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B!hem p"í#tích dn$ Karlí%ek ob%as zalitoval, &e vosu nenechal 
umrznout. Pobodala ho m!lce, ale v#ude. Jeho t!lo na to 
tentokrát reagovalo bou"liv!. K$&e jako by mu nepat"ila, byl si 
cizí. Hlavou mu dun!ly pravidelné údery srdce. Ruce neudr&el ve 
vzduchu. Kdy& si cht!l dojít na záchod, musel po %ty"ech.

Vose se zatím da"ilo. D"eva bylo dost, ovoce taky. Neunesla 
sice v!t#í v!tve, topila chrastím, ale sta%ilo p"ikládat %ast!ji, 
a'v'domku bylo p"íjemn!. Nakousala n!kolik jablek a'jednu 
hru#ku. Vyzkou#ela bezinková povidla. Kdy& vid!la, &e Karlí%ek 
se skoro nehne, dostrkala mu k'posteli hrnek s'vodou. Zvenku 
p"ivlekla suché stéblo jako br%ko. Z$stávala ostra&itá.

!

Karlí%kovi se za%alo d!lat lépe. Na dal#í boje u& ale nem!l sílu 
ani náladu. Stejn!, n!co jiného bylo mrza%it vosy po desítkách. 
N!co jiného bylo nechat tuhle jednu venku. Mrazy sílily. Ne& se 
n!kde schová, bude po ní, "íkal si Karlí%ek. A'tak vy"ezal malou 
misku z'k$ry, a'kdy& va"il polévku, jednu nab!ra%ku nechával 
pro vosu.

Vlastn! si nep"eká&eli. Vosa se prokousávala jablky 
a'hru#kou. Ob%as med. Voda. Pe%liv! si %istila chloupky a'no&ky. 
Pletla roho&ky ze suché trávy. Karlí%ek topil. Vy"ezával paná%ky 
z't"e#(ov)ch pecek. Va"il. Nemluvili.

Vlastn! si nep"eká&eli. Jenom spolu byli po"ád. To sta%ilo.
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Kdy& nasn!&ilo víc, oblo&il Karlí%ek jednu st!nu d"evem. 
Necht!lo se mu po"ád chodit ven. A'vevnit" polena rychleji 
vyschnou. Nosil jedno za druh)m, strávil tím skoro cel) den. 
Vosa sed!la v'kout!. Pospávala. S'mizejícím sv!tlem za%ala 
ztrácet klid. T"ela si k"ídla. Pobzukávala. Karlí%ek si jí nev#ímal 
a'nosil. S'prázdnou náru%í ven, s'plnou náru%í dovnit". Dve"e 
vrzaly. Ko#ili u& m!l mokrou potem. 

Vosa bzu%ela víc a'víc. 

Nakonec vylítla. „Kdo to má %ichat,“ zasy%ela vztekle. Karlí%ek 
se p"ekvapen! zastavil. M!la hlub#í hlas, ne& by %ekal. Nev!d!l, 
co "íct. Vosa zu"iv! mávla k"ídly: „Nesta%í to dusno. Ty smrady 
z'polívek. Te* ty! Smrdí#!“ Karlí%ek se roz%ílil velice rychle. 
Zachránil jí &ivot? Zachránil. A'jak mu pod!kovala? Jak 
pomáhala? Akorát chodila na med. U& te* mu bylo jasné, &e 
ka#i si bude muset za%ít sladit n!%ím jin)m.
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Za n!jakou chvíli vrzly dve"e. Vosa se ti#e schoulila u'kamen. 
Karlí%ek d!lal, &e ji nevidí.

Ráno vosa nachystala na st$l. Karlí%ek jí do misky kápnul med. 
Vosa si lízla a'p"esunula se k'nakousané hru#ce.

„Hnije ti to,“ brouknul Karlí%ek.
Vosa t"epla k"ídlem: „Kvasí. Mn! to voní. Zv)razní to cukr.“
Karlí%ek se ml%ky u#klíbnul.

„A'co ty nahnil) jablka,“ zaprskal zpátky. „Co ten tv$j v!%n! 
umra%enej %umák. Vzteklej! A'to neustál) bzu%ení!“ To u& 
Karlí%ek je%el. Vosa po n!m plivla.

Karlí%ek ztratil nervy, popadnul ji za k"ídlo, a'd"ív, ne& se 
v$bec stihla bránit, ji vyhodil ven. Na sníh. Na mráz. A't"ikrát, 
t"ikrát t"ísknul dve"mi.


