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ÚSMĚV

AUTO NEYMARA DA SILVY SANTOSE STARŠÍHO se vy-
houplo na kopec a on s ním zamířil dolů. Vedle 
něj seděla jeho žena Nadine a k zadnímu sedadlu 
byl v dětské autosedačce připoután jeho malinka-
tý synek Neymar da Silva Santos mladší. Když se 
Neymar junior narodil, z Neymara staršího se stal 
Pai a  Neymarovi mladšímu začali říkat Juninho. 
Pai znamená v portugalštině otec a Juninho je „ju-
niorek“. Ze svého domova v Mogi das Cruzes, což 
bylo na východ od São Paula, se vydali navštívit 
Paiovy rodiče, kteří žili na pobřeží.

Paiovi nevadilo, že prší. Spočítal si, že cesta 
nezabere moc času, když většina lidí zůstala kvůli 
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bouřce doma. Jeho rodiče bydleli v São Vicente, 
v  domě, který jim koupil za  peníze, co vydělal 
jako profesionální fotbalista. Krom toho si také 
pořídil auto. Tohle auto.

Myslel na utkání, které právě odehrál se svým 
týmem União Mogi a ve kterém se mu podařilo 
střelit gól. Nadine s  Juninhem se na  něj dívali 
z  tribuny. Po  zápase se za  ním rozběhl chlapec, 
kterého znal ze sousedství, prosil ho, aby mu po-
depsal balon a  řekl mu, že je pro něj nejlepším 
fotbalistou na světě. Paie to dojalo. Svěřil se klu-
činovi, že doufá, že jeho synek Juninho to jednou 
bude s míčem taky takhle umět.

Sjížděli z kopce a nabírali rychlost, když Pai 
uviděl, jak se na ně řítí auto po špatné straně silni-
ce. Zoufale na něj blikal, ale déšť byl tak hustý, že 
si jich druhý řidič všiml, až když bylo příliš poz-
dě. Pai stočil volant, vší silou sešlápl plyn a vyjel 
ze silnice. Doufal, že se mu podaří druhému autu 
vyhnout, ale protože měl zařazenu nízkou rych-
lost, nepovedlo se to.

Druhé auto do nich narazilo z boku na řidičo-
vě straně a náraz přehodil Paiovi jednu nohu přes 
druhou. Zaječel hrozivou bolestí. Nadine křičela. 
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Pai se nemohl hýbat a bezmocně se snažil ovládat 
své auto, které se dvakrát přetočilo a  nakonec se 
zastavilo tak, že viselo napůl z útesu. Rozsypaným 
předním sklem se dovnitř lil déšť a máčel mu obli-
čej. Pai se pokoušel pohnout, ale do celého těla mu 
vystřelovala příšerná bolest. První, na co pomys-
lel, byl jeho synek vzadu v autosedačce. „Juninho,“ 
zašeptal, téměř neschopný mluvit.

Pai necítil nohy. Juninho! Co je s ním? Podí-
val se k místu, kde byla připoutaná Nadine a její 
víčka se zakmitaly probuzením. Trochu pootočil 
hlavou a  uvědomil si, kde jsou. Nadine zasténa-
la. „Nadine!“ křičel a snažil se ji probudit. Svého 
syna neslyšel. Jediné, co slyšel, byl déšť.

Nadine zaúpěla a otevřela oči. Instinktivně se 
snažila otočit a  zkontrolovat Juninha, ale nemoh-
la. „Juninho,“ zamumlala slabě. Její chlapeček by tu 
měl někde být. Ale není. Zachvátila ji panika a zno-
vu se pokusila otočit, jenže bolest byla příliš silná. 
Když jí padl zrak na  vlastní sedřené a  pořezané 
ruce, zalapala po dechu. Auto bylo zasypáno střepy.

Po Juninhovi nebylo ani stopy.
Pai cítil, jak se mu do očí hrnou slzy. Mumlal si 

modlitbu a prosil Boha, aby si místo synka vzal jeho.
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„Já umírám,“ procedil mezi skřípějícími zuby. 
Byl přesvědčený, že tohle je konec. Jeho žena ne-
reagovala.

Nadine ztrácela a  zase nabývala vědomí. 
„Juninho,“ zašeptala znovu. Bolest byla nesnesi-
telná.

Uvědomila si, že se její manžel nemůže hýbat, 
a tak strčila zesláble ramenem do dveří. Rám byl 
pokroucený a dveře zaseknuté, takže to k ničemu 
nebylo. Podařilo se jí ale vykouknout rozsypaným 
oknem. Auto se nahýbalo z útesu a pod ním zela 
hluboká propast. Začala křičet.

„Vzadu,“ ozval se slabě Pai. Auto se pohupo-
valo a skřípělo. Do nohou mu vystřelovala bolest. 
Bál se, že když se bude příliš hýbat, auto sklouzne 
z  toho kousíčku cesty, na  kterém drží, a  zřítí se 
dolů. 

„Zadní sklo,“ vysoukal ze sebe.
Nadine zjistila, že se v tom stísněném prosto-

ru, kde je uvězněna, dokáže přece jen trochu po-
hnout. Kývla, vyprostila nohy a konečně se jí po-
dařilo podívat se dozadu. Juninhova autosedačka 
ležela převrácená na podlaze, ale její syn v ní ne-
byl. Po  tvářích jí stékaly proudy slz. Celé zadní 
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sklo bylo pryč. Očima přejížděla cestu a na mysl 
se jí dralo nemyslitelné: že její synek leží někde 
tam na silnici.

„Je tam někdo zraněný?“ ozval se cizí hlas. 
Zněl blízko.

Pai pohlédl na  Nadine. Kdo to řekl? Otočil 
se a  uviděl muže, který zíral dovnitř auta skrze 
Nadinino okýnko u spolujezdce.

„Můžete se hýbat?“ zeptal se muž.
„Ne,“ vypravil ze sebe Pai.
Muž rychle oběhl auto, zhodnotil situaci a poté 

rychle nasměroval svou pozornost zpět k Nadine. 
„Pospěšte si! Tudy,“ pobízel ji. „Musím vás odsud 
dostat.“

Nadine přikývla, přelezla přes přední sedadlo 
dozadu a ven dírou, co zbyla po zadním skle.

Auto znovu zaskřípělo a  shodilo do  propasti 
trochu hlíny. Kameny se kutálely dolů do řeky, kte-
rá z té výšky vypadala jen jako zelený tah štětcem.

Muž ji vytáhl ven, převedl na  druhou stra-
nu silnice a  posadil na  trávu. Pak se rychle vrátil 
za Paiem.

„Nehýbejte se, pane,“ řekl mu. „Poslal jsem 
svou ženu zpátky dolů, aby zavolala sanitku.“
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„Můj syn,“ podařilo se Paiovi zašeptat.
Muž vytřeštil oči. „Uvnitř je dítě?!“ Rychle 

prohlédl zadní sedadlo. Autosedačka byla pře-
vrácená a  zasypaná sklem. Oběhl auto a  vší si-
lou zatahal za  dveře na  straně spolujezdce. Ani 
se nehnuly. Vzal za  kliku ještě jednou, nohama 
se pevně zapřel do hlíny a zatahal ještě silněji, až 
se nakonec dveře s  hlasitým zavrzáním otevře-
ly. Zabořil se do sedačky a oběma rukama šátral 
mezi sklem a rozházenými přikrývkami po chlap-
ci. Zhluboka se nadechl. Když ruce vytáhl, držel 
v nich Juninha, který měl tvářičku celou od krve. 
„Našel jsem ho! A je naživu!“

Pai cítil, jak mu povolil každičký sval v těle.
Muž si sundal tričko, setřel s  ním krev 

z  Juninhova obličeje a  všiml si malé řezné ran-
ky nad chlapcovým obočím. Vypadala jako čárka, 
co se píše za slovem, jen vzhůru nohama. Zatlačil 
na ni palcem a krvácení po chvíli přestalo.

„Doneste ho jeho matce,“ sípal Pai. „Prosím 
vás.“

Muž se na  chlapce ve  svém náručí zadíval 
a Juninho se na něj usmál. Úsměv opětoval a pak 
jej rychle odnesl k matce.
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Když Nadine uviděla svého synka, vyskoči-
la na  nohy, ale obličej se jí zkřivil bolestí. To ji 
však nezabránilo v  tom, aby natáhla ruce a  dítě 
si od muže převzala. „Bůh vám žehnej, bůh vám 
žehnej,“ opakovala s pláčem stále dokola a tiskla 
si své děťátko k hrudi.

„Bůh rozhodně požehnal tomuhle mrněti,“ 
odvětil muž. „A mimochodem – má váš úsměv.“

Nadine zaplavil další příval slz, ale usmála se. 
„Děkuju,“ vypravila ze sebe.

Přestalo pršet a z dálky bylo slyšet přijíždějící 
sanitku. Nadine zavřela oči a snažila se potlačit tu 
hroznou bolest.

„Zůstanu s  vámi, dokud sanitka nepřijede,“ 
konejšil ji jejich zachránce a posadil se vedle ní.

Pai slyšel dvě věci: slabý hlásek své ženy, 
jak rozmlouvá s mužem na druhé straně silnice, 
a  houkající sanitku. Zavřel oči. Všechno dobře 
dopadne, pomyslel si.
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UČITEL BUDOUCÍHO KRÁLE

Brazilský fotbal není jenom hra, je to životní styl, vá-
šeň, neustálá oslava života, nádherný tanec náro-
da, který rád skotačí a vyjadřuje se v rytmu samby 
a kopané.

Brazilský národní tým, známý jako Seleção, 
je nejúspěšnějším národním fotbalovým týmem 
v  celé historii mistrovství světa ve  fotbale, které 
vyhrál v letech 1958, 1962, 1970, 1994 a 2002. Je 
také nejúspěšnějším týmem Konfederačního po-
háru FIFA, který získal čtyřikrát. Každé desetiletí 
vypouští Brazílie do světa své nejlepší hráče, aby 
brazilským citem a talentem pro hru obohatili ty 
nejprestižnější fotbalové kluby. Pelé, který je pý-
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chou Brazílie, je považován za  vůbec nejlepšího 
hráče na světě. Kromě něj zanechali ve světě fot-
balu nesmazatelnou stopu i další brazilské hvězdy 
jako Garrincha, Zico, Tostão, Romário, Ronaldo 
a mnoho jiných.

Potěšení ze hry a její hudba proudí brazilský-
mi řekami i  krví samotných Brazilců. V  Brazílii 
nejde ve  fotbale jen o výkony a  taktiku, ale pře-
devším o radost a krásu. A není to pouze životní 
styl, je to umění.

Pro Paie, jako pro spoustu dalších Brazilců, 
bylo hraní jako dýchání. Nemohl se dočkat, až 
bude moct znovu hrát, ačkoli ho zranění držela 
mimo hru víc než rok. Jeho syn Juninho, který se 
narodil 5. února 1992, začal dokonce chodit dříve 
než on.

Pár měsíců po nehodě se Pai s rodinou přestě-
hoval do domu svých rodičů v Nautice 3, na před-
městí São Vicente, kde žila nižší střední třída – 
přesně tam, kam měli namířeno, když k nešťastné 
události došlo. Pai byl bez práce a nezbývaly mu 
už žádné peníze. Jeho otec, Ilzemar, se živil jako 
automechanik a  nabídl mu místo v  garáži, kde 
mohli pracovat spolu a  postavit tak Paie zpátky 
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na nohy. O fotbale nemohla být ani řeč a on věděl, 
že se své životní vášně bude muset na chvíli vzdát. 
Teď bylo důležitější, aby dokázal vydělat na živo-
bytí a uživit tak svou ženu a malého synka.

Se stěhováním jim pomáhali sousedi. Pai 
seděl v křesle v největším pokoji celého domu – 
ve kterém bude teď s rodinou žít – a řídil dopra-
vu. Dával svým sousedům instrukce, kam přijde 
nábytek.

„Postel opřete o zeď, jednu skříň dejte na je-
den konec a druhou na stranu. Podél postele ne-
chte nějaké místo, to bude jako chodba,“ dirigoval 
je. „Mrzí mě, že vám nepomáhám,“ omlouval se 
ze svého křesla. „Ale pořád ještě nemůžu chodit.“

Jeden ze sousedů ho přerušil. „Děláte si zby-
tečné starosti, pane Neymare,“ prohlásil. „Pan Il-
zemar mi všechno pověděl. Jak jste mu tenhle dům 
koupil z peněz, které jste si vydělal fotbalem.“

„Od toho přece rodina je,“ odvětil Pai, zatím-
co pozoroval, jak mu jeho hodní sousedé zařizují 
pokoj.

„A od tohohle jsou zase sousedi,“ uzavřel muž.
Zařizování pokoje nezabralo příliš času a Pai 

si už za chvíli mohl hrát s ročním synkem.
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„Upaluj k tátovi, Juninho!“ volal a držel před 
sebou fotbalový míč.

Juninho dolezl do  pokoje a  zastavil se. Byl 
vytáhlý a  hubený, měl tmavou kůži, tmavé pro-
nikavé oči a na hlavě chomáč tmavých vlasů. Nad 
obočím měl malou jizvu ve tvaru čárky, která ne-
byla téměř vidět. Během nehody mu ji způsobil 
kousíček letícího skla. Když uviděl balón, začal se 
rychle plazit po  podlaze. Před Paiem se pomalu 
postavil, napřáhl ruce a udělal zvuk, který nepo-
třeboval žádný překlad: dej mi ten míč! A pak se 
hihňal, když ho s ním táta škádlil.

Pai předal balón chlapci. Když se na  synka 
díval, myslel na  to, jak jeho otec, Ilzemar, příliš 
neschvaloval, že se snaží živit jako profesionální 
fotbalista. Vždy mu říkal: „Nejdřív si sežeň skuteč-
nou práci. Až potom můžeš hrát fotbal.“ Pai měl 
však pro Neymara juniora jiné plány. Bude Juninha 
v hraní podporovat. Kdo ví? Třeba jednou dokáže 
to, co se jeho tátovi nepodařilo. Za pokus to stojí, 
myslel si Pai. A zapřísahal se, že se o to pokusí.

O  dva měsíce později se Juninho zvedl ze 
země, dopotácel se k  tátovu křeslu a  s úsměvem 
od ucha k uchu si od něj vzal balón. Pak ho upus-
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til a  spadl zpátky na  zadek. Všichni se smáli – 
i dědeček s babičkou, kteří výjev spolu s Nadine 
pozorovali od prahu dveří.

Když se ale Pai pokusil vstát a Juninhovi po-
moct, Nadine na něj zavrtěla prstem. „Kdepak, ty 
zůstaň na místě.“ Přiskočila k nim, zvedla synka 
z prachu a oprášila ho.

Ještě si pořádně neuvědomil, že opět stojí 
na nohou a už zase držel balón.

Pai se na svou ženu usmál a opět se posadil. 
V tváři mu cuklo bolestí, kterou mu působila ho-
jící se kyčel. „Jak se mám vrátit zpátky na hřiště, 
když se nedokážu ani postavit?“

„Nikam se vracet nebudeš,“ odsekla Nadine 
s typickou neomaleností a vrátila se i s Ilzemarem 
a babičkou dovnitř.

„To si myslíš ty,“ zamumlal si pod vousy, 
jakmile byli z doslechu. Znovu se zapřel rukama, 
snažil se udržet rovnováhu a  poprvé za  několik 
hodin se opět postavil. Hrdý na  svůj výkon vy-
kročil nejistě kupředu a pohlédl dolů.

Juninho stál před ním a koukal nahoru. Když 
uviděl, jak jeho táta udělal krok, s úsměvem za-
tleskal, až mu míč zase vypadl.
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Pai se zasmál. Smích ho bolel, ale na  tom 
nezáleželo. Natáhl ruce za  sebe, chytil se křesla, 
přitáhl ho a  opět se posadil. Rychle se podíval 
ke vstupnímu schodišti, aby se ujistil, že ho Nadi-
ne nebo rodiče neviděli. Rozevřel náruč, Juninho 
se k němu dobatolil a vylezl mu do klína. „Jestli 
nemůžu hrát fotbal já,“ pronesl Pai a tiskl si roč-
ního synka pevně k hrudi, „naučím to tebe.“

Uběhlo několik měsíců, a zatímco se Pai po-
malu zotavoval ze svých zranění, jeho syn rostl 
a  oba už stáli pevněji  na  nohou. Jednou se Pai 
postavil do  rohu malinkatého obýváku a  opřený 
o hůl poslal přes místnost synkovi míč. Juninho 
ho zkušeně zastavil nohou. „Výborně!“ povzbu-
zoval ho táta. Juninhovi probleskl na tváři úsměv 
a v očích mu zajiskřilo. Kopl míč zpátky a mířil 
naprosto bezchybně. Pai balón zastavil. Trochu to 
bolelo, ale bolest se s  každým dnem zmenšova-
la. Sundal nohu z balónu a holí ho odpálil zpátky. 
Juninho mu tleskal. „Moje!“ vykřikl a natahoval 
se po tátově holi. Taky si to chtěl vyzkoušet. Pai se 
smál a kroutil hlavou. „Ne, ne, ne a  ještě jednou 
ne! Žádné ruce! Pomáhám si, protože mi ještě po-
řád neslouží nohy. Myslíš si snad, že mám tu věc 
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dobrovolně?“ čertil se a mával na něj holí. Juninho 
se jen hihňal.

Jindy stál zase Juninho venku u zadního vchodu 
a  hodil dovnitř svůj oblíbený míč. Dokutálel se 
do  kuchyně a  on ho musel rychle utíkat sebrat, 
aby se nedostal do rukou jeho mámy.

„Ještě jednou sem ten balón hodíš a uvařím ti 
ho k večeři!“ křičela. Juninho z toho byl smutný. 
Byl to jeho oblíbený míč. Jak by ho mohl sníst? Ta 
myšlenka ho děsila zejména proto, že ho jednou 
olízl, aby zjistil, jak chutná, a chutnal teda příšer-
ně: jako tráva, hlína a bůhvíco dalšího, v čem se 
vyválel.

Pai se s  holí přesunul na druhou stranu po-
koje k  synkovi. „Půjdeme ven, Juninho. Když si 
budeme hrát tady, máma z toho brzy zešílí.“

Juninho svůj balón vší silou objal. Táta mu 
položil ruku na  rameno a  pomohl mu ze dveří. 
Dalo se hrát na  ulici. I  když byli jen sami dva. 
Hrát se dalo vždycky.

Pai o tom nikdy moc nemluvil, dokonce ani 
s  Nadine, ale tím nejdůležitějším v  jeho živo-
tě tenkrát bylo učit Juninha řeč fotbalu. Měl mu 
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toho hodně co předat a děkoval bohu za to, že mu 
ta nehoda nesebrala víru, i přesto, že už rok ne-
mohl chodit. Hluboko uvnitř věděl, že bude zase 
hrát, ale o tom, kdy k tomu dojde, rozhodne bůh, 
ne on. Mezitím svého synka naučí vše, co o téhle 
nádherné hře ví.
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DOMÁCÍ FOTBAL

„JUNINHO VHAZUJE MÍČ DO HRY!“ křičel Juninho 
a hodil balón do místnosti. Nebyl jenom hráč, 
ale taky komentátor. Míč se kutálel kolem po-
stele do  úzké chodby a  pak proklouzl podél 
skříně. Nejprve ho držel na  levé noze, pak si 
ho zkušeně přehodil na pravou, kličkoval s ním 
ke konci postele a vykopl. Balón prolétl kolem 
kuchyně a ven zadními dveřmi. „Góóól!“ zařval 
Juninho. Skákal nahoru a dolů a máchal ruka-
ma, dokud se do jedné nepraštil. Nadine, která 
byla v  kuchyni, se už dávno přestala pokoušet 
krotit zápal svého čtyřletého synka, když hrál 
„domácí fotbal“.
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Babička s dědou spali v ložnici a Pai s Nadine 
a  Juninhem obývali velký pokoj, který byl ohra-
zený rodinnou postelí a dvěma skříněmi, co slou-
žily jako zdi. Když se narodila Rafaella, Juninho-
va sestra, v  rodinné posteli začalo být přecpáno 
a hlučno.

Jejich manželská postel byla přisunutá 
k  vnitřní stěně domu. Spodní část postele ohra-
ničovala skříň, která před sebou zanechávala 
úzkou chodbičku. Po  straně postele byla druhá 
skříň, která sloužila jako další zeď v pokoji a po-
nechávala před sebou podobný prostor. To dávalo 
dohromady chodbu, která vedla od vnitřní stěny 
podél spodní části postele, pak se stočila, pokra-
čovala po  straně postele a  končila u  polštářů – 
jednu dlouhou chodbu ve  tvaru písmene L. Pro 
Juninha to byl prostor, ve kterém mohl hrát. Klič-
koval s balónem z jednoho konce chodby na dru-
hý, pak ho překročil a vystřelil opačným směrem. 
Na  extrémně omezeném prostoru kličkoval tam 
a zpátky, vytvářel si vlastní pohyby a pak ty pohy-
by procvičoval, dokud je nedovedl k dokonalosti. 

„Nůžky!“ vykřikl. Hodil sebou do střapatého 
koberce a míč kopl za sebe, až přistál na hromadě 
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balónů na  posteli. Juninho vyskočil dramaticky 
do vzduchu, dopadl na postel a jeho sbírka fotba-
lových míčů se rozletěla všemi možnými směry.

„Penalta!“ křičel.
Pak se zadíval na  tu asi dvacítku balónů, co 

poskakovaly po  místnosti – některé z  nich oko-
pané, jiné naleštěné, pár velkých a zbytek malých. 
Zamračil se. „Promiňte, kamarádi!“ prohlásil a už 
obcházel po  pokoji, sbíral je a  pokládal zpátky 
na postel. Jeden si ale nechal. Bez balónu v ruce 
nedal ani ránu.

Pai pracoval v otcově autoopravně na perife-
rii města. Zakázkám se ale kvůli ekonomice ne-
dařilo.

„S  opravnou to jde z  kopce a  táta si mys-
lí, že bych se měl začít poohlížet po další práci,“ 
svěřil se u  večeře Nadine, která seděla u  stolu 
s Juninhem a malou Rafaellou.

„Já chci dědovi taky pomáhat,“ ozval se 
Juninho.

„Ty pracovat nemusíš,“ řekl Pai a  ukázal 
na synka vidličkou. „Jsi ještě dítě. Ty si máš hrát.“

Juninho se nad tím zamyslel a usmál se. „Roz-
kaz, pane,“ odpověděl a nabral si další sousto.
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„Co budeme dělat?“ zeptala se Nadine svého 
manžela.

„Jeden z našich zákazníků – víš, ten s tím za-
lepeným karburátorem?“ začal Pai.

„No jasně, že vím,“ utahovala si z něj Nadine. 
O jeho zákaznících neměla nejmenší ponětí.

„Každopádně tenhle chlápek říkal, že se 
uvolnilo místo v  Dopravním podniku v  Santo-
su. Shánějí mechanika. Chtěl bych se o  to místo 
ucházet.“

„No ale to je skvělé!“ radovala se Nadine. „Jsi 
skvělý mechanik, budeš pro ně přínosem. Platí 
dobře?“

Pai pokrčil rameny. „Stejně jako všude jinde. 
Minimální mzdu. Takže až tu práci dostanu, ne-
bude to stačit a začnu zase hledat jinou.“

Nadine to rozesmálo. Nebyla vůbec překva-
pená. V  tomto koutu Brazílie byla spousta pra-
covních míst, ale nikde neplatili dobře. Většina 
lidí, které znali, musela mít tři zaměstnání, jen 
aby pokryla účty. A  teď, když měli Rafaellu, se 
musel Neymar starší otáčet ještě víc, aby rodinu 
uživil. Ale dokud mu zdraví dovolí pracovat, žád-
né z jeho dětí nebude hladovět.
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O  pár dní později si Pai potřásl rukou s  ve-
doucím Dopravního podniku v Santosu. „Mecha-
nik s vašimi zkušenostmi se nám bude hodit,“ řekl.

„Jsem celý váš,“ odvětil Pai.
Potom ale vedoucí řekl něco zvláštního: „Sly-

šel jsem, že hrajete dobře fotbal.“
Pai přemýšlel, jak o tom ví, ale pak si uvědo-

mil, že po  městě se vždycky všechno rozkřikne, 
obzvlášť pokud jde o fotbal. „Tu hru mám oprav-
du rád, pane,“ přiznal. „Nejsem žádné eso, ale 
kdysi mi to docela šlo.“

„Tak to je dobře. Potřebuju to občas s někým 
probrat,“ řekl mu vedoucí. „Začnete zítra.“ Byl 
už na  odchodu, ale ještě se otočil. „Mimocho-
dem, já mám taky dvě práce.“ Usmál se a  zašel 
zpátky dovnitř.

Paiovi se vedoucí líbil. Postával na chodníku 
a čekal, až opadne provoz, a potom opatrně pře-
šel silnici. Padl mu do oka jeden obchod, a když 
přistoupil blíž, všiml si, že na  dveřích je cedule. 
Shánějí prodavače. Jednalo se o podomní prodej 
vodních fi ltrů.

Vešel do obchodu a na práci se zeptal. Maji-
telům se musel líbit, protože když odcházel, měl 
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pozici prodejce v  kapse. Bude chodit ode dveří 
ke dveřím a nabízet vodní fi ltry Panasonic. Dne-
šek se povedl. Měl teď tři zaměstnání a doufal, že 
se mu s  nimi dohromady podaří uživit rodinu. 
Po cestě domů koupil jahody, protože Nadine je 
zbožňuje. A když jí je dával s  tím, že sehnal dvě 
nové práce, políbila ho.

Domácí fotbal byl zábavný, ale Juninha 
po  chvíli začalo nudit hrát stále sám. Aby to 
za  něco stálo, potřeboval další děti, potřeboval 
branky a protihráče. A tak škemral na mámě, aby 
k nim pozvala jeho sestřenice. Jakmile se objevila 
sestřenice Jennifer, aby pohlídala dvouletou Rafa-
ellu, Juninho z ní udělal brankovou tyč.

O  pár minut později dorazily i  Lorrayne 
s Rayssou, které pasoval na své soupeře. A jeli-
kož neměly ani ponětí o tom, co dělat, rozhodl 
se, že budou obránci. Na  základě svých fotba-
lových zkušeností pak označil Rafaellu za  dost 
starou na  to, aby hrála druhou brankovou tyč. 
Všechny tři sestřenice se navlékly do  fotbalo-
vých dresů různých místních týmů. Rafaella 
v tom svém plavala, protože byl o čtyři velikosti 
větší. Juninho se rozhlédl po  mužstvech a  do-
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mácím hřišti a byl spokojený. Domácí fotbal už 
nikdy nebude stejný.

Tetičky, strýčkové a prarodiče venku popíjeli 
osvěžující ovocné limonády, povídali si a neměli 
tušení, co se v domě děje.

Juninho vkročil na hřiště v obývacím pokoji 
a představoval si, jak diváci šílí.

Lorrayne s Rayssou se hihňaly, ale neodvažo-
valy se pohnout.

Jennifer stála jak socha a držela se své role bran-
kové tyče. Zírala nepřítomně před sebe, ale uvnitř 
dusila smích, který se snažil prodrat na povrch. Ra-
faella se uculovala a pak přešla za ní, ale Jennifer ji 
vrátila zpět – na místo levé brankové tyče.

Juninho se vyhnul Lorrayne s Rayssou, dostal 
se za ně, a když ho doběhly, narafi čil to tak, aby 
udělaly faul.

„Penalta!“ křičel Juninho a  popadl balón. 
Pro penaltu zaujal pozici u  skříně. Rozběhl se, 
dal perfektní ránu levou nohou a balón prosviš-
těl mezi Rafaellou, která si prohlížela své botičky, 
a Jennifer, která nevěděla, co dělat.

„Góóól!“ zařval Juninho do  stropu a  sevřel 
vítězně ruku v pěst.
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Nadine, Pai a jeho bratr s manželkou i babič-
ka s dědou se všichni usmívali, když slyšeli, jak si 
děti uvnitř hrají. Juninho fotbal zbožňoval a ne-
bylo možné jej potkat bez balónu pod paží. To 
v Brazílii nebylo nic neobvyklého. Miliony jiných 
dětí na tom byly úplně stejně.

Paiovi, který se snažil ukočírovat tři zaměst-
nání, se sotva dařilo rodinu uživit, ale bylo mu 
jasné, že jeho chlapec je výjimečný. Možná že 
jednoho dne splní jeho sen a stane se úspěšným 
profesionálním hráčem. Zatím ale budou vděční 
za to, co mají. Dostalo se jim opravdového požeh-
nání. Podíval se na ty usměvavé tváře okolo a cítil 
se šťastný.

Uběhla další minuta.
Padl druhý gól a  pak hned další. Není nad 

domácí fotbal.
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