy. 

Co to jen může být? Že by tu už někdo bydlil? A teď, ó hrůzo, se k nim blíží cosi bílého 

s vlajícím peřím. Snad je to nějaký pták. Ale ten vypadá jinak. Má sice peří, ale umí lítat. Pták 

by letěl a nešoural by se tak pomalu po zemi. 

„To bude aši bílý tominýt,“ řekla Šedka a strachy se třásla.  

„Ne, je to strašidlo,“ povídá Šukalka a už pospíchá za skříň, aby se schovala. 

„A je to myší víla,“ tvrdila Ryška, ale též se ohlížela po nějakém vhodném úkrytu. 

A ten malý bílý opeřenec se neúprosně přibližoval. Ještě je jeden trám přeskočit – a už je u 

nich. Už to leze na trám – myšky strachem couvaly a úplně zapomněly, že se jim Šmejdilka 

ztratila. Už je to na trámě, už se to chystá ke skoku dolů, už – ale co to? Snad náporem větru 

z protějšího okýnka rozlétlo se bílé peří do výše a na trámu stojí Šmejdilka a směje se svým 

veselým smíchem.  

Teď si oddechly ostatní myšky. Rázem z nich spadl všechen strach a smály se všechny, tak se 

smály, jak snad nikdy v životě. Jedna přes druhou se hrnuly ke Šmejdilce, objímaly ji a 

dotazovaly se, kde to jen byla a proč je tak postrašila.  

Šmejdilčin objev 
A Šmejdilce ještě šelmovstvím očka zářila, když ostatním myškám vyprávěla.  

Slyšela totiž, že si maminka a tetičky a vůbec starší myši stěžují, že je jim zima. A tak nelenila 

a hned se chtěla poohlédnout po nějakém teplejším místečku. A co tak šmejdila po půdě, 

uviděla veliký koš. Byl jen proutěný. Šmejdilka byla moc zvědavá, co v tom koši je. Vylezla 

nahoru, začala hryzat a brzy prohryzala do víka díru a šup: už byla v koši. Jejej, tam bylo 

teploučko! Tam to hřálo jako u kamen. A všechno bylo tak měkké, měkoučké – jako 

v nejlepším hnízdečku. 

Co to jen tak může hřát?, myslila si myška. A protože byla vždy náramně zvědavá a všemu 

chtěla přijít na kloub, prokousala do té podivné věci díru. Jen docela malou dírku, jen co by 

tam hlavičku strčila. Ani ji tam ještě celou nevsunula a už na ni začalo padat cosi bílého. 

Vypadalo to jako sníh. Šmejdilka úlekem uskočila stranou, ale ty bílé vločky se vyvalily 

v celém chomáčku. Uskočila na druhou stranu, ale to bylo ještě horší. A čím víc v koši 

skákala, tím víc bílých vloček se na ni sypalo. Za chvilku jich  tu byla hromada, uprostřed se 

cosi hýbalo, a to byla Šmejdilka. 

Marně si lámala hlavu, co to jen může být. Maminka jí kdysi říkala, že sníh je bílý. Ale sníh 

studí a ty bílé vločky v koši hřály. Tak pěkně k tělíčku přilnuly, že by si z nich hned chtěla 

udělat kabátek na zimu. 
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Když Šmejdilka dokončila vyprávění, tázavě se podívala na maminku. Ta už to nemohla 

vydržet a dala se do smíchu. A smály se i tetičky a vůbec ty starší myši. Tolik se smály, že ani 

promluvit nemohly. Po chvíli konečně maminka řekla: 

„Vidíš, Šmejdilko, jak jsi ještě nezkušená. Nebyl to sníh, ale peří. A ta podivná věc, kterou jsi 

prokousla, to byla peřina.“ 

Šmejdilka se také smála, ale trochu rozpačitě. Patrně ji mrzelo, že to nevěděla. 

A tu se malá Šedka ustrašeně ptala: 

„A Smejdylko, nespálila ses?“ 

„A proč bych se měla spálit?“ ptala se udiveně Šmejdilka. 

„Vís, tys zíkala, ze to v koši hzálo? Aši tam byla tamínta.“ 

Teď se zase všechny myšky daly do smíchu, jen Šedka měla slzičky v očích. Ale Šmejdilka 

Šedku pohladila a řekla: „Pojď se se mnou podívat a uvidíš, že peřiny hřejí, ale nepálí.“ 

„A my půjdeme také, my se chceme taky ohřát,“ volaly ostatní myši. A tak se všechny ubíraly 

přes celou půdu až tam, kde stál proutěný koš. A než bys řekl švec, huply všechny myšky do 

peřin. Byly tak unavené, že hned usnuly. Spaly a spaly a ani neslyšely, že z místa, kde stála 

zaprášená police, se ozývá tichý šramot. 

Nový obyvatel 
Copak na půdě ještě někdo bydlil? Už je to tak -  myšky nebyly na půdě samy. Už před 

několika dny se sem nastěhoval myšák Šmejdula. 

Přišel sem jen tak s holýma rukama, jak se říká. Byl strašně unavený, ale jinak šťastný, že je 

po dlouhé době zase doma, či vlastně blízko svého domova. Vždyť do staré světnice byl 

z půdy jen docela malý kousíček. Stačilo jen zaběhnout po schodech a v předsíňce vyčkat, až 

někdo od Nováků půjde do světnice a nechá dveře otevřené. Zatím se myšák chtě nechtě 

musel ubytovat na půdě. 

Za starou policí byla v podlaze díra. Byl to už starý myší příbytek, z něhož se dřívější 

obyvatelé vystěhovali. Co se s nimi stalo, to myšák nevěděl. Ani ho to příliš nezajímalo. 

Hlavní bylo, že má slušný byt, ve kterém se hned pohodlně zařídil. A nikdo ho 

nepronásledoval. Tomu byl myšák moc rád. Vždyť potřeboval teď trochu klidu, aby se po 

útrapách minulých dnů poněkud vzpamatoval. 

I dnes si myšák řádně přispal. Zdálo se mu sice, že na půdě není tak ticho jako obvykle, ale 

nedbal toho. Věřil, že v díře za policí je v bezpečí a že se mu nemůže nic stát. A i kdyby někdo 

nebo něco chtělo ohrozit jeho klid, však už by si uměl poradit. On, chytrý a učený myšák 

Šmejdula, se jen tak nějakého šramotu hned nezalekne! 

Když se konečně probudil, přejel si vousiska, přihladil kožíšek, aby ani jediný chloupek 

neodstával. Dbal na to, aby byl vždy jako ze škatulky. A opravdu, dosud stále vypadal jako 

nějaký mladík a kožíšek se mu leskl jako zrcadlo. Však si jej také zálibně prohlížel. 
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V nejlepší náladě opustil svou díru a rozvážně si to namířil do středu půdy, kde stál pytel, 

opřený o trám. Ten pytel, ten by ho ani nezajímal, ale že v tom pytli bylo obilí, to si myšák 

neustále pochvaloval. Díru do pytle už prokousal, a tak stále měl na zemi připravenu 

hromádku sladkých obilných zrn. Ta se děravým pytlem pořád sypala. Jak je vidět, uměl si to 

myšák dobře zařídit. A jak by ne, vždyť Šmejdula byl svět znalý a zkušený myšák. 

Chvíli nebylo na půdě nic slyšet, jen spokojené chroupání. Najednou sem však zazněly i jiné 

zvuky. Vycházely zdola, kde stála nová Novákovic chalupa. Zprvu to byly jen dva tři ojedinělé 

tóny, ale pak jich přibývalo, až splývaly v souvislou hudbu. 

Myšák zbystřil pozornost. Přestal chroupat, ba dokonce nechal jídlo jídlem a soustředěně 

poslouchal. To Toník hrál na housle. Hodný Toník! On asi věděl, čím se myšákovi má zavděčit. 

A teď dokonce hraje Šmejdulovu zamilovanou písničku: „Tancujte, myši, tralalalala!“ To už 

Šmejdula neodolal a začal zpívat. Bylo to sice jen jakési pištění, ale myšák si o sobě myslel, že 

má moc krásný hlas. Byl na svůj zpěv velmi hrdý. 

A co tak zpívá, pohnulo se cosi v koši na peřiny. Myšky se ulekaně probouzely, jedna po 

druhé. V očích měly zase plno strachu. Co ty nové zvuky znamenají? Jen Šmejdilčina 

maminka se radostným tušením celá rozzářila. Ten zpěv přece dobře zná. Ale stále si jen 

opakovala: „Je to možné? Je to vůbec možné?“ 

Zatímco maminka nerozhodně uvažovala, vyrazila  Šmejdilka jako blesk z koše, hnala se jako 

vítr do středu půdy a její radostné zvolání: „Tatínku, drahý tatínku!“ rozlehlo se po celé půdě. 

Myšák Šmejdula ustal ve zpěvu. Byl tak překvapený, že teď ze sebe nemohl vypravit ani 

hlásek. A už tu byla i Šmejdilčina maminka a přiběhly i ostatní myšky. Pomalu se Šmejdula 

vzpamatovával z překvapení. Nemohl ani očím věřit, že se tu setkává s rodinou, příbuznými, 

přáteli a známými. Ještě před několika dny byl ve světě sám, daleko od domova a dnes tu 

hledí na všechny známé tváře, se všemi se shledává, všichni jsou živi a zdrávi. 

Ale snad ještě víc byly udiveny myšky. Už si myslely, že Šmejdulu potkalo nějaké neštěstí, 

když se tak dlouho nevracel. A teď je mezi nimi! Jaká radost, jaké štěstí! 

A hned myšáka prosily, aby jim vyprávěl, co se mu přihodilo, kde tak dlouho byl a jak se 

dostal sem na půdu. A myšák se nedal dlouho prosit. Chtěl se ve vyprávění pochlubit, co 

všechno prožil a jak se proslavil. 

Myšky si sedly pěkně do kolečka kolem myšáka, ten si přihladil vousiska, pacičkou přejel 

odstávající chloupky na kožíšku a začal vyprávět. 

Šmejdula vypravuje 
Už je tomu hezkých pár dní, co Šmejdula opustil světnici ve staré chalupě. Bylo to tenkrát, 

kdy měly všechny myši velkou nouzi o jídlo. Nikdo od Nováků dlouho do světničky nešel, po 

Toníkovi nebylo ani památky. To myšky nevěděly, že tenkrát Toník stonal a musel ležet 

v posteli. Myšky z hladu už ohlodávaly nohy židlí a stolu, ale tím se nenasytily. Hlad měly 

pořád. Ve světnici se ozýval pláč a pištění, hlavně těch nejmladších. 
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Tatínek Šmejdula přemýšlel, kde a jak by něco k jídlu sehnal. A tu náhle vešel do světničky 

pan Novák. Hned šel k oknu, že je ve světničce hustý vzduch a že musí trochu vyvětrat. 

Otevřel okno, pak šel ke staré truhle, nadzvedl víko a cosi v ní přehraboval, až to řinčelo. Vzal 

nějaké kleště a hřebíky a zase odešel. 

Když dozněly zvuky jeho kroků na síňce, rozhodl se náhle Šmejdula, že otevřeným oknem 

vyleze a sežene něco k snědku. Věděl dobře, že blízko staré chalupy je stodola a v ní zrní dost 

a dost. Bylo to sice hodně odvážné, za bílého dne vylézt z okna, Šmejdula však nedbal 

nebezpečí. Než se ostatní myši nadály, byl venku. 

Zanedlouho se vrátil a přinesl zrní tolik, že stačil nasytit ty nejhladovější myší děti. Pak zase 

zmizel tím otevřeným oknem a opět se vrátil s potravou. Ve staré chalupě už se neozýval pláč 

a nářek. Bylo tam zase veselo jako o posvícení! 

Šmejdula myslel na budoucnost. Chtěl sehnat potravy co nejvíc, aby měli pro případ nouze 

něco do zásoby. Proto opakoval výpravy za zrním několikrát. Pracoval vytrvale a soustředěně 

a ani si nevšiml, že se zatím nebe pokrylo temnými mraky.  

Docela znenadání se zvedl vítr, ba ne, nebyl to vítr, byla to pořádná vichřice, která ohýbala 

koruny stromů a lámala větve. Najednou mocným náporem přirazila otevřené okno u 

světnice ve staré chalupě. Div se sklo nerozbilo, jak zařinčelo. Šmejdula se nemohl vrátit 

domů. Octl se na dvoře sám, bez pomoci a bez přístřeší. A už první prudké kapky deště 

dopadaly k zemi a na myšákův kožíšek. 

Šmejdula bez domova 
Šmejdula se ulekaně rozhlížel, kam by se schoval. Tu padl jeho zrak na veliký zelený vůz, 

který stál na dvoře a byl naložen pytli. V tu chvíli věděl, že je zachráněn. Hbitě vylezl na vůz a 

skryl se mezi pytli. Schoval se tak dobře, že už na něho nepršelo. Byl pěkně v suchu a sladká 

vůně obilí, které bylo v pytlích, ho přímo lechtala do mlsného nosíku. 

Šmejdula, který se ten den hodně napracoval a přitom na sebe a na svůj prázdný žaludek ani 

nepomyslil, si uvědomil, že má pořádný hlad. A tak se hned pustil do jídla. Stačilo prokousat 

jen malou dírku a zrní se téměř samo sypalo myšákovi do rozevřené tlamičky. 

Když se pořádně najedl, usnul tvrdým spánkem. Ale jak byl překvapen, když se konečně 

probudil! Kouká se, rozhlíží se skulinami ve voze, ale nepoznává, kde je. Není už na dvorku. 

Ani Novákovic chalupa už není vidět, ani tu novou, ani tu starou. A vůz se neustále pohybuje 

vpřed a odváží myšáka kamsi do neznáma.  

V první chvíli pomyslil Šmejdula na návrat. Vykoukl zpod pytle a vidí, že pořád ještě prší. Musí 

tedy zůstat ve voze. Domů se teď nedostane.  

Ale myšák nezoufal. Napadlo ho, že by se mohl podívat do světa. Vždyť vlastně vždycky po 

světě toužil. Chtěl poznat jiné myši, jiné lidi, jiné chalupy a domy, jiné dvory a stodoly. A teď 

se mu k tomu naskytla příležitost. 
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Docela klidný však nebyl, to se ví. Dosud nikde nebyl, jen ve staré chalupě a na Novákovic 

dvoře. O světě také nic nevěděl, než co vyprávěla Šedá kmotra. A to se mu zdálo, že je spíš 

pohádka než pravda. 

A zatím silnice už přestala být lemována stromy a na jejích stranách se objevovaly první 

domky. Těch stále přibývalo a už vjeli do ulice s krásnými vysokými budovami, až se ve 

Šmejdulovi dech tajil. 

Vůz zastavil. Myšák ještě chvíli vyčkával. Protože však přestalo pršet, slezl opatrně z vozu. Byl 

v cizím městě sám a sám, uprostřed velikých domů a neznámých lidí. Přikrčil se k jedné zdi a 

pozoroval okolí. 

K protějšímu domu mířil jakýsi starý pán. Šmejdulovi se zalíbil na první pohled. Cosi mu 

říkalo, že je hodný a že by bylo moudré, kdyby se k němu nastěhoval. 

Docela nepozorovaně se přiblížil ke svému novému pánu a se zájmem si ho prohlížel. 

Samozřejmě tak, aby ho pán při tom neviděl. Byl docela jiný než pan Novák. Byl menší, na 

hlavě měl klobouk a pod ním vykukovaly bílé vlasy. Na očích měl jakási sklíčka. Šmejdula si 

vzpomněl, že jsou to brýle a že je lidé nosí, aby lépe viděli. Napadlo mu, pravda, že by ho pán 

mohl brzo spatřit. Ale myšák toho nedbal. Zatím byl jakž takž ukryt za hromádkou listí, a pak 

– něco ho k bělovlasému stařečkovi mocně přitahovalo. 

Když pán pokračoval v chůzi, Šmejdula se vydal za ním. Potom současně vkročili do vysokého 

domu. Šli po několika málo schodech nahoru až k velkým hnědým dveřím. Ty vedly do jakési 

podivné místnosti. Nebyly tam postele, ani truhly, ale podél stěn byly police. V těch jako 

vojáci v řadě jedna kniha vedle druhé. Uprostřed byl stůl, ale na něm nebyly talíře, jak byl 

Šmejdula zvyklý vidět, ale zase knihy a knihy. A potom ještě jakési drobné věcičky. 

Knihovna 
Šmejdula poznal, že je v knihovně. Šedá kmotra též o knihovně vyprávěla. I od svých 

známých o ní slyšel. Kdosi mu také říkal, že v knihách je mnoho moudrého a že ti nejchytřejší 

myšáci a myši dokonce už některé knihy snědli. 

A tak se myšák Šmejdula rozhodl, že se usadí v knihovně. Chtěl se též něčemu přiučit. 
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Pán – byl to pan knihovník – usedl za stůl. Myšák nepozorovaně vklouzl za jednu polici 

s knihami. Mezerou mezi knihami pozoroval nového pána. Ten seděl u stolu, něco psal na 

bílý papír a chvílemi listoval v knihách. Ani Šmedula nechtěl zahálet. Též se hned dal do 

práce. Vybral si tu nejsilnější knihu, která v polici stála, a pustil se do ní. Že by mu nějak zvlášť 

chutnala, to se nedá říci. Ale když už se jednou rozhodl, že se z knih něčemu užitečnému a 

moudrému přiučí, nepovolil a statečně hryzal dál. Snad později to bude chutnější, jen co se 

prokouše tím začátkem, myslil si. Patrně to bylo slyšet, jak horlivě knihu okusuje. Pan 

knihovník pootočil hlavu k myšákově polici a chvíli naslouchal. Ale Šmejdula byl oparný a 

přestal hryzat. Ještě neměl ke svému novému pánu patřičnou důvěru. 

 

Tu se otevřely dveře a do místnosti vkročil malý chlapec. A hned za panem knihovníkem. Ten 

vstal od stolu, sáhl po nějaké knížce a podal ji chlapci, aby si ji prohlížel. Chlapec si sedl 

k druhému stolku u okna a velice pozorně v knížce listoval. Ale pak už ho to asi přestalo 

bavit, protože vstal, nechal knihu otevřenou na stolku, něco si s panem knihovníkem povídali 

a pak oba odešli. 

Šmejdulův hrdinský boj 
Šmejdula byl opět sám, ale tentokrát byl tomu rád. Nikoho a ničeho se nemusel bát. Klidně a 

nerušeně si mohl prohlížet svůj nový domov. Slezl hbitě s police a hned si to namířil ke stolku 

ke stolku u okna. Lehce se vyšplhal nahoru: šplhání mu dosud nedělalo potíže. Byl převelice 

zvědavý, jaká to knížka zaujala chlapce a co v ní vlastně je. 
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Chtivě se zahleděl na rozevřený list a hrůzou strnul. Leknutím mu nohy zdřevěněly, že nebyl 

schopen nejmenšího pohybu. Z knihy se na něho dívala kočka. Kočka se zlýma očima, s vousy 

dlouhými jako udice a s drápy ostrými jako meče. Oči, pravda, neplály té kočce tak divoce 

jako Novákovic Mourkovi, ale kočka to byla. Šmejdula se nemohl mýlit. 

Myšák se ani nepohnul. Pořád byl jako omráčený. Jen strachem přivřel oči, aby neviděl, jak 

se kočka na něho vrhne. Ale co to? V knihovně se nic nepohnulo. Bylo tam ticho, tak ticho, že 

myšák slyšel, jak mu polekaně buší srdce. Dodal si trochu odvahy a pootevřel oči. Úkradkem 

se podíval na to hrozné zvíře. A kočka zase nic. Myšák se ponenáhlu začal vzpamatovávat 

z prvního leknutí. Pomýšlel na záchranu. Hotovil se seskočit se stolu, jakmile se kočka pohne. 

Ale zase nic. A když se kočka pořád nehýbala, rostla Šmejdulova odvaha. Přikradl se o 

kousíček blíž a zle se podíval na nehybnou kočku. Připravil se k útoku. A protože kočka 

nejevila o myšáka nejmenší zájem, dopálil se Šmejdula převelice a skočil jí přímo na hlavu. A 

teď to začalo. Šmejdula po kočce skákal, rval jí hlava nehlava, prskal jí do očí a zbavil ji drápů. 

Zkrátka, bojoval s ní tak zuřivě, že ji celou roztrhal. Nezůstalo po ní ani památky. Jen papír 

z knihy lítal na všechny strany. 

Konečně byl boj dobojován. Na zemi a na stole ležely cáry papíru z obrázkové knížky, ale 

poškozené. Na knížce samé si spokojeně hověl myšák Šmejdula. Byl na sebe velmi pyšný. 

Vždyť to se ještě žádné myši nepodařilo, aby zvítězila nad kočkou. Tím hrdinským činem se 

proslavil jen on, odvážný myšák Šmejdula. 

Po tomto vítězství se klidně a důstojně ubíral ke své polici. Zalezl si za jednu tlustou knihu a 

spokojeně usnul. 

Probudily ho známé hlasy. Malý chlapec a pan knihovník už byli zase v knihovně. Chlapec 

plakal, a že tu knížku, co ležela na malém stolečku, neroztrhal. Prý vždycky byl a stále je na 

knihy opatrný. Pan knihovník jen kroutil hlavou a nedovedl si to vysvětlit, kdo tu knížku mohl 

tak zle zřídit. 

Pak přišla do knihovny nějaká paní. Prohlížela si knihy, chodila od police k polici a zastavila se 

právě tam, kde se ubytoval Šmejdula. Myšák se ještě víc přikrčil a ani nedutal. Paní si pořád 

nemohla žádnou knížku vybrat. Náhle sáhla po jedné, právě z té police, kde se skrýval 

Šmejdula. Vzala knížku tak rychle, že myšák nestačil včas uskočit. Paní zahlédla kousek jeho 

ocásku. Pronikavě vykřikla a leknutím upustila knihu na zem. 

Šmejdula nasadil nerychlejší tempo a zadem se vyšplhal o několik knižních regálů výš. 

Zatím už k polici přichvátal pan knihovník a ptal se paní, co ji tak polekalo. A ona stále jen 

cosi o myším ocásku mluvila. A pan knihovník paní uklidňoval, že se jí to asi zdálo. Chtěl ji 

přesvědčit, že v polici myš není. Bral jednu knihu po druhé – a opravdu, po myšákovi nebylo 

v polici ani památky. 

Šmejdula se zatím ve vší tichosti dostal až docela nahoru, kde stála jakási socha, za ni se skryl 

a z bezpečí úkrytu všechno bedlivě pozoroval. Ale už se neudálo nic, co by ohrozilo jeho klid. 
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Pan knihovník přikrmuje myšáka 
Když se soumrak tiše snesl nad město a v knihovně se setmělo, chystal se pan knihovník 

domů. Už byl u dveří, když si náhle na něco vzpomněl. Vrátil se ode dveří, vzal jakýsi talířek 

ze zásuvky psacího stolu a rozdrobil do něho kus rohlíku. Přitom povídal: „Kdybys tady přece 

jen, myško byla, neohlodávej mi knížky, ale jez, co jsem ti nachystal.“ 

Tolik pozornosti myšák od nikoho z lidí nečekal. Teď si pan knihovník získal úplnou myšákovu 

důvěru. Nejraději by byl Šmejdula hned slezl z police, aby dal svému pánu najevo, jak 

oceňuje jeho pozornost, ale přece ho něco zdržovalo. Však i Šedá kmotra říkala, že 

opatrnosti nikdy nezbývá. A tak si myšák v duchu říkal, že svého pána hned neopustí. Zůstane 

zde v knihovně co nejdéle. 

Jakmile v knihovně osaměl, slupl, to se ví, všechny rohlíkové drobky. Však měl také pořádný 

hlad! Ty knihy nejen že ho nenasytily, ale co horšího: pořád jim nemohl přijít na chuť. 

Ochutnával docela malé svazky, ochutnával i větší a objemnější, ale aby si pochutnal – to ne. 

Tak žil Šmejdula v knihovně několik dní. Zdálo se, že si pan knihovník už na něho zvykl. Večer, 

dřív než odešel domů, nachystal myšákovi talířek jídla. Asi si myslil, že to myšákovi stačí ke 

spokojenosti. Ale to se mýlil. Šmejdula toužil po vzdělání. Vždyť si umínil, že se stane 

moudrým a učeným myšákem. Dobře věděl, že k moudrosti se musí prokousat mnoha 

knihami. A tak slupl vždy všecko, co měl na talířku, ale neméně chtivě okusoval knihy. To ať 

se pan knihovník nezlobí! Musí přece uznat, že Šmejdula se neusadil v knihovně jen kvůli 

talířku s jídlem! 

Neslýchané dobrodružství 
A tak plynul myšákovi čas celkem klidně a spokojeně. 

Až jednoho dne se stalo cosi strašného. Začalo to takhle: Pan knihovník přišel do knihovny a 

byl velmi nastuzený. Kýchal, měl rýmu a kašel. Vytáhl z kapsy malou lahvičku - lék proti kašli. 

Odlil trochu do skleničky a vypil obsah. Pochvaloval si, že je lék dobrý a sladký. Během 

dopoledne si nalil ještě několikrát. Když odešel v poledne domů, nechal trochu sladké 

tekutiny ve sklence na stole. 

Jakmile myšák osaměl, byl v mžiku na stole a hned ke skleničce. To byla vůně, to byla lahoda. 

Šmejdula ani nevěděl, jak se dostal až na samý okraj skleničky. Lízal a lízal, něco tak dobrého 

ještě nejedl. Jen škoda, přeškoda, že toho bylo tak málo. Vylízal všechno do poslední kapky a 

pak se mlsně rozhlížel, na čem by si ještě mohl tak znamenitě pochutnat. Tu uviděl opodál 

stát docela malou lahvičku. Nevoněla tak pěkně, to je pravda, ale bylo v ní též cosi tmavého. 

A myšák byl tak rozmlsaný, že bez váhání nadzvedl víčko a strčil hned celou hlavu do tmavé 

lahvičky. Ale brrr! To to bylo nedobré. Odporem se myšákovi sevřela pusa. Ale co horšího! 

Lahvička byla příliš úzká A Šmejdula ne a ne z ní vytáhnout hlavu. Cloumal jí sem a tam, ale 

marné, hlava stále vězela v úzkém hrdle. A k tomu ke všemu bylo už slyšet na chodbě kroky. 

Co teď? Náporem posledních sil vytáhl myšák hlavu z inkoustové láhve - a byl vysvobozen. 

Však už byl nejvyšší čas. Jen taktak stačil utřít vousiska o otevřenou knihu a už pádil se stolu.  
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Ale stejně už bylo pozdě. Dveře se otevřely a na prahu stál pan knihovník.  Zahlédl ještě 

Šmejdulu na útěku. Zděšeně přichvátal k psacímu stolu, odkud praménkem tekl inkoust z 

převržené lahvičky. A pan knihovník, jinak tak klidný a vlídný, se doopravdy rozzlobil. A to 

právě nemohl Šmejdula pochopit. Přece by měl mít radost, že on, myšáček, se zachránil, že 

se mu podařilo vysvobodit hlavu z láhve. A že se trochu inkoustu vylilo? To přeci není taková 

škoda! Vždyť se zase koupí! A ten pomazaný papír? V knihovně je papíru dost a dost. Pro 

kousek ušpiněného papíru nemusí být tolik rámusu. Hlavně, že žiji, myslil si myšák. 

Ale pan knihovník měl asi jiný názor. Myšák byl překvapením skoro bez sebe, když jeho pán 

začal hubovat a myšákovi vyhrožovat, že ho zde trpět nebude, že dnešek je myšákův 

poslední den. Pak rychlým krokem odcházel z knihovny. Přibouchl dveře a ještě z chodby 

bylo slyšet jeho zlá slova. 

Šmejdulův únik 
Myšák byl tak vylekaný, že se málem dal do pláče. Ale to by byla přece ostuda! On, myšák 

Šmejdula, darmo nebyl hezkých pár dní v knihovně. Musí dokázat, že se něčemu naučil a že si 

dovede poradit. 

Rozhlédl se po místnosti, kterou bude muset stůj co stůj opustit. Uviděl něco, nad čím mu 

radostí srdce v těle poskočilo. Pootevřené okno. Než bys tři napočítal, byl myšák na okně a už 

se krčil na venkovním rámu. Šeptal si s úlevou: Zachráněn… 

Okno nebylo vysoko od země, docela snadno by se dalo slézt. Jistě by myšák slezl, kdyby ten 

dnešní den nebyl tak nešťastný. Znenadání zahoukalo auto - tak prudce a děsivě, že 

Šmejdula, stále ještě přestrašený, ztratil rovnováhu. Marně se snažil ocáskem něčeho 

zachytit. Padal, padal kamsi do hlubin. Zavřel oči, aby neviděl svůj strašný konec. 

Ale co to? Dopadl, pravda, ale docela měkce. Byl to jen sen či skutečnost? Myšák si uvědomil, 

že místo na tvrdém chodníku spočívá na měkké podložce. Zároveň ho ovanula vůně, ach, ta 

dobře známá z jeho pobytu v knihovně. Šmejdula pootevřel oči, pak je široce rozevřel a viděl, 

že sedí jako v hnízdečku na klobouku pana knihovníka. A to kloboukové hnízdečko se s ním 

stále pohybovalo. 

Teď teprve myšák pochopil, co se stalo. Při pádu s okna dopadl na klobouk pana knihovníka, 

který před chvílí tak chvatně opustil knihovnu. 

Když ještě Šmejdula bydlel v knihovně, vždycky zálibně pokukoval po klobouku, který tam 

visíval na věšáku. Tenkrát si často přával, aby se aspoň jednou, jedinkrát mohl uvelebit v 

klobouku a případně si v něm zdřímnout. Teď se mu jeho staré přání vyplnilo. Ale na spánek 

neměl ani pomyšlení. Tušil, že ještě není všem jeho útrapám konec. 

Sotva si to uvědomil, už se pan knihovník zastavil. Potkal onu známou paní, která si před 

několika dny přišla vypůjčit do knihovny knihu. Myšák věděl, co se teď stane. Proč jen lidé 

mají tak podivný zvyk, že sundávají klobouk z hlavy, když někoho známého vidí? 

A pan knihovník už sáhl rukou k okraji klobouku, ale to už byl Šmejdula připraven ke skoku. 

Snad to byl trojskok, který ho tehdy zachránil. S klobouku na ramena pana knihovníka, odtud 

na ruku té paní a konečně na zem. Paní zase zděšeně vykřikla, ale to už Šmejdula uháněl 
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zátopkovským tempem přes silnici, pryč od lidí, pryč, až tam do jakési zahrady a rovnou pod 

keř rybízu. 

Konečně zde, chráněn před zraky lidí a jejich zlobou, se myšák zastavil. Prudce oddychoval a 

srdce mu tak zběsile tlouklo, jako by mu chtělo z těla vyskočit. Ale kolem dokola bylo ticho a 

klid, a tak se myšák pomalu vzpamatovával z příhod dnešního dne. To se rozumí, že byl tak 

vyčerpaný, že si zasloužil trochu oddechu a klidného spánku.  

Návrat 
Když se Šmejdula probudil, rozhlížel se kolem sebe a dlouho nemohl pochopit, kde vlastně je. 

Ale pak se mu vracely vzpomínky na prožité dobrodružství. Až se otřásl hrůzou, když na to 

vše pomyslil. A pak mu najednou bylo smutno. Vzpomínal, jak klidně si žil ve staré chalupě u 

Nováků. Vzpomínal na svou rodinu, přátele a známé. Copak asi teď dělají? Najednou zatoužil 

je opět vidět. Rozhodl se, že se vrátí domů. Ale bylo to velice těžké, vždyť cestu neznal. A tak 

se vydal nazdařbůh po silnici, která vedla z města. Plížil se opatrně, vyhledával úkryty, 

zastavoval se a naslouchal. Cesty pomalu ubývalo. Ale i při tom mírném pochodu měl 

konečně město pomalu za sebou. Zase si chtěl trochu oddechnout, tentokrát u lavičky pod 

stromem. Byl chytrý, a proto věděl, že na lavičkách sedávají lidé. Často tam po nich zbude 

drobek nějakého jídla. 

Šukal pod lavicí sem a tam a tu se mu zdálo, že slyší jakési hlasy. Přestal už lidem důvěřovat, 

když ho pan knihovník tak zklamal. Raději se zavčas schoval do díry u nohy lavice. 

A hlasy se blížily a s nimi i zvuky kroků. Šmejdula povystrčil hlavu - a nemohl ani svým očím 

věřit. Po cestě přicházeli dva páni a jeden z nich mu byl dobře známý. Ty boty, kabát, čepice, 

ten silný hlas - ne, nemůže se mýlit, vždyť je to sám pan Novák. V jedné ruce má aktovku, 

druhá ruka spočívá na řídítkách u kola. Vesele rozmlouvá ještě s nějakým pánem. 

Snad byli oba unaveni jako Šmejdula, že si sedli na lavičku. Právě na tu lavičku, pod kterou se 

krčil myšák. Pan Novák opřel aktovku o nohu lavice a více se o ni nestaral. Jaká náhoda, že 

právě o tu nohu, u níž se v díře ukrýval Šmejdula. 

A z aktovky to tak vonělo, že myšák neodolal a potichounku a opatrně se šoural stále blíž. A 

protože měl vždy dobré nápady, blesklo mu hlavou, že by do aktovky mohl vlézt. Vždyť v 

tašce je jistě kus salámu - co jiného by tak libě vonělo? - a to přece stojí za trochu odvahy. 

Musí to ovšem provést velmi šikovně, aby na sebe neupozornil. A Šmejdula šikovný byl a 

chytrý též - vždyť hezkých pár knížek nakousal - a tak se mu to podařilo. 

Ještě se ani řádně v aktovce neuvelebil, když už pan Novák vstal, rozloučil se s přítelem, vzal 

aktovku i se Šmejdulou, pověsil ji na řídítka a rozjel se na kole po silnici domů. Takovou 

nádhernou cestu Šmejdula ještě nezažil. Pochutnával si na salámu a ve všem pohodlí uháněl 

k domovu. To se snad ani nedá povědět, jak převelice se domů těšil. 

Když konečně kolo na dvoře zastavilo, Šmejdula by snad radostí zpíval. A když pan Novák 

otvíral vrata kůlny, aby tam kolo postavil, využil toho myšák a hbitě vylezl z aktovky. Pádil 

přes dvůr rovnou ke staré chalupě. Co na tom, že dveře do světničky byly zavřené? Zatím se 

myšák pohodlně ubytoval na půdě a věřil, že se brzy se všemi shledá.  
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Šmejdula dokončil své vyprávění. Myšky na něho zíraly v němém úžasu. Maminka měla v 

očích slzy. Šmejdila pomalu ani nedýchala, aby jí nic z tatínkova vyprávění neušlo. Konečně 

vydechla: "Ach, to bylo krásné! Ty ses, tatínku, tolik proslavil!" 

I Šedá kmotra napjatě poslouchala. Pak se přišourala k Šmejdulovi a řekla: "Gratuluju Ti, milý 

Šmejdulo." 

Život na půdě 
Tak se půda stala novým domovem myšek. V koši na peřiny však dlouho zůstat nemohly. 

Bylo to tam sice nade vše pomyšlení pěkné, měkké, teplé, pohodlné, ale Šedá kmotra radila k 

opatrnosti. Patrně tušila, že Novákovi budou peřiny potřebovat. Či byla snad přesvědčena, že 

lehce nabyté pohodlí není požehnané? 

A tak, ač nerady, opustily myšky pohodlný koš. Rozeběhly se po půdě a hledaly nové byty. To 

jim moc práce nedalo. Na půdě bylo všelijakých děr, že stačilo nějakou si jen vybrat. 

Šmejdilčina maminka a Šmejdilka se nastěhovaly do díry za policí, kde už bydlil jejich tatínek. 

Také ostatní myšky si našly záhy vhodný příbytek. Aby se jim moc nestýskalo po teplých 

peřinách, nanesly si tam peří habaděj. Tak měla každá myší rodina byt útulně zařízený. Myší 

maminky byly hotové kouzelnice. Bůhví, jak to udělaly, ale v jejich domácnostech byly 

pohovky, teplé postýlky a polštářovaná křesílka. Inu, měly to opravdu pohodlné, ba 

přepychové. A to jen proto, že měly vhodný materiál, který jim v díře poskytovala 

prokousaná peřina. 

Šedé kmotře zařídily byt společnou prací. Ta nesměla na nic ani sáhnout. Všecko jí myšky 

přinesly, aby se aspoň částečně odvděčily za její moudrou radu. 

A když se pohodlně usadily v nových bytech, jako by z nich spadl všechen strach. Podnikaly 

výpravy po celé půdě, prolezly kdejaký kout, seznámily se dopodrobna se všemi starými 

krámy, co tam porůznu stály. Vůbec se zařídily tak, jak by jim celá půda patřila. Na kocourka 

Mourka ani nevzpomněly.  

Malé myšky se vesele bavily. Ty trámy, to bylo něco pro ně! Hopsaly po nich, přelézaly je, 

závodily v běhu. Dokonce se učily po těch šikmých a svislých šplhat. Nejšikovnější ovšem byla 

Šmejdilka. Ta se vůbec nebála.  

Myšky byly pořád pospolu a zdálo se, že mají něco za lubem. Proč by se jinak neúnavně 

cvičily ve šplhání? Proč by trénovaly skoky s trámu na trám? Proč by byly samý šepot a 

šuškání, samé tajnůstkářství? 

Cirkus 
Až jednou Šmejdilka ohlásila, že se svou mladou myší družinou uspořádá velké cirkusové 

představení. Sezvala všechny myši, co jich na půdě bylo. Prý to bude úžasná podívaná. 

Odvážné skoky s trámu na trám. Salta. Šplhání. Závody v běhu na krátké i dlouhé tratě. Balet. 

Nakonec sborový zpěv. 
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Kdo se na představení nejvíc těšil, byl otec Šmejdula. Chtěl si vybrat to nejlepší místo, aby 

mu ani jeden pohyb malých myších akrobatek neušel. Vybíral dlouho, ale nic mu nebylo dost 

dobré. Tu se ťukl do čela. Copak se nedověděl z knih, že nejlepší místa jsou na balkóně? Ano, 

musí se na celé představení dívat shora. Hned si to namířil k tomu sešikmenému trámu pod 

střechou. Tam blízko okýnka si našel šikovné místečko. Už dlouho před zahájením 

představení seděl Šmejdula na balkóně. Klidně chroupal obilná zrna a vyčkával. 

Maminkám se nechtělo lézt po výškách, a tak zůstaly dole na sedadlech v přízemí. 

A začátek představení se blížil. Na půdě bylo napjaté ticho. Všichni očekávali, až vystoupí 

slavná skupina skokanů. Otevřeným oknem pronikly na půdu paprsky podzimního slunce. 

Šťastnou náhodou osvětlovaly trám, kde se mělo konat představení. Byla to jen náhoda, či si 

Šmejdilka vybrala ten trám úmyslně? 

Mourek 
Ve chvíli, kdy vážené obecenstvo upíralo zraky na osvětlený trám, pronikl na půdu 

otevřeným oknem zlobný hlas. Ach, hlas tak dobře známý! Hlas paní Novákové. Zaburácel 

jako vichřice a prořízl ticho a klid na půdě.  

"Ty zloději zlodějská, já tě naučím! Myši chytat, to ne, ale jitrnici vzít přímo se stolu, na to ty 

jsi chlapík. Počkej, ty Mourku, počkej, až se ti dostanu na kožíšek!" 

Na koho se to paní Nováková zlobí? Je to možné, že na Mourka? A myšky si myslily, že 

Mourek a paní Nováková jsou nerozluční přátelé. A teď Mourek dostává! A jak! Paní 

Nováková mu slibuje výprask! To je legrace! A myšky se začaly škodolibě a rozpustile smát, 
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až se za bříška popadaly. Takovou švandu ještě nezažily. To se musí nějak oslavit. Mourek, 

jejich největší nepřítel, dostane řádně našupáno. 

A už, bez rozdílu věku, malé i staré vytvořily kruh, a že si vesele zatancují. Jen tatík Šmejdula 

se oslavného veselí nezúčastnil. Ne proto, že by neměl náladu. I on sdílel všeobecné radostné 

vzrušení, ale nadto byl ještě velice zvědavý. Chtěl se podívat, jak paní Nováková bude 

Mourka vyplácet. Snad si myslil, že uvidí, jak se Mourek kajícně a stydlivě blíží k paní 

Novákové a ta už má proutek připravený a chystá se dát provinilci na pamětnou. Dobře, že si 

vybral místo blízko okýnka. Stačí jen zvednout hlavu a všechno uvidí. 

Šmejdula si sedl na zadní packy. Natáhl se v celé délce, aby z vikýře pozoroval, co se na dvoře 

bude dít. Natáhl se, kouká – a leknutím div se svého trámu nespadl. Ještě že stačil ze sebe 

vyrazit varovný signál, zvuk naplněný úzkostí a děsem. A pak se schoulil do toho nejzazšího 

koutku pod střechou. Strachem ani nedýchal. 

Myšky rázem ustaly ve svém reji. Poděšeně se rozutekly a na půdě se rozhostilo studené, 

mrazivé ticho. A vtom už hlava s planoucíma očima a s dlouhými vousy se zjevila v malém 

okýnku. Pak se protáhlo celé Mourkovo tělo okenním otvorem a kocour svižně a lehce skočil 

na nejbližší trám. Ohlédl se, ale když viděl, že ho už nikdo nepronásleduje, posadil se klidně 

na trám a pustil se do dobré jitrničky. Vrčel při tom spokojeně a pomlaskával si tak 

labužnicky, že se to rozléhalo po celé půdě. Zdálo se, že se teď Mourek o nic jiného nezajímá, 

než o tu svou jitrnici. 

Kdyby tak věděl, co strachu zatím myšky vytrpěly! Ještě štěstí, že je Šmejdula upozornil na 

blížící se nebezpečí. Taktak, že se ukryly, ale hrůzy vytrpěly, že se to ani povědít nedá. 

Šedka byla se Šmejdilkou pod skříní, docela blízko trámu, na kterém Mourek hodoval. 

Šmejdilka pořád Šedku chlácholila, že teď Mourek o ně dbát nebude, když má tu jitrnicovou 

pochoutku. Ale Šedka se pořád strachy klepala, jako by měla zimnici. 

Mourek dojedl. Olízl se, naslinil packu, přejel si obličej, protáhl se spokojeně a líně se 

rozhlížel po půdě. Nic neupoutalo jeho pozornost. Pak zase pootočil hlavu k vikýři. Venku 

ještě svítilo a hřálo sluníčko a sem na půdu pronikalo jen málo slunečního svitu a tepla. A 

Mourkovi by se teď přece dobře hodilo natáhnout se někde na sluníčku a v klidu zažívat 

vydatnou krmi. A tak, kudy přišel, tudy odešel. Skokem se přehoupl s trámu na okýnko, 
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chvilku postál nerozhodně v okenním otvoru a pak zmizel úplně. 

Náhlý Mourkův vpád na půdu připadal myškám jako zlý sen. Vše se sběhlo tak rychle, tak 

nečekaně, že se myšky nemohly dlouho z úleku vzpamatovat. Ale že to vše byla pravda 

pravdoucí, o tom svědčily ještě mastné skvrny na trámu, které tam zbyly po Mourkově 

hostině. A ty mastné skvrny začaly pomalu lákat a vábit ukryté myšky. 

Šmejdilka a Šedka byly první na trámu, kde Mourek hodoval. Ještě to tam libě vonělo. Jen 

škoda, že Mourek je takový sobec, všechno jen pro sebe, jako by byl sám na světě. Na nikoho 

jiného nepamatuje. Nic na trámu nezůstalo, jen trochu vůně a mastné skvrny - a to bylo věru 

málo. 

A přece to tak málo nebylo. Ta vůně a stopy po jitrnici vyvolaly u Šmejdilky velikou, mocnou 

touhu také nějakou masnou lahůdku olíznout. Ale jak to provést? Inu, musí už něco vymyslit.  

Myška se tiše odšourala pod skříň, aby tam v klidu uvažovala. Copak jen pořád bude 

chroupat obilná zrna? Vždyť jsou i jiné věci na světě - chutnější! 

Ostatní myši byly velmi rozechvělé náhlou příhodou s Mourkem, a proto si ani nevšimly, že 

Šmejdilka zmizela.  

Nový Šmejdilčin objev 
Pod skříní bylo dost místa. Stála na čtyřech nohách. Ty byly, pravda, už trochu rozviklané, ale 

dosud dost dobře podpíraly celou skříň, nebo, jak Novákovi říkali, almaru. 

Šmejdilka měla plnou hlavu všelijakých myšlenek a nápadů, ale hlavně byla hrozně 

nespokojená. Nespokojená se svým životem na půdě, nespokojená s obilnými obědy, 

nespokojená sama se sebou. Proč dosud nic nepodnikla? I to cirkusové představení, které 

chtěla uspořádat a které Mourek překazil, jí připadalo jako hloupá dětská zábava. Takhle to 

už dál nepůjde! Ona musí něco dokázat! Něco, z čeho by měla prospěch ona a čím by se 

proslavila jako její tatínek. 

Pod skříní se však nedalo nic velkého podnikat. Proto začala nespokojená myška hryzat 

aspoň do dna almary. Snad tím, že dřevo bylo staré a zpuchřelé, snad též tím, že myška 

zuřivě hryzala a hryzala, povoloval snadno spodek skříně pod náporem ostrých zubů 

nespokojené Šmejdilky. Brzy prohryzala otvor a šup! už byla ve skříni. 

Byla tam tma tmoucí a chvíli trvalo, než se myška rozkoukala. A když se rozkoukala, hrůza ji 

obešla. V prvním úleku myslila, že ve skříni je schovaný sám pan Novák s celou Novákovic 

rodinou. Ty kabáty - ne nemůže se mýlit, ty přece nosí lidé. V almaře se však nic nepohnulo, 

bylo tam tak ticho, že bylo slyšet, jak Šmejdilce buší srdíčko. Po chvíli si myška dodala odvahy 

a pozorovala, co vlastně objevila. Čím déle se na ty kabáty a šatstvo dívala, tím byla klidnější, 

až nakonec ulehčeně vydechla. Vždyť to jsou jen šaty, schované šaty, co visí ve skříni. Ale 

jsou dost zajímavé, a zvlášť ten dlouhý kabát! Má takové pytlíky na stranách. Což kdyby se 

podívala, co v těch pytlících vlastně je. Dobře, že umí tak výborně šplhat, teď se jí to hodí. 

Jedna dvě tři - a už byla Šmejdilka v pytlíku - v kapse. 
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To se to tam odpočívalo! Pěkně v teplíčku, na měkkém, takové pohodlí ještě nikdy neměla. 

Jen v peřinách to bylo též tak útulné, ale tam nesměly myšky dlouho zůstat, když Šedá 

kmotra radila k opatrnosti. Zde však ji nikdo nenajde, zde je skrytá, vždyť tu je taková tma. 

Kdo by ji viděl? 

Cosi jí říkalo, že by měla povědět také kamarádkám o svém objevu. Ale pak si pomyslila: Se 

vším jsem se s nimi dělila, ať si také samy něco najdou! Já teď potřebuji klid, abych nerušeně 

mohla uvažovat, co vlastně podniknu. 

Jak už víme, byla Šmejdilka chytrá, ba dokonce i trochu mazaná. Napadlo ji, že by ji maminka 

mohla hledat a že by se chtíc nechtíc musela prozradit, kde byla. Proto se dlouho ve skříni 

nezdržela a vrátila se k ostatním myškám. 

Ty ještě rokovaly o nedávné příhodě s kocourem a byly z toho celé popletené 

Kapsa dopravním prostředkem 
A dni míjely bez zvláštních změn, jen Šmejdilka se změnila. Už nebyla taková hravá jako dříve, 

ba často se stávalo, že se najednou svým kamarádkám ztratila a ony ji marně hledaly. Volaly 

ji, prosily a žadonily, aby si s nimi hrála, ale Šmejdilka jako by se do země propadla. 

A zatím byla myška v kapse kabátu, co visel ve skříni, a myslila si: Jen si volejte, já se vám 

stejně neozvu. Přece nejsem jen proto na světě, abych vám pořád dělala chůvu. Však už jste 

velké dost, starejte se samy o sebe. A mne nechte na pokoji. 

Ani Šmejdilčině mamince neušla změna, která se udála s jejím dítětem. Často říkala tatínkovi 

Šmejdulovi: "Co jen to s tou naší dcerkou je? Je jako vyměněná!" A tatínek maminku konejšil: 

"Inu, nediv se, naše Šmejdilka dospívá.  Pořád si nemůže hrát. Má třeba vážnější myšlenky." 

Maminka by ráda věděla, jaké myšlenky její dcerka má, ale to nikdo nevěděl. Ani moudrý 

tatínek to netušil. A Šmejdilka se nepřiznala. 

Jednou si zase myška pohodlně hověla v kapse kabátu. Přemýšlela, jak by se dostala z půdy, 

aby mohla jít do světa širého, o kterém vyprávěl tatínek. Ta půda jí v posledních dnech 

připadala jako vězení. Až ji zamrazilo při pomyšlení, že by tu měla pořád žít a zestárnout, až 

by z ní byla stará mrzutá myš. 

Ne, nikdy ne. Ona je mladá a chce a musí ještě něco vidět a poznat. 

A jak tak přemýšlela o půdě, kterou znala, a o světě, který dosud neznala, ani nezpozorovala, 

že se pod schody ozývají hlasy. Pak začaly schody vrzat a praskat pod těžkým nášlapem - 

koho? Inu, paní Novákové. To už nemohla myška přeslechnout. Ale aby se bála, to vůbec ne! 

Dokonce si libovala, jak je dobře schovaná. V kapse tma, ve skříni tma, kdo by ji mohl nalézt? 

To si vynašla opravdu znamenitý úkryt. 

Teď zbystřila pozornost. Správně usuzovala, že paní Nováková nejde sama. Jde s ní i Toník. 

Toho Šmejdilka poznala podle lehkého kroku a jasného hlasu. Co zprvu Toník říkal, tomu 

nerozuměla. Zvuk jeho hlasu zanikal v praskotu schodů. Po chvilce však dobře slyšela, jak 

paní Nováková říká: "Ty, Toníku, vezmi ze skříně tatínkův zimní kabát, a já snesu dolů peřiny. 

Brzo bude zima, musíme si všechno nachystat." 



31 
 

Dříve než Šmejdilka pochopila, co to vlastně znamená, otevřel Toník skříň a už svěšoval 

zimník pana Nováka, právě ten, v jehož kapse se ještě před chvílí cítila v naprostém bezpečí. 

Kdo vypoví hroznou úzkost, kdo popíše hrůzu a strach, který malá myška prožívala, když 

Toník popadl kabát a snášel jej dolů, dolů po starých schodech, daleko od bezpečné půdy a 

neznámo kam. Proč jen včas neutekla? Ale jak by mohla, když jí ani ve snu nenapadlo, že vše 

takhle skončí. Vždyť do poslední chvilky věřila, že ve skříni a v kapse kabátu je v naprostém 

bezpečí. 

A zatím Toník donesl zimní oděv do předsíně nové Novákovic chalupy. Pověsil kabát na věšák 

a zase odešel. 

V předsíni bylo ticho. Myška poznala, že je tam sama. Vykoukla z kapsy a opravdu, nemýlila 

se. Teď ovšem nesměla dlouho uvažovat, ale musila rychle jednat. Závodním tempem se 

dostala z kapsy kabátu, mihla se předsíňkou a zmizela za pootevřenými dveřmi. 

Šmejdilka v komoře 
Šmejdilka se octla v malé místnosti. Podél jedné stěny byla police s několika přihrádkami. 

Snad je to knihovna, blesklo hlavou malé myšce. Ale v knihovně přece musí být knihy a zde 

není ani jeden jediný svazeček. Tak to asi knihovna nebude. Kde to jen mohu být? Na polici 

byly pytlíky, v řadě jako vojáci stály vyrovnané láhve, plechovky, sklenice malé i velké. 

Copak na to nepřijdu, kde vlastně jsem, přemýšlela neustále malá myška. Až vzpomínka na 

vyprávění Šedé kmotry ji na chvilku vyvedla z rozpaků. 

Kmotra vyprávěla, že se jednou dostala do lékárny. Tam prý bylo také všelijakých skleněných 

věcí! Ale Šedá kmotra se tam dlouho nezdržela. Nějak divně to v lékárně vonělo a ona to 

špatně snášela. 

Ale tady to libě voní. Tak ani lékárna to nebude. 

A protože Šmejdilka byla moc zvědavá, vylezla rychle do první přihrádky, aby se zblízka na 

všechno podívala. Prokousla hned ten krajní pytlík. Modravá zrníčka máku se vysypala. 

Šmejdilka ovšem nevěděla, že je to mák, ale to jí nevadilo. Pochutnala si na něm znamenitě. 

A co bude v té skleněné nádobě vedle? To je dobře, že je přikrytá jen papírem. S tím si myška 

dovede snadno poradit. Stačí jen hlavičku pod něj strčit a hned bude vědět, co ve skleněné 

misce je. 

Papír trochu zašustil a myška polekaně uskočila až k nádobě, co stála opodál. A vida, k čemu 

to bylo dobré! Z kastrolku to vonělo, až se Šmejdilce sliny sbíhaly. Byl tam kousek masa. A 

právě ten přišel Šmejdilce velice k chuti. A co si tak labužnicky pochutnávala, napadlo ji, že je 

to snad pro ni přichystané. Paní Nováková se přeci na kocoura zlobí, a tak je dost možné, že 

zase začne mít ráda myšky. Třeba tušila, že nějaká myška sem přijde na návštěvu, a tak jí 

připravila něco na uvítanou. V lidech se nikdy nevyznáš, říkala Šedá kmotra. Tak co by to 

nebylo možné? 

Když se myška trochu nasytila, pokračovala zase ve výzvědách. Prohlížela sklenice a láhve. 

Neobyčejně se jí líbily, ale dovnitř se dostat nemohla. A tak zbytečně neztrácela mnoho času 

a šukala tam, kde jí kynulo víc štěstí. Našla na talířku jakési bílé soudečky. Vypadaly skoro 
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jako míčky, ale nebyly docela kulaté. Už si to k nim namířila, ale tu zaslechla zvuk kroků. Inu, 

ovšem zase paní Nováková! Myška se přikrčila zase za jednu láhev. Což kdyby se mýlila? Což 

když paní Nováková bude jako dřív pronásledovat všechny myšky bez rozdílu? Ale celkem se 

nic nestalo, jen paní zavřela pootevřenou komoru a při tom povídala: "Ten Toník zase nechal 

dveře do komory otevřené. Což kdyby tam vlezla nějaká myš!" 

Šmejdilka by nejraději vyprskla smíchem. Ale pak ji napadlo, že vlastně pro ni to nijak veselé 

není. Bylo docela jasné, že paní Nováková se vůbec nezměnila. Znamenalo to, že bude 

každou myšku nelítostně pronásledovat. Snad je ještě větším nepřítelem celého myšího rodu 

než kocour Mourek. 

Co dělat? Utéci! Však i tatínek se zachránil útěkem. Ale jak? Dveře jsou zavřené! Nezbývá, 

než vyčkávat. 

Je to opravdu k pláči. Šmejdilka je v komoře, plné dobrot, a přece musí pomýšlet na to, jak 

nejrychleji se odtud dostat. Už ji přestaly vábit kastroly, hrnce, lahvičky a sklenice, jen se 

krčila u dveří a vyčkávala. A co tak čekala, zjistila, že paní Nováková zase odešla. To se jí 

ulevilo. Hned celá ožila. Když už v komoře je, musí si přece všechno náležitě prohlédnout. 

Zvláště ty bílé soudečky ji vábily! Ach, kdyby měli něco podobného na půdě. Na tom by se 

dalo nacvičit umělecké číslo pro cirkusové představení. Byl by to tanec mezi bílými soudečky. 

A Šmejdilka už se hnala k talíři, kde byla vyrovnána vejce a hned chtěla skočit na to nejvyšší. 

Snad že při skoku mrskla ocáskem, snad že si špatně rozměřila vzdálenost, stalo se, co 

netušila.  Jeden, druhý, třetí bílý soudeček křáp! křáp! křáp! - už byly na zemi, ale v jaké 

podobě! Vylilo se z nich cosi žlutého a ještě jakási tekutina. 
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Myška rázem pochopila, že provedla 

něco, za co ji může stihnout velký trest. 

Rázem přestala myslit na zábavu. Jen 

holý život chtěla zachránit. A hlavou jí 

táhly smutné myšlenky. Bude se vůbec 

moci zachránit? Spatří ještě drahou 

maminku a tatínka? Proč jen byla tak 

pošetilá, že chtěla pořád pryč a pryč z 

půdy? Vždyť jí tam bylo tak dobře!  

Takto a podobně si Šmejdilka trpce 

vyčítala a krčila se za košem u dveří. 

Snad tušila, že jen tudy jí kyne spása. 

A zase se ozvaly kroky. Přinese jí někdo z 

lidí záchranu či smrt? Do předsíně přišla 

paní Nováková s panem Novákem. Paní 

řekla: tatínku, vezmi si z komory maso. 

Je v kastrolku. 

Ve Šmejdilce se dech zatajil. Vždyť to 

bylo maso, na čem si tak znamenitě 

pochutnávala. Copak se hned všechno 

musí prozradit? 

A už otvíral pan Novák dveře a hledal na polici kastrolek. Myška zatím nepozorovaně 

vyklouzla. Naštěstí stály nedaleko vysoké boty pana Nováka. Šmejdilka šup do boty a už byla 

v bezpečí. Ale klidná nebyla, to se ví. Vždyť právě uslyšela udivený hlas pana Nováka, kdože 

to maso tak okousal. A paní hned do komory a začala bědovat a naříkat: "Pro pána krále, 

tady to vypadá! Maso okousané, vajíčka rozbitá, mák se sype! To je hrůza! Tady musela být 

myš!"  

 

Pan Novák už neměl na ohlodané maso chuť a rozhodl se, že půjde raději na pole, ale musí si 

vzít jiné boty. Ty vysoké, co stojí tamhle v koutě, a už sahal po jedné botě z onoho páru, kde 

se skrývala myška. Sáhl na štěstí po té vedlejší. Šmejdilka si pomyslila: Snad mu postačí jen 

jedna, vždyť je dost velká. Snad tu botu, kde jsem já, nebude potřebovat, ale to se mýlila. 

Teď vzal pan Novák i tu druhou, ale to Šmejdilka už vyrazila mrštným skokem z boty, šustla 

se předsíní a pootevřenými dveřmi zmizela. Ještě zaslechla výkřiky hněvu a prásk! bum! kdosi 

hodil nějakým předmětem po ní. Bouchlo to pořádně o podlahu a zlobná slova o drzé myší 

čeládce se jako vodopád řinula z úst pana Nováka. 

Útěk 
Zatím už Šmejdilka uháněla pryč z nové Novákovic chalupy ke dvoru a přes dvůr, kde věděla, 

že nalezne milou starou chlupu a bezpečnou půdu. Už minula hromadu dříví a už jen pár 
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vteřin závodního běhu ji dělilo od staré chalupy. Už si myslila, že je zachráněna, když náhle, 

kde se vzal, tu se vzal, snad z hromady dříví seskočil, Mourek jí byl v patách. 

Šmejdilka spíš tušila, než viděla, jak si Mourek už olizuje vousiska a chystá se zatnout své 

ostré zuby a drápy do jejího kožíšku. Strach jako by spoutal myščiny nohy. Ani utíkat 

nemohla. Hrůza z kocoura ji zbavila všech sil. 

Náhle se z protějšího rohu vyřítil Alík. Snad chtěl také pronásledovat nebohou myšku. Ale to 

už by bylo příliš mnoho. Dvěma nepřátelům by se ani nejrychlejším během neubránila. 

Šmejdilka hrůzou přivřela oči. Už nevěřila, že ji její rychlé nožky zachrání. Nevěřila, že ji včas 

přivedou do bezpečného úkrytu. 

Alík zuřivě štěkal, ale myšky si nevšímal. Najednou Mourek začal zlostně prskat a myška 

vytušila, že kocour couvá před rozzuřeným Alíkem. 

Ihned toho využila. Okamžitě se jí vrátila bývalá síla a teď už uháněla s větrem o závod ke 

staré chalupě. Už byla na schodech, už měla dobrou polovinu za sebou, když chtěla zmírnit 

tempo. Trochu se ohlédla a ke své hrůze spatřila, jak Mourek s naježenými chlupy se žene za 

ní. Šmejdilka zrychlila běh. Vše záleží na tom, dostane-li se rychleji na půdu než Mourek. Na 

půdě zná kdejakou skrýš, tam už se schová. Dobře, že před časem trénovala běh na dlouhé i 

krátké tratě. Teď jí to přijde vhod. 

Na půdě byla o pár vteřin dřív než Mourek. Hned na trám, jako střela se šustla přes trám a 

skulila se do nejbližší díry pod střechou. Padla takřka do náruče tetičky Hryzalky. 

Tetička ji k sobě přivinula a něco jí říkala. Ale Šmejdilka tomu nerozuměla. Tak prudce jí bilo 

srdíčko, že neslyšela nic než jeho poplašný tlukot. Pak se rozvzlykala a jen "kocour, kocour" 

ze sebe namáhavě vyrážela. Hryzalka se na nic nevyptávala, jen cosi pro uklidnění malé 

myšce dávala. Ale Šmejdilka nebyla k utišení. Stále jen volala po mamince a tatínkovi. Tetička 

ji chlácholila, že jsou zde na půdě všichni zdrávi. Nikomu se nic zlého nestalo. Aby jen 

Šmejdilka byla pěkně zticha, že teď stejně nemůže domů jít.  

Myška se jen trošinku podívala ven otvorem z tetiččina bytu a zase se celá strachem 

schoulila. Jako dva planoucí reflektory svítily Mourkovy oči nad temným bytem Hryzalčiným. 

Mourek sám seděl nad dírou tak tiše, že vypadal spíš jako socha než jako živé zvíře. 

Šmejdilka se přitulila ještě blíž k Hryzalce. Ta ji hladila a říkala jí utěšující slova a myška se 

začala pomalu uklidňovat. Únava jí konečně sklížila víčka. V polospánku se usmála. Zdálo se 

jí, že slyší odněkud zdola Toníkův hlas: "Mourku, čičičiíí"! Plechový talířek cvakl o kamennou 

dlažbu pod schody. A opět: "Mourku, čičičiíí"! A pak už se Šmejdilce nezdálo nic. Spala 

hlubokým spánkem. 

Doma 
Šmejdilka se ze svého dobrodružství vážně rozstonala. Ani domů sama nemohla z tetiččina 

bytu dojít. Tatínek a maminka ji téměř celou cestu nesli. Doma ji uložili do měkké postýlky. 

Maminka se od jejího lůžka pomalu nehnula, ačkoli měla v domácnosti plné ruce práce. 

Vždyť zima se neúprosně blížila a bylo třeba chystat všelijaké zásoby. 
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Konečně jednoho dne bylo Šmejdilce lépe. Otevřela oči a zvědavě se rozhlížela kolem. 

Nemohla hned pochopit, kde vlastně je. Ale tu slyšela laskavý hlas, hlas podobný měkkému 

pohlazení: "Šmejdilko, dítě mé, už jsi doma u tatínka a u maminky." Šmejdilka uviděla 

maminku. Ta měla v očích slzy, ale ve tváři jas a štěstí. Vždyť její dcerka je zase u ní. Tatínek 

také cosi říkal, ale pak vytáhl kapesník a přejížděl si jím oči a nos. Prý z toho prachu na půdě v 

poslední době slzí! A teprve mu nebylo nic rozumět. 

Malá myška byla ještě tak unavená, že sama nemohla vyprávět. Ale poprosila maminku, aby 

ona vyprávěla, co všechno se na půdě dálo, když byla pryč. 

A maminka už se chystala Šmejdilce povídat, ale musela ještě odběhnout. Někdo přišel na 

návštěvu. Musí přece hosty uvítat. 

U Šmejdulů bylo najednou hlučně. Přišly všechny Šmejdilčiny kamarádky. A prý se už dočkat 

nemohly. Každý den se některá přišla ptát, jak se Šmejdilce daří. 

Malá pacientka byla celá červená. Maminka si myslela, že jí zase stoupá horečka. Ale bylo to 

něco jiného. Nemocná myška si vzpomněla, jak se před nedávnem od svých kamarádek 

odloučila. Jen a jen na sebe a na svou zábavu myslila! A zatím kamarádky ji po celou dobu 

nepřestaly mít rády. Vzpomínaly a myslily na ni pořád. Šmejdilka se styděla. Snad by se nad 

sebou byla i rozplakala, ale na štěstí ji kamarádky přivedly na jiné myšlenky. 

Každá jí něco přinesla. Šukalka jí podala krásné barevné peříčko. Prý létá jako letadlo. 

Bystroočka nabídla kousek červené nitky. Prý bude Šmejdilce dobře slušet k šedému kožíšku. 

Ryška věnovala pacientce kornout perníkových drobečků. A malá Šedka vtiskla Šmejdilce do 

paciček své dvě panenky. Šmejdilka nechtěla Šedčin dárek přijmout: „Ale to já si vzít 

nemohu. Vždyť vím, že ty si tak ráda hraješ!“ Šedka však prohlásila“ „Já už si nehraju, já jsem 

velká! Tak si ty panenky vezmi!“ 

 Když si návštěvnice sedly u Šmejdilčina lůžka, začala maminka vyprávět. 

Maminka vypravuje 
Když Toník odnesl šaty ze skříně a paní Nováková stěhovala peřiny, prožívaly myšky zlé 

chvíle. Paní Nováková poznala, že peřiny jsou prokousané. Peří se z nich sypalo. A pro těch 

pár peříček spustila paní strašný rámus. Snad už jsou lidé takoví, že se hned pro všechno 

zlobí! 

Konečně snesla paní Nováková peřiny dolů. Myšky vylezly z děr. Byly všechny, jen Šmejdilka 

chyběla. Volaly ji, hledaly po všech koutech, ale marně. Tatínek pořád myslel, že odkudsi 

přiběhne, až bude mít hlad. Ale tu se přihnala Šedka,  která starší kamarádku hledala po 

všech koutech, skulinách a děrách. S pláčem vedla myši ke skříni, že tam objevila na dně 

almary novou díru. Ta prý tam dřív nebyla. Myšky si myslely: o jednu díru víc nebo míň! To 

nám přece nepomůže v pátrání po Šmejdilce. 

Jen Šedá kmotra se nad tím zamyslela. Po chvilce řekla: „Znám dobře Šmejdilku. Vím, že byla 

v poslední době nespokojená. Myslím, že byla za svou nespokojenost potrestána!“ 
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Tatínek Šmejdula byl tak rozčilený, že řekl trochu zprudka: „Když jsi tak moudrá, Šedá 

kmotro, že všechno o naší Šmejdilce víš, tak nám raději řekni, kde teď je!“ Ale Šedá kmotra 

jen klidně odpověděla: „To přesně nevím. Ale myslím, že byla v kabátě, který visel ve skříni a 

že ji Toník odnesl dolů.“ 

Maminku až zamrazilo při pomyšlení, že její dcerka se dostala do tak vážného nebezpečí. 

Nová Novákovic chalupa! Kolik hrůzy je v těch slovech! Paní Nováková, pan Novák, kocour 

Mourek, snad i pasti! To všechno dohromady je nová Novákovic chalupa. 

Maminka však dlouho neuvažovala. Láska ke Šmejdilce byla mocnější než strach před každým 

nebezpečím. Rychle se rozhodla a řekla: „Půjde své dítě hledat. Musím, Šmejdilku zachránit!“ 

Šedá kmotra se na maminku podívala takovým měkkým pohledem a po chvíli řekla: „To by 

nemělo smyslu. Šmejdilka je už dost velká, musí si sama pomoci. Jen bojem s překážkami a 

nebezpečím se stave zkušenou a moudrou.“ 

Ale ještě musela mamince dlouho domlouvat, aby nechodila ztracenou dcerku hledat. 

Konečně maminka uposlechla, protože Šedá kmotra vždycky dobře a moudře radila. 

Dlouho na půdě všichni rokovali. Pak se usnesli na tom, že tatínek bude hlídkovat u okénka. 

Tatínek hned na trám a k vikýři a nehnul se ze svého místa, až do chvíle, kdy radostně 

zavolal: „Šmejdilka se vrací!“ To ji spatřil, jak uháněla kolem hromady dřeva. Ale jeho 

radostný výkřik byl hned vystřídán hrůzou z dalšího objevu. Za Šmejdilkou se hnal jako vítr 

Mourek. 

Následující vteřiny byly pro myšky nekonečné. Unikne Šmejdilka? Neztratí odvahu ve chvíli 

největšího nebezpečí? 

Ale v tom se už myška přihnala na půdu a zachránila se v bytě tetičky Hryzalky. A za chvíli 

Toník volal na Mourka: „Mourku, čičičičiii!“ Kocour pak rychle opustil půdu. 

Maminka skončila. Šmejdilce kanuly z očí slzy. Pak se přivinula k mamince a usnula v její teplé 

náruči.  

Zima se blíží 
A dni míjely. Slunečního svitu a tepla ubývalo. 

Maminky chodily smutně a ztrápeně. Nic je netěšilo, z ničeho se neradovaly. Smutně, 

přesmutně, jako když slza z oka skane, říkaly: „Zima se blíží!“ 

Šmejdlika se ještě musela šetřit. Ještě nesměla vyběhnout  z bytu, kdy se jí zachtělo. Zvláště, 

když bylo sychravé a nevlídné počasí a vítr profukoval všemi skulinami ve střeše půdy, 

nesměla z bytu. A to ji hodně mrzelo. 

Také dnes byl takový nevlídný den. Náhle kdosi zaťukal a že maminka a tatínek mají jít k Šedé 

kmotře. Prý se tam koná velká porada. Maminka si jen něco přehodila přes sebe, dcerce 

nakázala, aby nikam nechodila, a už s tatínkem pospíchala k bytu Šedé kmotry. A netrpělivá 

Šmejdilka čekala doma. 
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Ale dřív než maminka přiběhly za Šmejdilkou její kamarádky. Už ve dveřích jí zvěstovaly 

velkou novinu: „Budeme se stěhovat – tentokrát do sklepa. Prý je tam tepleji! A hned zase 

odběhly. Musí všechny pomáhat doma při balení. 

Po této zprávě jako když naleje nových sil Šmejdilce do žil! Sláva! Zase se bude něco dít. 

Šmejdilka už měla té nečinnosti ažaž! Vždycky byla spíš unavena, když nic nedělala, než když 

mohla sem a tam šukat, běhat, šmejdit, poskakovat, když se něco kolem ní dálo nebo sama 

mohla něco podnikat. 

Ale ven bez maminčina svolení nesměla. Co jen má dělat?  Chvíli uvažovala a pak se celá 

rozzářila. Už to má! Musí uspořádat slavnost na rozloučenou s půdou. Teď si musí všechno 

promyslet. 

Když přišla maminka, byla dcerka tak zabrána do svých plánů, že to až maminku překvapilo. 

Ale raději se Šmejdilky na nic nevyptávala, protože sama měla plné ruce práce. Zase se 

stěhovat a v tak krátké době už po druhé, to není žádná maličkost. Šedá kmotra však 

rozhodla, že z jara se sem myšky zase vrátí. Jen na zimní pobyt půjdou do sklepa. Je třeba 

všechno řádně promyslet, co je nutno s sebou vzít a co se hodí zde nechat. Jen netahat moc 

zbytečných krámů! 

I ostatní myšky pobíhaly hned sem, hned tam. Už si ani na zimu nestěžovaly. Prací a balením 

se zahřály. 

Mladé myšky se shlukly kolem Šmejdilky. Už mohla ven, vždyť už na ní každý poznal, že je 

zdravá. Šmejdilka horlivě něco vykládala. Pak si vzala Šedku stranou a něčemu ji učila. 

V horečných přípravách plynul čas. Konečně nadešel den velkého stěhování. V každé 

domácnosti už byly nachystány balíky. Jen na večerní soumrak myšky čekaly, protože večer a 

v noci bylo nejbezpečněji. 

Dvojice mladých myšek chodila od rána od jedné myší domácnosti ke druhé. Každého zvala, 

aby se přišel podívat na odpolední slavnost na rozloučenou. „Přijdeme, přijdeme!“ slibovaly 

mladé i starší myší maminky a tatínkové se jen usmívali. Všem bylo najednou veselo a všichni 

se těšili na nový život ve sklepě. A taková změna v myším životě se musí přece oslavit! 

Po obědě a menším odpočinku se myšky shromáždily na velkém světlém prostranství právě 

pod vikýřem. Poslední sluneční paprsky sem svítily a ozařovaly dlouhý, široký trám, který 

sloužil myškám za jeviště. A už to začalo. 

Jak se při takových příležitostech sluší a patří, někdo musel tu velkou podívanou zahájit. Kdo 

to byl? Inu – Šedá kmotra: největší, nejstarší, nejtlustší, nejchytřejší a nejmoudřejší myš. 

Vystoupila, odkašlala si, drobet se zamračila – zrovna tak, jak to dělají lidé, které Šedá 

kmotra na takových slavnostech několikrát pozorovala. A když si odkašlala ještě jednou a 

ještě jednou se vážně zamračila a pak ještě chvilinku počkala, až se všecko utiší, pronesla 

několik pěkných slov na rozloučenou. A skončila: „Dobře nám bylo na půdě a dobře nám 

bude ve sklepě. A až se na jaře vrátí sluníčko a střecha a půda se znovu zahřeje, zase se 

vrátíme, protože tady je náš starý, milý, krásný domov!“ 
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Myšky zatleskaly radostí a Šedá kmotra se ještě ani neusadila a už na trámu tančila dvojice 

mladých myšek bujný, rozpustilý, divoký taneček, který se všem líbil. A pak  Šmejdilka zpívala 

a Šedka přednášela básničku, a zase jiné myšky tančily, pak mladý myšák dělal stojky, 

přemety a salta, a nakonec – a to vám byly podívaná! – zpíval velký myší sbor dlouhou, 

dlouhatánskou píseň o myším stěhování. Šmejdilka byla kapelníkem. A zatím co potřásala 

hlavičkou a pacičkami udávala takt, veselá píseň o myším stěhování doznívala: 

Tralala, tralala, 

potáhneme do sklepa, 

tralala, tralala, 

do sklepa, do sklepa… 

 

 

 

KONEC 
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Doslov 
Vzpomínky se těžko časově zařazují. Pokud si vzpomínám, běžné pohádky o čertech, princeznách 

a dracích mě nikdy moc nebavily. Rád jsem měl tatínkovy Valašské pohádky, ale snad nejmilejší 

mi bylo maminčino vyprávění o myšce Šmejdilce. Myslím, že je rád poslouchal i Jarda, i když 

v době, kdy děti taková vyprávění poslouchávají, tak 869 dní, o které Jarda přišel na svět později 

než já, hraje ve vnímání světa i příběhu značnou úlohu. Maminka vyprávívala Šmejdilčiny příběhy 

opakovaně, a nejen nám bráchům Nečasům, nýbrž i dalším dětem z domu (našim vrstevníkům), a 

také Honzovi Nigrínovi, který bydlil nedaleko a jehož tatínek byl z politických důvodů ve vězení, 

takže jeho maminka musela chodit do zaměstnání, což bylo tehdy na přelomu čtyřicátých a 

padesátých let minulého století neobvyklé.  

Maminka se po nějakém přemlouvání rozhodla své povídání o Šmejdilce napsat na psacím stroji, 

což je moc dobře. Jeden, dost málo čitelný průklep zůstal u nás a z Evinčiny iniciativy jsme jej 

přepsali do počítače. Snažili jsme se na maminčině textu dělat jen minimální změny. Jazyk se 

ovšem za oněch téměř 70 let změnil, a tak jsme v zájmu čtenářů – našich vnoučat a snad i 

pravnoučat, prasynovců a praneteří atd. –  nějaké drobné úpravy udělat museli. A maminčino 

dílo úžasně obohatila ilustracemi naše vnučka Míša Řežábková. Díky jí za to! 

Maminčino vyprávění je úžasně čtivé. Ve svém 74. roce života jsem se s chutí vžil do příběhů 

myší rodiny. Těžko lze při tom uvěřit, že živých myší se maminka úplně štítila. 

A na závěr o své mamince Lydii Nečasové, roz. Zadražilové doplním pár údajů. Narodila se 

českým rodičům v ruském Permu roku 1915. Jako tříletá absolvovala s rodiči a o rok starší 

sestrou Sylvií nesmírně komplikovaný útěk z bolševického Ruska do vlasti, do Brtnice u Jihlavy, 

kde strávila dětství. Po ukončení měšťanky udělala rozdílové zkoušky na gymnázium do Jihlavy, 

kam se babička s třemi dcerami po dědečkově smrti odstěhovala. Po maturitě vystudovala na 

Filozofické fakultě Karlovy univerzity češtinu a němčinu a nastoupila jako profesorka na 

smíchovské reálné gymnázium. Byla moc hezká a sympatická, a tak není divu, že okouzlila o dva 

roky staršího češtináře-francouzštináře PhDr. Jaroslava Nečase. Vzhledem k nedostatku 

profesorských míst na českých školách po svatbě r. 1942 musela ze školy odejít. V té době 

sestavila a napsala přehledný literární místopis Čech, Moravy Slezska, nazvaný „Kde, kdy, kdo“, a 

od konce roku 1944 až do léta 1960 byla manželkou v domácnosti a skvělou maminkou, přičemž 

pro zpestření příležitostně dělala nějakou externí práci pro Ústav pro jazyk český, a po roce 1955 

učila v kurzech němčiny, pořádaných Osvětovou besedou v Praze 10. Od září 1960 maminka 

nastoupila jako jazyková redaktorka do tehdejšího Státního nakladatelství technické literatury. 

Pak ještě dělala odpovědnou redaktorku postupně ve dvou menších nakladatelstvích. Na 

přelomu let 1970 a 1971 se začaly projevovat potíže způsobené nádorem na mozku. V červnu 

1971 byla v pražské vojenské nemocnici operována, pak následovalo dočasné zlepšení stavu, 

poslední den roku 1971 vystřídané rapidním zhoršením a po půlročním pobytu v nehybném 

stavu ve vinohradské nemocnici 3. července 1972 zemřela.   

Jiří Nečas 

Praha, květen 2018 

 


