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Stejně jako v knížkách Puntíkáři, Duchaři, Kouzláci 
a Bouráci 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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SStromolezec Metelka
Sešli jsme se s Fildou Fialkou jako obvykle ve tři ho-

diny za konečnou autobusu u můstku přes potok. Nic 
konkrétního jsme neměli v plánu, tak jsme se jen tak 
šourali pěšinou kolem rokle k Bukové stráni.

„Hele! Vidíš ho?“ Filda ukazoval na nejvyšší buk 
před námi.

V samém vršku koruny trčel mezi větvemi náš spo-
lužák Metelka.

„Metlo, co tam vyvádíš!?“
„Vylez jsem na strom.“ Metelkův hlas byl divně při-

dušený.
Přikládali jsme to tomu, že se s námi nechce bavit. 

Sedli jsme si na šutry u pěšiny a koukali na něj. 
„Asi trénuje, aby z něj byl stromolezec,“ usoudil  

Fialka.

Stromolezec Metelka 



Pobavilo mě to. Myslel jsem si, že stromolezci jsou 
ptáci, jako třeba datlové, ale Filda mě poučil, že to jsou 
lidi, co lezou na stromy závodně. Soutěží, kdo vyleze 
nahoru dřív a kdo je při tom šikovnější. Kromě závodě-
ní prý lezou na stromy taky, aby je zbavovali suchých 
a zlomených větví a ošetřovali je.

Přišlo mi to zajímavé, jenomže Metelka mi jako 
stromolezec nepřipadal. Buk neošetřoval a ve větvích 
se zrovna šikovně nedržel. Lepil se na ně spíš jako plž 
a čuměl do nebe.

„Co pozoruješ? Lítá něco nad lesem?“
„Ne. Ale nemůžu se dívat dolů. Dělá se mi zle. Mám 

závrať.“ Vyrážel ze sebe slova tak přerývaně, jako kdyby 
zkoušela mluvit kukačka.

„Tak cos tam lez, ty máku!“
„Musel… musel jsem,“ zakukal Metelajs. „Jděte 

pryč!“
„Sundáme tě,“ nabídl se Filda a okukoval, kudy 

na strom vylézt.
„Ne! Vydržím tu, dokud mě neuvidí. A pak si zavolám 

hasiče. Mám mobil.“
„Šílíš?! Hasiči tě přetrhnou jak hada!“ varoval ho  

Fialka.
„Nepřetrhnou. U babičky v Jincích sundávali ze stro-

mu kočku a taky jí nic neudělali.“



„Jenže ty nejsi kočka, ty jsi vůl, když někam lezeš, 
neumíš to a bojíš se!“ neodpustil jsem si Metelku na-
padnout, protože s ním mám nevyřízené účty a neod-
pustím si to nikdy.

Fialka už šplhal po větvích vzhůru. „Kdo tě má na tom 
stromě vidět?“

Metelka dlouho váhal, než z něj to jméno vypadlo. 
„Strunová.“

Prásklo mě to do uší a píchlo mi z toho v hlavě. Stru-
nová… Nejhezčí holka z naší třídy, kterou jsem od prv-
ní třídy miloval, ale než jsem jí to stačil naznačit, začala 
chodit s Metelkou. Strunová, o které mi Fialka vysvět-
lil, že to není holka pro mě, protože chodí do baletu. 
Strunová, která se na Metelku nedávno vykašlala kvůli 
Ulíkovi a už ji začal nudit i Ulík a kdoví, s kým teď chodí 
do kina nebo někam… Tohle všechno mi tím bodnutím 
v hlavě naskočilo.

Nesnáším Metelku, že se mezi mě a Strunku namon-
toval jako první a ona se mi od té chvíle vzdaluje víc 
a víc. A teď už zase začíná a leze kvůli ní na stromy!

„Fildo, nech ho tam! Dřív spadne s listím, než se do-
čká!“  zašklebil jsem se.

„Slíbila, že přijde,“ syknul Metelka. „Nevěřila mi, že 
tam vylezu.“

„Hm, tak čekej, strakapoude! Před chvílí jsem viděl, 



jak jela někam s mámou autem!“ dorazil jsem ho s chu-
tí. Nevymyslel jsem si to, fakt jsem je viděl.

Metla zaskučel, jako by buk najednou o dvacet met-
rů povyrostl, rozkývala ho vichřice a větve mu praskaly 
pod nohama. To už byl ale Filda u něj.

„Lezem dolů. Chytej se větví co nejblíž u kmene a já 
ti budu ukazovat, kam máš šlápnout.“

Moc to nefungovalo. Zpočátku vůbec. Fialka tahal 
Metlu za nohu, aby ji spustil na nižší větev, ale dlou-
ho mu s ní ani nepohnul. Vypadalo to, jako by Metelka 
na buku zdřevěněl. Když se konečně trochu pohnul, 
zdálo se mi, že slyším, jak mu hrůzou ztuhlé klouby 
vržou. Se zakloněnou hlavou zíral pořád k obloze, aby 
se mu neudělalo ještě víc špatně, sunul se dolů jako 
omráčený lenochod a Filda mu s vypětím všech sil pře-
mísťoval nohy z větve na větev, jako by tam stavěl těžké 
kuželky.

A pak se to stalo.

Talent na odpousteni
Fialka s Metelkou byli asi čtyři metry nad zemí, 

když Metelajs bůhvíproč zamrskal nohou. Odkopl Fial- 
kovi ruku, kterou mu přesouval nohu, a celou vahou 

T
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mu přidupl prsty, jimiž se Filda stromu držel. Metelka 
na stromě zůstal, dolů se zřítil Fialka. 

Žuchlo to strašidelně. 
Vstávat se mu nechtělo. Klouby na levé ruce měl 

sedřené do krve, a když se posadil, osahával si druhou 
rukou hlavu, žebra, kolena a kotníky. Sykal bolestí.

„Co je ti?“ okukoval jsem ho vyděšeně.
„Nevím,“ hekl, „asi všechno…“ Pak se pokusil usmát. 

„Ale snad to bude dobrý.“ Barvu měl podobně šedivou 
jako kůra na kmeni buku.

„Neměl jsi za mnou lézt, hasiči by mě snesli po žeb-
říku,“ ozval se nad námi Metelka.

Seděl na silné větvi kousek nad zemí a v obličeji byl 
ještě šedivější než Filda.



„Nejvíc malérů je vždycky kvůli blbům, co si myslej, 
že všechno zmáknou a dovedou i lítat,“ řekl jsem, jak 
to říká náš táta.

Filda se opatrně postavil. Když jsme šli domů, sna-
žil se kulhat co nejmíň, ale viděl jsem na něm, že ho 
každý krok bolí. Metelka šel s námi. Nikdo nic neří-
kal. Nám s Fildou když není do řeči, tak mlčíme, jenže 
Metlu v tom tichu asi hryzalo svědomí.

„Ještě jste skauti?“ zeptal se.
„Ne,“ sykl Filda.
„Já bych vás nezradil jako Kváček s Valoušem.“
„Nežvaň!“ Chtěl jsem mu říct ještě: „Radši zmiz! Tys 

mě zradil už dávno, když jsi začal chodit se Struno-
vou, která se mi vždycky líbila určitě mnohem víc než 
tobě!“ Jenže než to ze mě vyletělo, drcnul do mě Filda 
loktem. Nenápadně, jako že se mu podlomila noha. 
Tušil, s čím bych asi na Metelku vystartoval, a tak mi 
naznačil, abych mlčel.

Filda tvrdí, že se má odpouštět. Naučila ho to ma-
minka a on tomu věří, řídí se tím a musím uznat, že 
umí odpouštět líp než já. Nemyslím jenom v případě 
Metelky. To mu nedělalo vůbec žádné potíže, proto-
že mu Metelajs nikdy žádnou holku neodloudil. Filda 
umí odpouštět i těm, co mu něco provedli.

„Odpouštět se musí. Bez toho by to nešlo,“ řekl mi 



jednou, když jsem chtěl Holtsajdlové namazat židli 
medem za to, že nás na všech školních besídkách mučí 
hraním písně Včelka Mája na housle a já už z toho 
začínal nenávidět všechny včely na světě, i když vím, 
že jsou užitečné. „Kdyby se neodpouštělo, tak by mě 
máma musela už nejmíň stokrát zabít.“

To byla pravda. Paní Fialková musí mít na odpouště-
ní talent jako málokdo a Filda ho možná po ní zdědil.

Já vlastně už ani nemám žádný důvod Metelku ne-
snášet. Spíš by  mohl Metelajs mít vztek na mě, že mu 
Strunovou odčaroval Robert Ulík. Když jsme s Fildou 
dělali kouzláky a já ve třídě předvedl trik s prstýnkem 
na niti, která se zapálí, ale nepřehoří, a prstýnek ne-
spadne, byly z toho holky, tedy hlavně Havránková, 
Kloboučníková a Holtsajdlová, úplně vedle a Bertulík 
za mnou přišel, že by chtěl holky taky něčím zau-
jmout, aby si ho všímaly, i když je 
nesmělý a stydí se.

„Zkus kouzla. Na kouzelní-
ky holky letěj!“ poradil jsem 
mu tenkrát já pitomec a dal 
jsem mu kouzelnickou knížku  
Čárymárykuk.

Ani ve snu mě nenapadlo, že 
se tenhle stydlín naučí kouzlit 



jako opravdový kouzelník a klofne tím i Strunovou, 
nejhezčí holku z naší třídy, kterou hned tak něco ne-
vykulí, protože chodí do baletu a baletila i v divadle!

Metelka tedy dopadl jako já a já mu možná ublížil 
víc, protože jsem miloval Strunovou tajně, což on ne-
mohl vědět… Přesto ale když si do něj můžu rejpnout 
nebo ho naštvat, nikdy si tu šanci nenechám ujít. 

„Hele, a není to škoda, že už nejste skauti?“ zeptal 
se zase Metelka.

„Byli jsme skauti jenom kvůli Kvakovi,“ řekl Filda.
„Teď se dáme k hasičům a budeme sundávat lidi ze 

stromů,“ znovu jsem se neuhlídal.



Oddíl skautů survivorů jsme s Fildou založili oprav-
du jen kvůli Kváčkovi. Chtěl jsem tím napravit, že 
jsem o něm roztroubil, jak si hraje na skauta jen doma 
u počítače a u televize. Když měl narozeniny nebo 
svátek, přišel do školy ve skautském kroji, ale táborák 
viděl jenom na monitoru, bobříky odvahy plnil čuče-
ním na horory a bobříka mlčení sledováním televize 
se staženým zvukem. Pokusili jsme se z něj vychovat 
opravdového skauta survivora, co se umí postarat, aby 
přežil v každém nebezpečí, přespí v lese a k jídlu mu 
stačí listí a brouci, ale nepovedlo se nám to. Zbaběle 
dal přednost dortům od Balvana Valouše z jejich cuk-
rárny a došlo to tak daleko, že se spolčil nejen s Bal-
vanem, ale ještě z Beznoskou a Zíbem z béčka a nás 
s Fildou z oddílu vyloučili. Z našeho oddílu Lišáci…!

Po téhle nevděčné zradě jsme s Fildou přísahali, že 
už nás v cukrárně U Valoušů nikdo do smrti neuvidí, 
i když máme dorty rádi a jiná cukrárna po ruce není.  



DDorty a zelvi noky
Maminka se mě obvykle nezastává. Jak říká – při kaž-
dém třesku pro jistotu nejdřív pátrá, jestli zápalná 
šňůra nevede ode mne. Ale tentokrát věděla, jak to 
bylo, a litovala mě i Fialku. Do survivorského oddílu 
nám Balvana vnutila ona na prosbu paní Valoušové, 
se kterou cvičila v Sokole. Zápalná šňůra vedla od ní 
a uznala, že my s Fialkou jsme obětí nespravedlnosti 
a nevděku.

Rozčílilo ji to natolik, že chtěla přestat chodit s paní 
Valoušovou do Sokola. Pak jí ale došlo, že chodí cvičit 
především kvůli své sestře, tetě Marcele, které nešťast-
ná láska podlomila zdraví a potřebuje léčit pohybem, 
aby se jako psychiatrická doktorka netřásla víc než 
její pacienti. Dovolila mi však, že se nemusím snažit 
s Balvanem kamarádit a můžu o něm doma už zase 
říkat pravdu, tedy třeba že je mamlas, kopyto a tak 
podobně. 

Tátu to sebralo ještě víc. Jednak viděl na vlastní oči, 
jak mi bylo v noci u hájovny Lišáka Prejzka špatně 
po tom, co jsem survivorsky snědl chrousta, zatím-
co Balvan s Kvakem hltali indiánky a věnečky, a úplně 
ho dorazilo, když zašel do cukrárny U Valoušů koupit 

Dorty a želví noky



Anetě dort k narozeninám. Vedle pultu uviděl velkou 
fotografii a v tu ránu zapomněl, pro co do cukrárny 
přišel. Měl prý nejasný pocit, že nejspíš shání krum-
páč nebo kladivo. Na fotce se nafukovali Kváček, Bal-
van Valouš, Zíb a Beznoska v nažehlených skautských 
krojích a nad nimi bylo napsáno: SKAUTSKÝ ODDÍL 
VĚTRNÍCI LOVÍ BOBŘÍKA MLSNÉHO ZUBU.

Větrníci…! Větrník byl největší z hochů od Bobří 
řeky, tátův oblíbený hrdina, kterému se chtěl jako 
kluk vyrovnat, a teď si dali tohle jméno ti čtyři jelimani 
na obrázku! Ne podle větru, třepetajícího skautskou 
vlajkou nad táborem, ale podle větrníku se šlehačkou, 
který měl každý z těch čtyř na talířku před sebou!

Rozčílený otec doma okamžitě vyndal Hochy 
od Boří řeky z čestného 
místa v knihovně, zastr-
čil je do zadní řady a ko-
žený turbánek, který 
uchovával ve víře, že jím 
jednou spojí cípy pravé-
ho skautského šátku, 
vyhodil z okna. Trefil 
jím do zad pana Za-
vázala, šourajícího 
se na procházku, 



aby rozchodil kolena zchromlá po masti, kterou táta 
vychválil v reklamě jako lék budoucnosti pro kulhající 
lidi i pro maratonce.

„Vrahu! Ty nedáš pokoj, dokud mě nezabiješ, co?!“ 
zařval pan Zavázal na tatínka, i když ho nemohl vidět. 
Že turbánek vyletěl z našeho okna, poznal podle Ane-
tina pláče. Přišlo jí líto, že má poprvé narozeniny bez 
dortu, a mně bylo do breku taky. Na dort jsem se těšil, 
protože poslední dobou jsme jedli pořád jenom želví 
noky.

Přestože táta jako reklamní kreativec zklamal, když 
odmítl vychvalovat špagety, které se neměly při jíd-
le mrskat, ale při testu u nás v kuchyni mně i Fildovi 
opleskaly tváře kečupem stejně jako obyčejné, pově-
řili ho v agentuře ještě jednou na zkoušku reklamou 
na potravinu. V Americe se jmenuje Tortoise Dream, 
u nás taky tak, znamená to želví sen, ale prodává se to 
jako želví noky. Nok vypadá jako nazelenalý oplesni-
vělý knedlíček z polívky, je z chaluh a různých potvor, 
co žerou želvy, a jsou v něm snad i želví sliny a na-
strouhaný krunýř. Kdyby se tím prý člověk živil hned 
od narození, žil by stejně dlouho jako želvy, tedy skoro 
dvě stě let.

Táta tu reklamu vymyslel tak mazaně, že jí nakonec 
uvěřil i on sám! To se mu ještě nikdy nestalo. Kdyby 



ho to potkalo s práškem na praní, bylo by mi to fuk. Já 
neperu a mamince by bylo asi taky jedno, co do pračky 
sype. Ale tady šlo o jídlo! Otec uznal, že dvou set let se 
nedožije, protože jedl čtyřicet let špatně, ale nějak si 
vypočítal, že by tu do sto šedesáti být mohl. Nadchlo 
ho hlavně to, že by mohl žít od třiašedesáti, tedy sko-
ro sto let, jako důchodce a nemusel by nic dělat. Cho-
dil by jen za panem hajným Sodomkou klábosit, řídit 
z posedu zeměkouli a pít mysliveckou. Začal proto jíst 
želví noky denně a my je museli dlabat aspoň obden. 
Nutil nás k tomu příkazem, ale i prosbami, že nechce 
zůstat na světě sám, tedy bez nás, protože to by ho 
netěšilo. Noky chutnaly dost hnusně a já po nich měl 
v žaludku tlak, jako by se mi tam slepily a ztvrdly 
v želví krunýř.



Mám s jídlem takový problém, protože si hned 
všechno představím. Jednou udělala maminka velrybí 
bifteky, spolknul jsem první sousto a ihned jsem měl 
pocit, že ve mně to maso roste a chce dorůst zpátky 
do velikosti původní velryby. Dusil jsem se snad půl 
hodiny a až do večera mi bylo těžko. Normální řízky 
nebo guláš mám rád. Prase i kráva se do mě vejdou, 
ale velryba ne a se želvím krunýřem to bylo jen o málo 
lepší.

Proto jsem se tak těšil na dort. Abych si spravil chuť. 
Byla to pro mě taky pecka pod pás, že budou Anetiny 
narozeniny bez dortu. Ale mnohem větší ránu jsem 
dostal večer. Volal mi Filda, že nemá nohu jenom nara-
ženou, jak se myslelo, ale má v ní nějakou menší kost 
zlomenou.



CCert bez kopyta
„To ses nemohl ve vzduchu přetočit a spadnout 

na ruku?“
Mračil jsem se na Fialkovu zasádrovanou nohu, kte-

rá dole neměla našlapovací kopyto.
„Nevím jak ty, ale já když padám, tak se snažím do-

padnout na nohy, abych se nezabil,“ zavrčel Filda.
„Jo, ale kdyby sis zlomil ruku, mohl bys chodit ven. 

Takhle je to v háji,“ pověděl jsem mu, jak to vidím já.
Vím, že se má pacient utěšovat a nemělo by se mu 

nadávat, jenže my si tyhle plky neumíme říkat. Filda 
na mě viděl, jak mě štve, že tam leží s patníkem místo 
nohy, a vytočilo ho, že se tvářím, jako bych na tom byl 
hůř než on, což nebyla pravda.

„V háji jsem já! Já musím ležet doma jako prkno! Já 
se nikam nemůžu hnout, protože je ta sádra nechodí-
cí!“ hulákal na mě.

Chtěl jsem to zamluvit, tak jsem řekl: „Jo, hele, 
stromolezec Metelka ti vzkazuje, že řekne ve škole, že 
jsi hrdina a zachránil jsi mu život a že by ti za to mohl 
dát Soják ředitelskou pochvalu.“

To Fildu nadzvedlo asi dvěstěkrát víc než všech-
ny moje dřívější řeči. Byl by snad vyskočil z postele 

Čert bez kopyta 



na zdravou nohu i na tu zlomenou s nechodící sádrou 
bez kopyta, kdybych ho nesrazil zpátky jeho vlastní 
berlí.

„Nééé!“ vřískal. „Jestli ten rapl Sojkovi něco cekne, 
tak ho zabiju! A tebe taky, jestli mu v tom nezabrá-
níš!“

Ječel mnohem víc, než když si nohu zlomil. Vlastně 
jsem se mu ani moc nedivil. Dvakrát zachraňoval psa, 
ale Sojka ani jednou nevěřil, že je zachránce. Tvrdil, že 
měl se psem určitě nějaké jiné úmysly, a považuje ho 
od té doby za trapiče zvířat. Kdoví z jakých úmyslů by 
ho obvinil, kdyby se doslechl, že sundával ze stromu 
Metelku.

„Dobře, když nechceš, zařídím to,“ slíbil jsem mu.
Metelka se druhý den opravdu chystal do ředitelny. 

Zabít jsem ho nechtěl, jak měl v plánu Fialka, ale mu-
sel jsem mu dost surově zkroutit ruku, aby mi nezdrh-
nul a vyslechl si, co ho čeká, jestli za Sojákem půjde. 
„Řeknu mu, že jsme tě načapali, jak vybíráš na stro-
mech sojčí hnízda!“

To ho zastavilo. Možná si vybavil, co s námi říďa 
provedl, když mi jednou vypadlo ze sešitu sojčí pírko, 
které nám dal pro štěstí hajný Sodomka. Celá třída 
od toho dne ví, že sojčí pírko štěstí nepřináší a každá 
zmínka o sojkách zavání u nás ve škole nejtvrdšími 





Z

tresty. Změknul jako máslo, ale já mu tu ruku držel 
s chutí zkroucenou pořád: „Nechápu, jak mohla Stru-
nová chodit s takovým pakem!“ vpálil jsem mu ještě, 
jak si to nikdy nedokážu odpustit.

Metla nechápavě civěl, co do toho tahám Struno-
vou. Plesknul jsem ho dlaní do čela, a to jsem neměl, 
protože mu to nejspíš tím pleskancem docvaklo.

Zlomena noha pusobi 
i na mozek

Fildovi se ulevilo, jak jsem to s Metelkou zařídil, ale 
úplně v klidu nebyl. Nabádal mě, abych měl Metlu pod 
kontrolou pořád a okamžitě zasáhl, kdyby se mu ná-
pad s ředitelskou pochvalou zase vrátil do makovice 
nebo kdybych zjistil, že zkouší vymyslet něco podob-
ně šíleného. Ptal se mě na Metelku každý den, když 
jsem mu přinesl úkoly a referoval mu, co jsme v kte-
rém předmětu probírali.

Byly to nejhorší dny mého života. Nejen kvůli hlídá-
ní Metelky, ale ve škole jsem vězel v lavici jako troseč-
ník a musel jsem dávat pozor, co Vlčice vykládá. Abych 

Zlomená noha působí i na mozek



to mohl říct odpoledne Fialkovi a taky proto, že jsem 
sám v lavici neměl co dělat. Zmáhalo mě to tak, že 
jsem po pár dnech snil, jak by bylo parádní si to s Fil-
dou vyměnit. Válel bych se doma se zlomenou nohou 
a Filda by se staral, jako se musím starat já. 

Když jsem se takhle zasnil, nevěděl jsem pak, co 
jsme se učili ani jaké máme úkoly, a musel jsem za-
táhnout k Fildovi někoho ze spolužáků. Kočí s Kot-
nourem se mnou šli, ale ukázalo se, že si toho ze školy 
pamatují ještě míň než já. Ulovil jsem tedy Hurycha. 
Bydlí kousek od Fialků, vlastně jen přes ulici, tak jsem 
si na něj počíhal a dovlekl ho k Fildovi jako paličatého 
osla. Hurda by dobrovolně nešel, protože s námi ne-
smí kamarádit od akce, kdy jsme mu chtěli dokázat, 
že dobrodružné dráhy nejsou jenom na ostrovech, 
kam jezdí na ozdravné pobyty, a nemusí být umělé 
a na fotobuňky. Nechali jsme ho projet Bukovou roklí 
po mokrém listí na sáňkách hajného Sodomky. Pro-
letěl roklí rozedraný jak strašák a skončil mezi šutry 
v potoce a pak v nemocnici.

Když Fialka viděl Hurycha, pobavilo ho to, jako kdy-
by přišly Vánoce. Myslel jsem si, že se směje tomu, jak 
se Hurda cuká, ale on se smál mně! Že jsem trouba 
a zase nevím, co se ve škole bralo a jaké jsme dostali 
úkoly. Fakticky se radoval, jako by se nám to nestalo 



stokrát, i když jsme seděli v lavici oba dva. To jsem 
zíral! Nikdy jsme si z toho nic nedělali. Asi má pravdu 
teta Marcela, když doktorsky odborně tvrdí, že kaž-
dá nemoc člověka změní nebo poznamená. Buď mu 
ruplo nejen v noze, ale taky v hlavě, nebo musí mít 
zlomená noha vliv i na mozek.

Přemýšlel jsem o tom, když jsem držel dveře, aby 
Hurych nezdrhnul a vyprávěl o matice, jak ho k tomu 
Fialka nutil.

„Kluci, já sem nemůžu chodit,“ skuhral Hurych.
„Já vím, že to máš zakázaný, ale máš to nejblíž,“ 

uklidňoval ho Filda.
„No právě. Naši mě můžou vidět,“ 

otočil se, jestli pořád hlídám 
dveře. „A pak – já přecházím 

do soukromé ang-
lické školy!“

Nepoznali jsme, 
jestli blafe, nebo je 
to pravda. Mně to 
bylo jedno, ale Filda 

do něj hned hučel, ať ni-
kam nepřestupuje, že u nás 
je bezvadná škola a je tam 

sranda… Měl jsem pocit, že 



ho tím Hurych dojal víc, než kdyby slyšel, že chci jít 
do nějaké jiné školy já.

„Hele, Hurdo, vždyť jsi kluk jako my, tak proč se 
máš učit věci jako Angličan?“ 

Fakt se změnil. Mluvil, jako by při ležení v sádře ze-
stárnul o padesát let. „V těchhle školách se učí jenom 
o horách od tří tisíc metrů vejš a nikdy se nedozvíš, že 
je Sněžka vysoká šestnáct set dvacet!“

„Šestnáct set dvacet byla bitva na Bílé hoře, Sněžka 
je vysoká šestnáct set dva metry,“ opravil ho Hurych. 

Fildovi sklaplo a já mu to přál. Otevřel jsem dveře, 
aby mohl Hurych zdrhnout. 

Díval jsem se z okna, jak vylezl před dům po čty-
řech, schoval se za popelnice, a když se doplížil k jed-
né na kolečkách, postrkával ji před sebou až k vedlejší-
mu baráku, aby ho rodiče nemohli zahlídnout, že vyšel 
od Fialků. Pokukoval jsem při tom ale taky po Fildovi. 
Ten mlčel a čučel.

„Hele, Sněžko, zejtra ti přivedu zase někoho chytré-
ho, abyste si popovídali! Čau!“ prásknul jsem dveřmi 
a šel jsem domů na želví noky, abych se dožil dvou set 
let, i když jsem si nebyl vůbec jistý, jestli o to stojím.



SStaci slovo a jsem trouba!
Druhý den jsem vedl k Fialkovi jako školního posla 

Kloboučníkovou. Vymyslel jsem to mazaně. Šel jsem 
za ní, když se hádala s Holtsajdlovou, která z nich má 
zaslouženější  jedničku ze slohu o nejhezčím místě v na-
šem městě. Zatímco všichni popisovali něco normál-
ního, třeba Balvan Valouš řeznictví U Vorlů, Kotnour 
parkoviště, na které jezdí v létě kolotoče a střelnice, 
nebo já posed nad hájovnou pana Sodomky, střelená 
šprtka Holtsajdlice opěvovala jako nejkrásnější místo 
ve městě školu a o trochu míň střelená Kloboučníko-
vá parčík se sochou Anny Žirovnické, bojovnice za to, 
aby někdy před sto lety směly jezdit ženy na kolech 
po stejné straně silnice jako muži.

„Holky, Fialka by potřeboval vysvětlit poslední lát-
ku. Já mu v tom dělám zmatky, a tak chce, aby mu 
to vysvětlil někdo,“ dal jsem malou napínací pauzu, 
„no… nejlepší ze třídy.“

„Tak mu to vysvětlím,“ nabídla se okamžitě Holt- 
sajdlice, která se má za jedničku ve třídě a brala to 
jako svou povinnost.

„Proč ty?“ ušklíbla se Kloboučníková. „Navíc já to 
mám k Fialkům blíž!“  

Stačí slovo a jsem trouba! 



Dopadlo to přesně, jak jsem předpokládal. Třídní 
hvězdy se rafly a já měl na výběr. Vybral jsem Klobouč-
níkovou, i když jsem měl cukání poštvat na něj za ty 
chytrácké hlody Holtsajdlici, ale pak mi to přišlo kru-
té, to by Sněžka nevydýchal… Byl jsem na sebe pyšný, 
jak mi to myslí, jak dovedu věci narafičit, že mi na ně 
skočí i největší šprtky ze třídy, co mají jenom jedničky. 
Podle známek se nepozná, jak to komu pálí, říkal jsem 
si spokojeně. A spokojený jsem byl taky proto, že od-
poledne už nebudu muset s Fildou žádné učení probí-
rat. Nebavilo mě to a ničilo. Měl jsem pocit, jako bych 
chodil do školy dvakrát denně, a to se nedá vydržet.

„Proč jsi neřekl Havránkový? Ta se učí taky docela 



dobře,“ zeptala se Kloboučníková, když jsme pocho-
dovali k Fildovi.

„Proč bych říkal Havránkový?“
„Chodíte spolu, ne?“ řekla Klóba a mně z toho nohy 

málem odložily tělo na chodník.
„Jak jsi na takovou blbost přišla?“ bušil jsem se pěstí 

do čela. 
„Když jsi ve třídě předváděl kouzlo s prstýnkem 

na niti, řekl sis o prstýnek jí. A ona ti ho pak nechala,“ 
šlehla po mně pohledem, jako abych nezapíral.

„Nééé!“ zavyl jsem postřeleně. „Půjčil jsem si ho 
od ní, protože šla zrovna kolem naší lavice! A vrátil 
jsem jí ho!“

Klóba mi nevěřila. „To jsem si nevšimla.“



„Vrátil jsem jí ho v šatně! Zeptej se Fialky.“
„Nevztekej se! Možná jsi jí ho vrátil, ale Havránková 

říká, že spolu chodíte, že jí voláš a píšeš esemesky…“ 
sledovala, jak zoufale mávám rukama, dupu a prskám, 
že se mi Vrána nelíbí a nelíbí a nelíbí a já si i přes ten 
vztek všiml, jak to Klóbu baví, a napadlo mě, že holky 
asi rády poslouchají, když kluk říká, jak se mu nějaká 
jiná holka nelíbí.

„Jestli sis všimla, tak mi nabízelo prstýnek víc holek. 
I Holtsajdlice. Ale toho jsem se radši ani nedotknul!“ 
řekl jsem už s chladnou hlavou a tušil jsem, že to za-
bere.

A taky že jo. Kloboučníková se rozesmála nahlas, 
nadchlo ji, jak jsem její úhlavní kamarádku zametl ješ-
tě pod Havránkovou, až někam mezi obtížný hmyz.

Nevím, co zajímavého vysvětlila Klóba Fialkovi 
o učení, ale já se od ní dozvěděl, jak se ve třídě řeší, 
kdo s kým chodí, kdo by s kým chodit chtěl, kdo s kým 
chodit nechce a kdo je mamlas, protože s nikým ne-
chodí. Došlo mi, že je to ve třídě jinak, než si myslíme 
my s Fialkou! Holky nijak moc nebere, že podnikáme 
dobrodružství nebo někoho zachraňujeme, u nich je 
borec ten, kdo se kolem nich motá nebo s nějakou cho-
dí, takže my s Fildou jsme totální mimoňové. A když 
se teď Filda válí doma, jsem v děsném nebezpečí. 



Z

Kdyby kluci řekli: „Jdeme s holkama do kina. Piskoři, 
jdeš s námi?“, co bych udělal? 

Znovu jsem zatoužil mít nohu v sádře a být doma 
v bezpečí jako Fialka. 

Jenže zlomená noha se za chvíli zahojí. Vyšlo mi, 
že jestli nechci být za troubu, tak musím rychle začít 
s nějakou holkou chodit. Je nejvyšší čas se nad tím 
zamyslet a něco s tím udělat. Problém byl, že se mi 
vždycky líbila jenom Strunová, a když mi Fialka vy-
světlil, že se k ní nehodím, odpřísáhli jsme, že si ne-
budeme holek všímat. Shodli jsme se, že holky kazí 
klukům povahu, nemají smysl pro dobrodružství, baví 
je nudné hry a myslí si, že vědí všechno nejlíp. Oprav-
du jsem se od té doby o holky nezajímal a teď jsem 
byl v háji.

Zakladem lasky je uraz  
„Tati, jak jsi začal chodit s maminkou?“ zeptal jsem 

se a nandal si na talíř noky, i když byl den, kdy jsem je 
povinně jíst nemusel.

Tátu obojí dost překvapilo. Seděl proti mně nad ta-
lířem, vedle něj měl blok plný čmáranic a škrtanců, le-
vou rukou svíral vidličku, pravou tužku a v zamyšlení 

Základem lásky je úraz
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