


2

Vrabec našel semínko. Nebylo ani velké ani malé, 
nebylo ani kulaté ani hranaté. Bylo takové i onaké. 
Vrabec vzal semínko do zobáčku, a že se zeptá dědy 
zahradníka, jaká rostlinka z něho vyroste. 

Děda právě uhrabával záhonek, když tu k němu přilétl 
ptačí kamarád. Ten hned spustil zvědavé štěbetání o neznámém 
semínku.

Děda převaloval semínko v dlani. Myslel, přemýšlel, uvažoval. 
Pak mávl rukou. „I co, hlavu si s tím lámat nebudeme, semínko 
zasejeme, však se brzy ukáže, co z něho vzejde.“

Vrabec souhlasně pípl a měl se čile k pomáhání. 
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Děda zahradník udělal do hlíny jamku. Vrabec do ní upustil 
semínko. Dědeček jamku zasypal, zalil vodou a vrabeček 
zatrylkovat ptačí písničku: „Co nám vzejde ze semínka? Co to 
asi ráčí být? Mrkev, zelí, rozmarýnka? Necháme se překvapit.“

Ale semínku se na svět nechtělo. Pod peřinou z hlíny mu bylo 
dobře. A tak vrabec vzlétl ke sluníčku, aby více hřálo a semínko 
k životu probudilo. 

Sluníčko paprsky pohladilo záhonek. Lup. Lup. Z hlíny 
vykoukly dva zelené lístky.
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Vrabeček se zaradoval. Děda lístky bedlivě prohlížel. Dumal, 
zdali ze semínka nevzešel plevel.

Lístky povyrostly. A už se raduje i děda zahradník. „Je to řepa! 
Zaseli jsme řepu.“ 

Děda popadl motyčku a malou řepu okopal, aby lépe rostla. 
Ptačí pomocník mu k tomu zanotoval: „Obavy ať jdou hned 
k šípku, zaseli jsme řepu, řípku. Vyroste nám do nebes, možná 
zítra, možná dnes.“
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Kdo ví, jak se to stalo, že ptačí písnička byla kouzelná. Sotva 
vrabec dozpíval, řepa začala růst. Rostla a rostla a rostla. 
Přestala růst, až když byla veliká jako obrovitý chlap. Děda si 
pochvaloval, že vypěstoval velikou, převelikou řepu. Popadl 
řepu za listy, a že ji vytáhne.

Táhne, táhne, potahuje, ale řepu vytáhnout nemůže.

Vrabec mu chtěl pomoci, ale ptačí síla je jako větrné fouknutí. 

„I nech toho, polétavče,“ mávl na něj děda 
zahradník. „Raději zaleť za babičkou, a že ji 
prosím, ať mi pomůže se sklizní.“
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