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Stejně jako v knížkách Puntíkáři, Duchaři a Kouzlá-
ci i tady je všechno čistá pravda.

Jestli se vám bude zdát, že se nic z toho nemohlo 
stát, tak je to nejspíš tím, že nemáte toho správného 
kamaráda!
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Nic a nikdo
S Filipem Fialkou jsme od první třídy největší ka-

marádi a bude to tak až do smrti. Nic a nikdo to nemů-
že změnit. Ani naše učitelka Vlčková, ani ředitel Sojka, 
ani moje maminka, ani paní Fialková, ani teta Marce-
la, která je psychiatrickou doktorkou! Všichni se o to 
snažili už několikrát, ale nepovedlo se jim to.

Nepokoušeli se o to jenom naši tátové. Fildův táta 
možná jen proto, že odjel do Ameriky a už se k Fili-
povi a jeho mámě nevrátil, náš táta naopak z důvodu, 
že má Filipa rád, a kdyby byl kluk, kamarádil by s ním 
taky.

Ve třídě sedíme s Fildou v poslední lavici. Vlčice 
se nás několikrát pokusila rozsadit, ale poznala, že 
je to ještě horší. My s Fildou totiž musíme být pořád 
ve spojení, a tak jsme se přes celou třídu domlouvali 
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prstovou abecedou, vyťukáváním varovných znamení, 
vysílačkami od pana Vietnamce nebo brnkáním sig-
nálů na napnutý vlasec. Do toho se nám ale zamotala 
Holtsajdlová, řízla se o něj do malíčku, a jak jí začala 
téct krev, Metelka omdlel, prásknul sebou a hlavou 
rozbil vzácné pštrosí vejce, které si přivezl Hurych 
z ozdravného pobytu na bývalém lidožroutském os-
trově a přinesl nám ho do školy ukázat.

Smíme tedy radši sedět spolu. 

Promena tety Marcely
Moje maminka tvrdí, že chodím do školy jen proto, 

abych mohl být s Fialkou už od rána. Vždycky jí řeknu, 
že to není pravda, přestože to v podstatě pravda je. 
Ale zase tak úplná lež to ode mě není. Jdu do školy, 
i když je Filda nemocný. My s Fialkou se totiž choze-
ním do školy vychováváme ke statečnosti, jako třeba 
toreadoři. Toreador jde do arény, i když ví, že se tam 
na něj vrhne rozzuřený býk, a my to máme se školou 
taky tak, protože ředitel Sojka se většinou rozzuří, jen 
nás vidí. Jenže takhle to mamince přiznat nemůžu. 
Z toho by šílela a hned by volala tetě Marcele, aby mě 



okamžitě přijela odborně psychiatricky vyšetřit, jestli 
to mám v hlavě v pořádku a jestli ze mě neroste po-
chybná osoba jako například dobrodruh, povaleč nebo 
bezdomovec.

I když v posledních dnech by to možná bylo jinak. 
Co tetu přestal milovat kouzelník Varadi kvůli tomu, 

že se nedokázala skrčit do mizecí bedny, jak to uměla 
jeho asistentka Růžena Alabastra, než jí jiný kouzelník 
omylem propíchnul šavlí lýtko, je u nás skoro denně 
a je zasmušilá. První dny jen seděla a zírala do prázd-
na, jako když je Balvan Valouš přejedený nebo naopak 
když deset minut před velkou přestávkou umírá hla-
dy. Vůbec nevnímala, že má táta mezi očima vytlačený 
důlek hlubší než můj pupík, jak si opíral hlavu o tužku 



při přemýšlení, co má říct kráva sýru, sýr krávě a oba 
dva horskému turistovi, aby turista pochopil, že sýr 
i kráva jsou zdraví, a on bude zdravý taky , když si ten 
sýr koupí. 

Táta je kreativec. Vymýšlí reklamy a teta vždycky 
tvrdila, že pokud nevymýšlejí reklamy už hotoví cvoci, 
tak ostatním kreativcům z těch šíleností jednou taky 
cvakne v hlavě, ani si toho nevšimnou. Co si pamatuji, 
pozoruje našeho tátu doktorsky jako svého budoucího 
pacienta a dělá si poznámky do notýsku, když třeba 
jen tak z legrace zavrčí jako pračka. Jenže teď jí bylo 
úplně jedno, že otec bloumá po bytě, bučí a zkouší říct 
některé věty rozmazaně, jak by je asi řekl tavený sýr.

Teta se změnila a dívala se skoro na všechno opačně 
než před rozchodem s kouzelníkem.

Fialkově mámě, která žije s Fildou už osm let sama, 
vždycky radila, aby se znovu vdala. Teď ji ujistila, že 
dělá dobře, když je sama, protože sama sebe nezradí. 
Znervózňovala ji i naše Aneta. Dřív ji považovala za je-
dinou normální z naší rodiny, i když já si to o ní nikdy 
nemyslel, a naopak teď, co miluje Šavrdu, mi připadá 
Aneta nejnormálnější, jaká kdy byla. Šavrdu jsem dlou-
ho nemohl vystát, říkal jsem mu Žirafák a měl jsem 
ho za blba. Teď mu říkám Dominiku, bezvadně s ním 
vycházím a ségře ho fakt přeju. Zato teta Marcela už 



Anetě nebásní, že největší štěstí na světě je najít si 
toho pravého. Slyšel jsem, jak jí přísahá, že zamilovat 
se je nebezpečnější než pětkrát denně přecházet kři-
žovatku na červenou. 

Abych tetu potěšil, prozradil jsem jí, že se líbím Ha-
vránkové, ale že s ní chodit nechci.

„To je od tebe rozumné,“ pohladila mě. Málokdy 
schválí něco, co udělám, takže jsem byl na sebe pyšný. 
„Havránkovi jsou slušná rodina. Loňská povodeň jim 
odnesla chatu a pan Havránek nedávno spadl ze žeb-
říku a kulhá, viď?“

„Jo,“ přisvědčil jsem, jak pěkně si rozumíme.
„Tak si jejich holky nevšímej, nech je žít v klidu 



a ušetři je další rány!“ zahrozila mi přísně, i když měla 
v očích slzy jako vždycky, když se mluví o lásce.

Došlo mi, že jsem jediný, koho i přes oči zalité slza-
mi vidí stejně.

Rozchod s kouzelníkem tetu Marcelu hodně pozna-
menal, ale naši rodinu poznamenalo ještě víc mamin-
čino rozhodnutí, že bude tetu léčit. 

Léčila ji dorty v cukrárně U Valoušů, protože sladké 
je prý dobré na nervy, a tam je přemluvila paní Va-
loušová, že na zklamání je vedle dortů dobré taky cvi-
čení. Marcela řekla, že bude chodit cvičit jedině s naší 
maminkou, a ta souhlasila. Asi nejen proto, že má 
svou sestru ráda, ale nejspíš si taky vzpomněla, jak se 
s Marcelou pohádaly, která z nich je ohebnější a štíh-
lejší, a která by se líp skrčila do kouzelnické bedny. 
Maminka se doma zkusila složit do peřiňáku, nacpala 
se tam, ale pak nemohla ven. Tohle ji možná přimělo 
ke cvičení víc než řeči paní Valoušové, že na příštím 
sokolském sletu budou cvičit v první řadě vedle sebe 

a celý svět je uvidí v televizi.
Paní Valoušová je prý soutě-
živý typ, je ráda slavná a dělá 
jí dobře, když se na ni lidi 
dívají. To naší mamince ne. 
V televizi ani na sokolském 
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sletu nikdy nebyla, ale říká, že když o mně Vlčice něco 
vykládá na rodičovském sdružení a všichni se na ni dí-
vají, je jí špatně a nejradši by se propadla do země. 

Kamarad mimozemstan
Nevím, jestli jsem soutěživý typ jako paní Valoušo-

vá nebo jestli jsem spíš po mamince. Mně by nevadilo, 
kdybych byl slavný, ale do soutěží, které se ve škole 
vyhlašují jedna za druhou, se nehrnu. Možná proto, 
že jsou divné, a taky vím, že u Vlčice nepatřím mezi 
favority, a nechala by mě asi vyhrát jenom, kdybych 
soutěžil sám.

Nedávno jsme při pátém výročí položení základní-
ho kamene školní budovy recitovali básničky a zpívali 
písně o různých šutrech a cihlách, což byl děs, a teď 
vyhlásil Soják ředitelskou akci Kamarád mimozem- 
šťan. To mi přišlo zajímavější.

Žáci i třídy měli mezi sebou soutěžit o zlatý a stří-
brný diplom ředitele školy a vstupenky do Muzea UFO. 
O vstupenky se nakonec nehrálo, protože školník Va-
vera zjistil, že otevření ufounského muzea se z tech-
nických důvodů odkládá o tři roky.

,





„Vztyk!“ zavelela Vlčková.
„Sedněte si,“ pokynul nám rukou ředitel Sojka. Cho-

dil ze třídy do třídy, aby nám osobně sdělil, o co v sou-
těži půjde, a taky aby zdůraznil, že ji sám vymyslel. To 
asi aby si nikdo nemyslel, že nic nedělá, když je jenom 
ředitelem a neučí.

Tvářil se významně jako Mikuláš při nadílce, kráčel 
taky tak prkenně a důležitým hlasem nám vysvětloval, 
že jsme generace, která možná přivítá na naší planetě 
mimozemšťany, což není jen tak, že je to velká zodpo-
vědnost. „A kdo z vás mi řekne proč?“

„Protože kdyby po přistání narazili na nějakýho 
blbce, mohli by hned zase odletět!“ vykřikl Kotnour.

Ze Sojkovy ztuhlé tváře bylo znát, že mu v ostat-
ních třídách odpověděli mnohem líp. Kotnoura ale 
nepotrestal, jen se podíval na Vlčici, aby si to s ním 
vyřídila později a pořádně. Zdálo se mi to nespravedli-
vé, protože podle mě řekl Kotnour pravdu. Jen to ne-
musel říkat on, když je úplně největší blb z naší třídy, 
a kdyby nějaký mimozemšťan narazil zrovna na něj, 
do pěti minut by zdrhal na svou planetu třeba pěšky.

Soják ale v naší třídě zůstal a vysvětloval nám, jak 
máme soutěžit. „Smyslem soutěže je zamyslet se a na-
psat nebo nakreslit, co bychom návštěvě z vesmíru 
při prvním setkání řekli, jak by bylo nejlepší ji přivítat, 



čím mimozemšťany pohostit, co jim ukázat, před čím 
je varovat. Můžete vylíčit nebo nakreslit, jak si mimo-
zemšťany představujete. Jen doufám,“ zvedl varovně 
hlas i prst, „že je nakreslíte výstižněji než jako zelenofia-
lové rohaté žabáky, co polykají auta v té trapné televizní 
reklamě!“

Bodlo mě to do uší. S Fildou jsme se na sebe podívali 
a bylo nám jasné, že v téhle soutěži zlatý ani stříbrný di-
plom nedostaneme a možná dopadneme ještě hůř než 
Kotnour, protože tuhle urážku Sojákovi nedarujeme. 
Reklamu s mimozemšťany, co snědí jednomu pánovi 
auto, a on jim s klidem nabídne ubrousky, aby si utřeli 
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pusy od oleje, totiž vymyslel náš táta a my s Fildou mu ji 
schválili. Táta má mě a Filipa jako poradce, protože prý 
máme správný smysl pro humor. Takže když vymyslí ně-
jakou potrhlou reklamu, zkouší na nás, jestli se zasmě-
jeme. Maminka o tom ale nesmí vědět, protože si přeje, 
aby ze mě vyrostl normální člověk, a ne kreativec.

Za reklamu s ufouny, co zbaští auto, jsme tátu pochvá-
lili. Nám připadá správná. A i když je to reklama na pojiš-
ťovnu, hodila by se i k akci Kamarád mimozemšťan! Chlá-
pek se na ufouny kvůli snědenému autu vůbec nezlobí, 
takže je to ukázka pohostinnosti, a pojišťovna se zachová 
taky štědře, protože hned přiveze nová fára a rovnou dvě. 
Jedno pro toho pána a druhé jen tak, kdyby měli mimo-
zemšťani ještě hlad. A Soják řekne, že je to trapná pito-
most… Chtěl bych ho vidět, jak by ufouny hnal, kdyby 
mu u té jeho popelnice ukousli jenom blatník!

Pribuzni s tykadly 
Mně i Fialkovi by se líbilo setkat se s mimozemš-

ťany. Věřím, že by se nám povedlo přivítat je tak, aby 
si mysleli, že je u nás na Zemi pořád zábava. Určitě 
bychom se s nimi domluvili, jenže jsme měli vztek 



na Sojáka za urážku tátovy reklamy, a tak jsme se sna-
žili vymyslet něco, čím bychom mu to vrátili, aby měl 
taky vztek.  

Odpoledne k nám Filda přišel celý v zeleném, hlavu 
měl několikrát omotanou kolem dokola drátem, jehož 
konce mu nad čelem trčely vzhůru.

„Jsem Marťan. Vítej mě!“ skřehotal.
„Co šílíš?!“
„Řekneme Sojákovi, 

že čekáme mimozem-
šťany už dávno, a že 
odpoledne takhle nor-
málně chodíme! Kdyby 
ufouni přiletěli, tak aby 
viděli, že jsou tu i lidi, co 
vypadají jako oni!“ Vytá-
hl z tašky klubko drátu 
a chtěl mi taky zadráto-
vat hlavu. Bránil jsem se.

„Piskoři, víš, jak ho 
naštve, že jsme přivítání 
mimozemšťanů začali 
řešit mnohem dřív, než 
si on vymyslel tu svou 
soutěž?“ Zatřásl hlavou,  



dráty nad čelem se mu rozkmitaly a cinkaly o sebe, 
jako když Metelkova prababička plete jehlicemi z klub-
ka šálu.

„Nenaštve se,“ řekl jsem vážně, i když pohled na Fil-
du byl legrační. „Když nás uvidí ve škole s těmihle ty-
kadly, tak nás rovnou přetrhne.“ 

Filda nakonec uznal, že by to asi bylo na Sojku moc, 
a odmotal si dráty z hlavy. Ale díky jeho drátům a díky 
tomu, že jsem řekl tykadla, jsme dostali mnohem lep-
ší nápad.

„Kdo má na Zemi tykadla jako Marťani?“
„Brouci!“
„Budeme tvrdit, že jsme někde četli, že mimo-

zemšťani jsou příbuzní brouků a až sem přiletí, přiletí 
za nimi! Takže nás se jejich vítání netýká,“ Filda se už 
zase chechtal a představoval si, jak na to bude Sojka 
zírat.

Zadali jsme na internetu slovo brouci. A nestačili 
jsme zírat! 

Brouci patří mezi hmyz, což je třída šestinohých 
živočichů z kmene členovců. Hmyz je tak početný, 
že kdyby se rozpočítal mezi všechny lidí na Zemi, vy-
šla by na každého miliarda miliard hmyzích jedinců! 
Hmyz je nejhojnější a nejrozmanitější skupinou orga-
nizmů na Zemi a platí to už více než 400 milionů let.  



Přežil dinosaury a nejmíň čtyři celoplanetární katastro-
fy! Všechen hmyz na naší planetě váží mnohonásobně 
víc než celé lidstvo, i když jsou lidi čím dál větší a tlust-
ší! Kdyby lidi náhle ze Země zmizeli, nestala by se Země 
mrtvou planetou, pro ostatní živé tvory by to žádná ka-
tastrofa nebyla. Nevymřeli by. Žili by si klidně dál. Ni-
kdo by náš odchod neoplakával. Spíš naopak! Zemi by 
bylo bez člověka lépe…

„Hele, tykadláci z vesmíru by sem fakt jednou moh-
li přiletět ne kvůli nám, ale kvůli broukům,“ Filda měl 
na čele přemýšlecí vrásku a pak mi sdělil, na co přišel: 
„My za tu urážku znemožníme Sojáka vědecky!“ 

Moc se mi to nezdálo. Vyprovokovat Sojku umíme 
spolehlivě. Ale to, co navrhoval… Musel jsem ovšem 
uznat, že kdyby se nám to jen trochu povedlo, byla by 
to ta nejlstivější lest. Něco vědeckého od nás dvou ne-
čekají Sojka s Vlčkovou ani ve snu.

Četli jsme si o různých hmyzech půl hodiny a pak 
ještě další hodinu, protože nás to bavilo čím dál víc. 
Táta kolem nás nervózně přecházel a nechtěl věřit, že 
se tak dlouho připravujeme do školy a že ječíme úža-
sem nad blechami, svižníky a chrobáky. Znal naši jedi-
nou příhodu s hmyzem, když jsme se pokoušeli ochočit 
sršně a vosu a Filda skončil s oteklou hlavou na pohoto-
vosti. My prostě máme smůlu, že nám málokdo věří…



Nás opravdu jenom překva-
pilo, že je na světě tolik hmyzu 
a dokáže věci, kam se na něj 
kdo hrabe! Podle jména jsem 
si třeba vždycky myslel, že 
chrobák je nějaká nemo-
houcí mátoha, a on zatím dokáže 
zvednout břemeno čtyřtisíckrát těžší, než je 
sám! Dlouho jsme to počítali, až nám vyšlo, že kdy-
by se chtěl ředitel Sojka chrobákovi vyrovnat, musel 
by zvednout nad hlavu dvacet naložených náklaďáků 
najednou. Na hmyz nikdo nemá! Nejen Soják, ale třeba 
ani Balvan Valouš, který se cpe v jednom kuse, a aby 
měl víc času na jídlo, tak míň spí. Neumím odhadnout, 
kolik kilo baget, klobás, masa, knedlíků a dortů za den 
sní, ale proti housence nějakého motýla s latinským 
jménem od A si jenom ďobne! Ta housenka toho prý 

v prvních dvou dnech po vylíhnutí spořádá tolik, jako 
kdyby tříkilové mimino snědlo dvě stě šedesát tun jíd-
la!

Na brouky nemá ani kůň! Kdyby se brouk švihlík 
zvětšil na koňskou velikost, běhal by čtyřstovkou, za-
tímco koni stačí šedesátka, aby vyhrával dostihy a byl 
slavný. Nebo jaký mají některé druhy hmyzu čich… 
Pan Zavázal od nás ze třetího patra má nos jako tukan, 
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ale necítil ani, že mu utíká plyn, a náš barák málem 
vyletěl do povětří! To motýl martiňák i v letu ucítí 
motýlici martiňačku až na jedenáct kilometrů… Fakt 
jsme jenom žasli.

„Brouci dokážou věci, že nechápu, proč si 
Sojka myslí, že jsou mimozemšťani zvědaví 
zrovna na nás, na lidi,“ shrnul to Filda.

Obkreslil na čtvrtku dřívko z na-
nuku a já kulaté lízátko. Jako brou-
čí těla, protože pravidelnou šišku 
nebo kolečko nakreslit neumíme. 
Vědecky jsme k těm tělům přima-
lovali šest nožek a dvě tykadla. 

Tri prsty a palec pres malicek
Vlčková od nás vybírala práce o mimozemšťanech 

a skládala je na svůj stůl, za nímž seděl ředitel Sojka, aby 
posoudil, kdo postoupí do finále. Prohlížel si, co jsme vy-
mysleli a tu a tam někoho vyvolal, aby si nechal vysvětlit, 
jak má tomu nakreslenému nebo napsanému rozumět.

Nejvíc ho zaujal čistý papír, který odevzdal Kočí. „Mi-
mozemšťani nejsou vidět. Jsou průhledný,“ ušklíbl se 
na Sojáka Kočičák.



Kotnour měl na papíře napsáno jen ČAU. Sdělil 
řediteli, že o prázdninách takhle zdravil všechny lidi 
v Bulharsku i v Chorvatsku, takže neví, proč by tomu 
neměli rozumět vesmířani. Sojka místo odpovědi Kot-
nourův návrh zmačkal do kuličky a hodil do koše.

„Hurychu, máš za to, že ostrov Kukubori je dost 
velký na to, aby si ho mimozemšťané zvolili za místo 
přistání při první návštěvě Země?“

Hurda, který se při ozdravných pobytech vyvaloval 
snad na všech ostrovech v teplých mořích, vstal, una-
veně se podíval na Sojku a řekl poučovacím tónem, 
jako když poučuje nás: „O Guki, Tabarungu, Inhiu, 
Vampari, Lakvédě, Hušu nebo Ripiavi bych si to tvrdit 
netroufl, ale Kukubori je mnohem větší ostrov. Patrně 
daleko větší, než si myslíte.“

Soják viděl, že si naběhl, trochu 
zbrunátněl a snažil se 
z té šlamastyky nějak 
vybruslit. Sklonil se nad 
Hurychův popsaný papír. 
„Ale ty pozdravy…“ nesouhlas-
ně zavrtěl hlavou a četl: „Ku-
kubořan si dupne levou 
nohou na pravou ruku, 
pak pevně zavře pusu  



a zakryje si ji levou dlaní.“ Znovu se podíval na Hury-
cha. „Takový uvítací pozdrav se mi zdá hodně divný.“

„Mně ne,“ odmítl Hurda pochybnosti. Šel k tabuli 
a předvedl pozdrav i s vysvětlením: „Dupnutí na pra-
vou ruku znamená, že tou rukou nechce hosta uhodit, 
a dlaň před zavřenou pusou je ujištěním, že ho nesní. 
Kukubori byl dlouho ostrovem lidojedů a než vymys-
leli tenhle pozdrav, každý se tam bál. A teď je to ráj 
turistů,“ uzavřel přednášku a posadil se.

Sojka možná už neměl chuť někoho dalšího vyvo-
lávat, ale v lavici se vyšponovala Holtsajdlová. „Já si 
myslím to, co jsem tam napsala a nakreslila, že nejlep-
ší by bylo přivítat hosty z vesmíru hudbou, protože 
hudba je mezinárodní řeč, které rozumí každý, a tak 
bych zahrála na housle skladbu Svatopluka Mojmíra 



Šusty Červánky, kterou mám nejradši  a je vlastně taky 
o nebi a o vesmíru,“ vychrlila ze sebe jedním dechem.

„To bys tomu dala,“ vzdychl hořce Fialka, zatímco 
Sojka mlčel.

Vlčice ale po Fildovi zle šlehla okem, takže to Fialka 
dál nerozváděl. Pro mě nemusel. Věděl jsem, co tím 
myslí. Holtsajdlice netuší, jak trpíme při jejím vrzání 
na školních besídkách, a nezná příběh našeho kamará-
da hajného Sodomky, kterému hra na housle v dětství 
podlomila zdraví. Přál si být strojvedoucím, ale najed-
nou zjistil, že nesnáší žádné skřípavé zvuky a dělá se 
mu z nich zle. Skřípot brzd zastavujícího vlaku mu tak 
připomínal zvuky jeho houslí, že z toho dokonce zvra-
cel. A strojvedoucí musí ve stanicích brzdit a nemůže 
pořád zvracet. Pan Sodomka proto radši utekl do ti-
cha lesů a stal se hajným. Kdepak housle! Housle jsou 
něco jako zbraň. Není náhoda, že vrahouni ve filmech 
často nosí pušky v houslových futrálech!

„Já bych mimozemšťany přivítala podle tradice chle-
bem a solí,“ vyskočila šprtka Kloboučníková, aby nezů-
stala za Holtsajdlicí pozadu.

„To by si mlsli!“ roztřásl se kuckavým smíchem nad 
tím pohoštěním Balvan Valouš.

„Ty si dej ruku před pusu, aby se nelekli, že je seže-
reš!“ zapištěla nečekaně drsně Kloboučníková.



Vlčkové z toho poskočily brejle na nose. „Co to máš 
za slovník?!“

Kloboučnice zčervenala, protože z ní poprvé v ži-
votě vyletělo před učitelkou a ředitelem nespisovné 
slovo. „Nenechal mě to dopovědět,“ vzlykala. „Chleba 
se nikdy nepřejíme a sůl je nad zlato…“

„Na chleba se těžko vydělává a sůl štípe do vočí!“ za-
hlásil na to Kotnour moudrost, kterou říkají dospělí.

Kloboučníková na to už neřekla nic, brečela s hla-
vou na lavici, Vlčková ji hladila, a protože věděla, že 
bude brečet až do konce hodiny, kývla na Sojku, aby 
to pedagogicky zachránil a odvedl naši pozornost 
k něčemu jinému. Sojka vybral z hromady před sebou 
jeden obrázek. „Tohle by mohlo být zajímavé. Kdo to 
nakreslil? Kváček. Kváčku, to je ruka?“

„To je skautský pozdrav,“ odpověděl Kvak a stál při 
tom v pozoru. „Tři vztyčené prsty jsou tři hlavní body 
skautského slibu a palec zkřížený přes malíček zna-
mená, že silnější má chránit slabšího.“

Žabáka Kvaka jsme s Fialkou považovali za jednoho 
z největších skautů na světě. Když měl svátek nebo na-
rozeniny, přišel do školy ve skautské košili, a na konci 
školního roku nosil učitelce Vlčkové jedině lilie, proto-
že lilie je kytka, kterou mají skauti ve znaku.

„Hm, zajímavé,“ zamumlal Sojka.
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Nám s Fildou se to o palci a malíčku a o silnějších 
a slabších taky líbilo. Tohle jsme o skautech nevěděli. 
Ale Sojákovi se nechtělo s Kvakem diskutovat o skaut-
ském slibu ani o tom, jestli mohou skautský pozdrav 
pochopit i bytosti z vesmíru, aby se zase nedostal 
do úzkých jako s Hurychem. Zkusil jenom, jestli si 
dokáže palcem zakrýt malíček. Jak má tlusté prsty, 
tak mu to nešlo, a z toho usoudil, že skautské zása-
dy ve škole neplatí. Že ve škole nemá chránit silnější 
slabší, ale naopak jim má dokázat, kdo je tam pánem. 
Zamračil se, sáhl po našich výtvorech a zavrčel: „Sou-
čku, Fialko!“

Jsem vic nez chroust! 
Soják zvedl naše výkresy nad hlavu. „Co je tohle?“
Odpověděli jsme s Fildou současně, ale bohužel ne 

to samé. Já řekl brouci a Filda mimozemšťani.
„Tak co tedy?“ zaburácel ředitel.
„Obojí. Brouci i mimozemšťani,“ odpověděl Filda. 

„Jsou příbuzní. Vypadají podobně.“
„Četli jsme to v jedné knížce,“ zalhal jsem.
„V jaké?“



„Nevím, jak se jmenovala,“ po-
stavil jsem se vedle Fialky, „vidě-
li jsme ji v hájovně u pana So-

domky. Ale ten ji měl od někoho 
půjčenou.“

„Jo, to je nejlepší, když někdo čte, neví co, 
a věří tomu!“ pokáral mě Sojka.

„Brouci mají jediný na zemi tykadla jako mimozem- 
šťani. Tím jsou si podobní, takže můžou být příbuzní.“ 
Fialka se snažil hájit svůj názor s výrazem vědce.

Sojka udělal hahaha, jakože se směje. „Naivní Fialko, 
mimozemšťané mají tykadla jen na obrázcích rádoby 
vtipných malířů, kteří je nikdy neviděli!“

„A vy jste je viděl?“ vyletělo z Fildy.
To už bylo přes čáru. Bylo mi jasné, že jsme v háji. Tří-

da ztuhla, jen Trpajs Lojda vystartoval z první lavice s gu-
mou v ruce ke stolku, kde ležely výkresy.

„Spletl jsem se! Mimozemšťani nemají tykadla. Vyma-
žu jim je!“

Sojka si ho nevšímal. „Fialko, inteligence spočívá 
v tom, že nemusíš všechno vidět, ale víš, protože si do-
myslíš!“ hřímal, jako by chtěl, aby ho slyšeli v celém ves-
míru, a zlověstně se k nám blížil. „Až k nám někdo přiletí 
z jiné galaxie, tak bude zaručeně inteligentní, a tudíž se 
bude bavit spíš se mnou než se škvorem nebo se švá-
bem!“



Mám takovou povahu, že když něco vím, tak to chci 
všude říkat, a taky si tím rád zkouším, jak jsem sta-
tečný. Ozval jsem se tedy místo Fildy. „Ale třeba chro-
bák nebo motýl martiňák…“ Sojka mě nenechal do-
povědět, co ti dva dovedou, natož uvést další příklady 
hmyzích schopností. „Dost! Chceš mě snad srovnávat 
s chrobákem?!“ Vzal mi žákovskou knížku a vrátil se 
ke stolku.

„A Součku,“ zapojila se do kárání Vlčice, aby si šplh-
la u Sojky, „jak to, že jste vypracovali úkol do soutěže 
s Fialkou společně?“ 



„Dnes-
ka přece všech-
no řeší vědecké 
týmy,“ usmál se 

na ni Fialka, „a nám ne-
bude vadit, když dostane-

me ten diplom společně.“ 
Vlčková sáhla po jeho žákovské 

knížce. Napsala mu do ní: Porušil pravidla sou-
těže vyhlášené ředitelem školy a drze tvrdil, že jsou 

s M. Součkem vědecký tým. Urazil tím nejen pana ředi-
tele a mě, ale i vědu.

Já měl od Sojáka zápis: Provokativně stavěl před ce-
lou třídou nad inteligenci lidí – včetně ředitele školy – 
schopnosti chrousta! Sojka.

Táta se nad tou poznámkou rozčílil, což dělá jen 
velice výjimečně. Obvykle má z poznámek, které no-
sím, radost i užitek, protože ho inspirují při vymýšlení 
reklam. Říká, že poznámky patří stejně jako reklamy 
do nabádací literatury, jakože nabádají, jak by se měl 
někdo chovat nebo co by si měl koupit, aby žil správ-
ně. Sojákova poznámka se mu ale nelíbila a prohlásil, 
že jenom pitomec si nenechá nic vysvětlit.
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„Já to Sojkovi vysvětlit chtěl! Přísahám!“ ujišťoval 
jsem tátu. „Chtěl jsem mu vysvětlit, jak je to s námi 
a s brouky, protože od včerejška toho vím o broucích 
hodně, ale nechtěl to slyšet. A navíc má v poznámce 
chybu, protože o chroustovi jsem vůbec nemluvil.“

Otec mě vyslechl, a když mi podepisoval poznámku, 
mumlal, že vzdělanci neměli nikdy lehký život, a pro 
mě že je každá vědomost zvlášť nebezpečná. Nahlas 
pak pronesl: „Asi není dobré, když se učíš moc dlouho.“  

 Kvak vysoko nad nami
Ještě než jsme poznámky donesli domů, počkali 

jsme před školou na Kváčka. „Kvaku, pozdrav s tím 
palcem přes malíček, to je chytrý.“

Zamžoural a snažil se prokouknout, jestli 
na něj něco nezkoušíme.

„Vážně!“ ubezpečil jsem ho. „Vědě-
li jsme jen, že se zvedají dva prsty 
na přísahání.“ 

Kvak až nečekaně ožil. „Myslíte, 
že tu soutěž vyhraju?“ díval se hned 
na mě a hned zase na Fildu.
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