
„V‰echno se ti musí natroubit, ty kluku hloupá! No, tak na‰pi-

cuj u‰i a poslouchej, jak jsem to vymyslel!“

„Ano, poslouchám,“ odpovûdûl Ben.

„Tak jo,“ fiekl Karkulín. „Kluk hloupá pfiistane Karkulínov˘m

letadlem na balkonku, sebûhne pÛl schodi‰tû dolÛ ke dvefiím a dÛ-

kladnû zazvoní na zvonek, jasné? Vzteklá SÛva v kuchyni zvonû-

ní usly‰í a pÛjde rázn˘mi kroky otevfiít… V kuchyni nikdo nebu-

de! OdváÏn˘ hrdina, kter˘ je trochu pfii tûle, vletí oknem dovnitfi

a rychle zase ven, jenomÏe s krabiãkou kakaa v hrsti. Kluk hlou-

pá zazvoní je‰tû jednou, jenom aby SÛvu trochu dopálil, a od-

bûhne zpátky na balkonek. Vzteklá SÛva otevfie dvefie a rozvztek-

lí se je‰tû víc, kdyÏ venku nebude stát nikdo, kdo by jí nesl kytici

ãerven˘ch rÛÏí. Zafive a dvefie zase zabouchne. Kluk hloupá se

bude dál chichotat na balkonku, neÏ pro nûho hrdina, kter˘ je tro-

chu pfii tûle, pfiiletí a odnese ho na hostinu na stfie‰e. Nazdárek,

Bene, hádej, kdo je nejvût‰í ‰pr˘mafi na svûtû! Tak jdeme na to!“

A neÏ se Ben zmohl na odpovûì, cestoval ze stfiechy k balkon-

ku na klepání kobercÛ. Karkulín s ním letûl stfiemhlav, takÏe mu

hvízdalo kolem u‰í a lechtalo ho v bfii‰e jako na horské dráze

v lunaparku. Pak v‰echno probûhlo pfiesnû podle plánu. Karkulín

odfrãel ke kuchyÀskému oknu a Ben bûÏel dolÛ, aby dÛkladnû

zazvonil na zvonek u dvefií. Brzy usly‰el, jak se pfiedsíní blíÏí kro-

ky. Rozchichotal se a pádil zpátky na balkonek. O vtefiinku pozdûji

se dole otevfiely dvefie a sleãna Sovová vystrãila hlavu. Ben ji vi-

dûl, kdyÏ se opatrnû podíval sklenûnou tabulkou balkonov˘ch

dvefií. A poznal, Ïe Karkulín mûl pravdu… Dopálená SÛva se do-

pálila je‰tû víc, kdyÏ venku nikdo nebyl. Nûco si pro sebe nahlas

mumlala a dlouhou chvíli stála ve dvefiích, jako by ãekala, Ïe ten,

kdo zazvonil, se pfied ní najednou objeví. Ten, kdo opakovanû zvo-

nil, v‰ak stál na balkonku a ti‰e se chichotal. A to tak dlouho, do-

kud pro nûho hrdina Karkulín nepfiiletûl a neodnesl ho na hostinu,

která se konala na schÛdkách jeho domku.

Byla to nejlep‰í hostina, jakou Ben zaÏil.

„Teì je mi dobfie,“ fiekl, kdyÏ sedûl na schÛdkách vedle Karkulí-

na, pojídal koláã, popíjel kakao a díval se na stockholmské stfiechy
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a vûÏe, tfipytící se ve sluneãní záfii. Koláãe byly dobré, kakao chut-

nalo taky znamenitû. Ben je sám uvafiil na Karkulínov˘ch kam-

nech. V‰echno, co potfiebovali, mléko, kakao a cukr, sebral Kar-

kulín dole v kuchyni.

„Za kaÏdou maliãkost jsem fiádnû zaplatil desetník, v‰echny

leÏí na kuchyÀském stole,“ podotkl Karkulín. „KdyÏ je nûkdo po-

ctiv ,̆ tak je poctiv ,̆ to se nedá nic dûlat.“

„Kde jsi tolik penûz vzal?“ zeptal se Ben.

„V penûÏence, co jsem onehdá na‰el na ulici,“ odpovûdûl Kar-

kulín. „Byla plná desetníkÛ a je‰tû dal‰ích penûz!“

„Chudák, kdo ji ztratil,“ fiekl Ben. „Ten byl asi ne‰Èastn .̆“

„Ale co,“ ozval se Karkulín, „kdyÏ je nûkdo taxíkáfi, tak si musí

své vûci hlídat.“

„Jak ví‰, Ïe to byl taxíkáfi?“ zeptal se Ben udivenû.

„VÏdyÈ jsem pfiece vidûl, jak penûÏenku ztratil,“ odpovûdûl Kar-

kulín. „A Ïe byl taxíkáfi, to se dalo poznat podle ãepice. Nejsem

pfiece hloup .̆“

Ben se na Karkulína vyãítavû podíval. Tak se pfiece nesmí za-

cházet s nalezen˘mi vûcmi, to musí Karkulínovi fiíct. Zrovna teì

mu to ale fiíct nemohl… aÏ nûkdy jindy! Teì chtûl jenom sedût na

schÛdkách a tû‰it se ze sluneãního svitu, z koláãÛ, kakaa a Kar-

kulína.

Karkulín mûl v‰ech sv˘ch sedm koláãÛ hned v sobû. Benovi to

tak rychle ne‰lo. Zrovna jedl druh˘. Tfietí leÏel na schÛdku vedle

nûho.

„Ach, mnû je tak dobfie,“ fiekl Ben.

Karkulín se pfiedklonil a podíval se mu upfienû do oãí.

„Ale kdepak. VÛbec ti není dobfie.“

PoloÏil Benovi ruku na ãelo.

„To jsem si myslel! Typick˘ pfiípad koláãové horeãky.“

Ben se zatváfiil udivenû.

„Co to je… koláãová horeãka?“

„Ta se dostane, kdyÏ se sní moc koláãÛ.“

„Tak to ty musí‰ mít koláãovou horeãku je‰tû vût‰í,“ namítl Ben.

„Myslí‰?“ zeptal se Karkulín. „Kdepak, já jsem mûl koláãovou
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horeãku, kdyÏ mi byly tfii roky, a ãlovûk ji mÛÏe dostat jenom jed-

nou v Ïivotû jako spalniãky nebo ãern˘ ka‰el.“

Ben se vÛbec necítil nemocn˘ a snaÏil se to Karkulínovi vylo-

Ïit. Karkulín ho v‰ak pfiinutil, aby si lehl na schody a horlivû mu

stfiíkal do obliãeje kakao.

„Abys neomdlel,“ dodal na vysvûtlenou. Potom Benovi rychle

sebral jeho poslední koláã.

„UÏ ani jeden koláã, byla by to tvoje smrt! Pfiedstav si, jaké má

ten chudák koláãek ‰tûstí, Ïe jsem na svûtû, jinak by tady na scho-

dech musel leÏet úplnû sám,“ fiekl Karkulín a hbitû koláã snûdl.

„Teì uÏ sám není,“ dodal Ben.

Karkulín si spokojenû pohladil bfiicho.

„Ne, teì uÏ je u sv˘ch sedmi kamarádÛ a je mu tam dobfie!“

Benovi bylo taky dobfie. ZÛstal leÏet na schÛdkách a vychutná-

val, jak je mu prima, i kdyÏ má koláãovou horeãku. Byl syt˘ a ze

srdce Karkulínovi ten koláã pfiál.

Pak se najednou podíval na hodinky. Do tfií chybûlo nûkolik mi-

nut. Ben se dal do smíchu.
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