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Jedno sychravé odpoledne v Kralupech. 
 
Již delší dobu pobývám v Itálii, kde ani v zimním období není nikdy nouze o sluníčko. Letos 
v únoru jsem přijela  na skok do Čech, kde mě čekalo pár dní sychravého studeného počasí, a 
tak moje nemocné průdušky dostaly zabrat. Strávila jsem zde nakonec  dva týdny v 
horečkách, neboť jsem dostala hroznou rýmu a kašel a také dost zhubla. 
Zahrabaná v peřinách jsem přečetla spoustu knížek, trávila večery s přáteli na Facebooku, 
vypila spoustu horkého čaje a snědla kila pomerančů, jablek, banánů a mandarinek. 
Konečně jsem spolykala poslední tabletku antibiotik, zmizely kašel i rýma, ustal chrapot a 
vrátil se mi hlas. Zavolala jsem do dopravní kanceláře a zarezervovala místo v autobuse do 
Verony. 
Zbývalo  pár dní do odjezdu a já jsem se rozhodla udělat si malý výlet do nedalekého 
městečka Kralupy nad Vltavou. Počasí mi ten den příliš nepřálo, ale řekla jsem si: 
Nu co, zastavím se v cukrárně a dám si  horký čaj a k tomu něco dobrého, a tak aspoň naberu 
ztracená kila. 
Prošla jsem se po cyklistické stezce k Vltavě, odkud mě vyhnal studený vítr, který přinesl nad 
městečko velké tmavé mraky a následně i déšť.  
V centru města nedaleko vlakového nádraží je malá pekárna a cukrárna. Zamířila jsem tedy 
právě sem a dala si horký čaj a k tomu dva sladké zákusky, jež jsem si pomalu vychutnávala. 
Venku bubnoval déšť na střechy domů a na asfaltový chodník a fičel vítr. Nepospíchala jsem 
domů. Ještě chvíli jsem poseděla a pozorovala hbité prodavačky obsluhující mlsné jazýčky.   
S příchodem nového zákazníka se rozcinkal malý zvoneček na dveřích, a ve mně každé to 
zacinkání vzbudilo vždy zvědavost, jakou to lahůdku si mlsoun odnese. 
Zazvonil zvoneček a v ráji čerstvého pečiva a sladkých zákusků se objevil hubený stařeček. 
Samozřejmě jsem byla zvědavá, co si odnese a zpozorněla. Vybral si dva pěkné dortíky, 
nechal si je zabalit a opatrně vložil do igelitové tašky. Zaplatil, poděkoval a pomalu zamířil k 
východu. Náhle se však otočil, jakoby zezadu cítil můj pohled, usmál se na mě a řekl mi skoro 
omluvným hlasem: To si dám dnes ke kafíčku. Já si občas zahřeším, vždyť mi už moc času 
nezbývá.... víte , kolik mi  je už let?... Letos mi bude devadesát dva .  
Hleděla jsem na něj s  úžasem a oplatila jsem mu úsměv a upřímně, opravdu upřímně od srdce 
složila poklonu. 
Zacinkal zvoneček a usměvavý děda byl náhle pryč. Zvedla jsem se,  pomalu oblékla kabát, 
zaplatila a vyšla na ulici. Automaticky jsem vytáhla deštník, ale nepotřebovala jsem jej. 
Venku  mě přivítala jasná obloha a rozzářené sluníčko. Pomalu jsem kráčela k autobusovému 
nádraží a přemýšlela o tom, jaké to asi bude na konci mé životní cesty tady na zemi? Přiznám 
se, že  jsem se smrti vždycky bála a bojím. Člověk by ale o smrti asi neměl přemýšlet a žít 
tak, aby si to tady na zemi hezky užil. Aby si zahřešil a vychutnal život až do posledního 
okamžiku jako ten kralupský děda. 
Dorazila jsem k autobusové zastávce  a ještě na okamžik zahlédla stařečka, jak se pomalu 
šourá k vlakovému nádraží.  
Pak náhle zmizel a v Kralupech zůstalo sluníčko.  
Tak mě napadá: Nebyl to kouzelný dědeček? 
Určitě byl, a doufám, že přinesl do Kralup štěstí. 
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