Jen co se děda otřepal ze zážitku na hřbitově, přepočítal si kosti, namasíroval
namožené svaly a po několikerých pokusech našel za pomoci Mojmíra hodinky,
hned se vrhnul do dalších dobrodružství. A že jich bylo! Jednoho dne ho třeba
hodná snacha poslala nakoupit.
Děda se vrátil bez nákupu, ale zato s policistou, který spustil: „Paninko,
hlídejte si tady vašeho seniora, ano? Jezdil nám po prodejně na nákupním
vozíčku a odmítal zastavit!“ Jindy si zase přišel postěžovat nakrknutý soused: „Vyřiďte laskavě ctěnému panu tchánovi, že jestli u nás v domě ještě někdy zazvoní na zvonky a uteče, tak si pro něj dojdu a vytahám ho za ucho!“
Hodná snacha zvonění zatrhla a tak začal děda
bafat. Na lidi. Za rohem. V dětství to byla báječná bžunda, teď to však skončilo ve chvíli,
kdy vybafl na váženého profesora Buřinku.
Chudák pán, který byl ještě o pár let starší
než děda, se chytl za srdce, vyrazil ze sebe
vysoké: „Ýýýýžuááááá!!“ a svalil se na chodník. Byl z toho takový průšvih, že když se
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děda rozmýšlel, do čeho se pustí příště, automaticky vyškrtl volání na cizí telefonní čísla, cvrnkání třešňových pecek z balkónu po psech, malování tykadel
na plakáty či překrývání záchodové mísy celofánem.
„Nesmím do těch svejch lumpáren nikoho dalšího zatahovat,“ přemýšlel děda,
„z toho jsou jenom nepříjemnosti.“ A přemýšlel a dumal a pátral a napadlo ho…
smetiště! Neboli smeťák!
Vím, co si, děti, říkáte. Že se na smeťák nesmí. Že je to nebezpečné a člověku
že by se tam mohlo něco stát. A máte pravdu! Jenomže! Když byl děda malý,
smetiště byla také malá. Nebyla ani oplocená a lézt na ně nebylo vůbec nebezpečné. A děda si prostě neuvědomil, že se doba změnila a že to, co bylo běžné
v jeho dětství, dnes běžné není. A tak když stál na městském smetišti před těmi
óóóóóóóóbřími kopci odpadků, cítil jisté pochybnosti. Ale pak si řekl, že když
už došel až sem, tak to nevzdá a zkusí se tu aspoň trochu porozhlédnout. Třeba
bude mít štěstí a najde…
„Kuličkový ložisko!!!!“ zařval nadšeně, protože přímo za vraty smeťáku našel kovovou součástku, ze které, když se roztřískala o kámen, což děda ihned
provedl, vypadlo několik malých železných kuliček. Největší poklad, který se dá
na smeťáku najít. (Tedy samozřejmě kromě případů, kdy byste našli opravdový
poklad, tedy zlato, perly a drahé kamení, ale to se tady v téhle knize nestane,
s tím nepočítejte!) Povzbuzen prvotním úspěchem, vrhnul se dědeček do hromad smetí a hledal, hrabal, čmuchal a pátral jako nějaký pes záchranář.

Nevěřili byste, co on vám tam v těch odpadcích všechno našel!
Panenku! Čurací! Autíčko! Na setrvačník! Sbírku známek a sem tam
zase nějaké to kuličkové ložisko! Obojek na psa a nohu a krásnou
flašku z fialového skla a… počkat! Řekli jsme nohu? Vraťte se o řádek výš a zkontrolujte to! No ano, je tam napsáno „nohu“! I děda se zarazil. Vážně
v jedné hromadě odpadků uviděl… nohu? Podíval se znovu. A ouha. Nespletl se.
A když se podíval lépe, uviděl kousínek dál i ruku. A pak ještě jednu a pak… ježišmarjá, další noha! A děda se podíval z odstupu a vykřikl! Všechny ty ruce a nohy, co
tam na tom smeťáku ležely, měly něco společného: patřily jednomu člověku! A ten
člověk dýchal! Děda nelenil a pustil se do hrabání. Začal od hlavy a to bylo dobře,
protože jen co odstranil první vrstvu odpadu, ten nebožák, kterému hlava patřila,
zalapal po dechu, otevřel oči a řekl: „Co se to děje? Kde to jsem?“
„Na městském smetišti,“ řekl děda co nejvlídněji, protože měl pocit, že musí
muže uklidnit.
„Co je dneska za den?“
„Středa.“
„Tak to vážně nechápu!“ posadil se muž překvapeně a škrábal se za uchem. „Každou noc
spím v popelnici, kromě čtvrtka, protože to vyvážejí odpadky. Jak to, že mě vyvezli už dneska?“
„Asi proto, že budou Vánoce. Vyvážejí v jiné
dny,“ měl děda hned po ruce správnou odpověď.
A se zájmem se zeptal: „Vy spíte v popelnici? Nemáte domov? Jste bezdomovec?“
Muž přikývl, ale vůbec nevypadal smutně. Rozhlédl se kolem a s úsměvem
konstatoval:
„Tady je to hezký! Tolik věcí! Já jsem si vždycky přál mít hodně věcí! Ale nikdy
jsem na ně neměl peníze.“ Otočil se na dědečka: „Já mám rád věci, víte? A v popelnicích se toho dá najít!
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