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Johny Červotoč se potácel po mýtině a teskně vzhlížel k noční obloze. Jindy chodíval lehce a
bujaře, na putování temným lesem posilněn v hospůdce U ztracené ponožky. Táhla se za ním
hořkosladká vůně piva, které mu příjemně žbuňkalo v žaludku. Dnes se v něm převaluje moře
ovocenky, jehož vznik provázel šenkýř slovy: „Copak za to můžu? Pivo ještě nepřivezli. Napij se
moštu a dej mi pokoj!"

Johny doklopýtal na svůj flek. Vybalil spacák, rozdělal oheň a hodlal povečeřet. Znenadání slyší
hlásek:
"Já se vohřeju, jo?"
Johny vyskočil, rozhlíží se kolem, ale těžko něco vidět, když je tma.
„Povídám, u toho vohně se vohřeju!"
U ohniště sedí velký zelený žabák, poulí oči a natahuje pracičky do plamenů.
"Co tu děláš?" vyděsil se Johny.
„Nic," skřehotal žabák. „Čekám, až pudeš spát."
Pracičkou se poškrábal na bříšku a pokračoval: „Dřív jsi se přihnal jako velká voda, zazpíval
sis, a za chvíli jsi spal. Já jsem za tebou skočil do spacáku a hřál se až do rána. Ale dneska jsi
nějakej moc čerstvej!"
Tramp se otřásl.
„Ty jsi se mnou spával ve spacáku? A to jsem se nikdy neprobudil?"
„Chodím za tebou dva roky, a nikdy jsi na to nepřišel."
Johny Červotoč se po něm trpce podíval a připravoval si ležení.
V ohništi dohasínaly rudé uhlíky, žabák si na nich hřál nožky a pozoroval Johnyho počínání.
Broukal si:
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"Nahoře hvězdičky,
dole puškvorec,
plavu po rybníce
z konce na konec,
vlnky mě houpají,
točí se dokola,
já na ty hvězdičky
koukám se zezdola ...
… vandráku, spíš?"
Johny se napolo vysoukal z dekáče a opřel se o ruce.
„Provinil jsem se," řekl, „nahradil jsem pivo ovocenkou. Mám halucinace a zdají se mi sny o
ropuchách. Snad to do rána přejde!"
Ulehl a přikryl se celtou. Slyšel, jak po ní něco drobného poskakuje a piští: „Nespi, ty máku!
Polez ven, já ti ukážu, že se nezdám!"
Johny se nehýbal. Cítil, jak se žabák škrábe dovnitř, přikrývá se límcem jeho batlu a funí mu do
ucha: „Vidíš, jindy bys ani nevěděl, že ti lezu do spacáku!"
Tramp neodpověděl.
Usnuli oba.

Povídka je přebrána s Kavčetiny sbírky Noc na Strážné hoře, kterou vydala ve svém
nakladatelství Rodocapsa.
Webové stránky Rodokapsy najdeš na http://www.rodocapsa.cz
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