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TEnHLE DEník JE mAJETkEm

Jamie Kellyové
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Mackerelská základní škola

101

Isabella

Cizokrajné
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HELE,

nevím
, jak t

o chodí u VÁS,

ale TA
DY lidi nestrkají svůj

OBROVSKÝ TLusTÝ

 FRŇÁK do cizích

 VĚCÍ.



Jamie Kellyová

Drahý čtenáři mého milého deníčku,

víš určitě, že smíš číst deník někoho jiného? 
Možná jsem ti to dovolila, a pak je to 
v pořádku. Ale jestli jsi Angelina nebo někdo 
jiný, kdo všechno získá snadným způsobem, 
nedAlA jsem ti svolení, TAkŽe PŘeSTAŇ číST!

Jestli jsi můj táta nebo moje máma, 
pak ano, vím, že nemám o lidech říkat, 
že jsou hloupé bloncky, šířit fámy nebo si 
po telefonu dělat z lidí blázny, ale tohle je 
deník, a tak jsem vlastně nic z toho „nedělala“. 
Já jsem o tom napsala. A jestli mě za to 
potrestáte, pak budu vědět, že jste četli můj 
deník, k čemuž vám nedávám svolení. 

Teď, z moci mi svěřené, přísahám, že 
všechno v tomhle deníku je pravda nebo 
přinejmenším natolik pravda, jak by podle 
mě měla být – i když teď, jak o tom 
přemýšlím, vestu ve skutečnosti nenosím…

Níže podepsaná



P. S. Měl bys vědět, že jsem slyšela o jedné holce 
z jiné školy, která četla cizí deník bez dovolení. 
Cítila se kvůli tomu tak provinile, že se už nikdy 
v životě neusmála. Dokonce ani na koaly nebo 
když se té blonďaté holce, kterou znala, udělal 
přímo uprostřed čela beďar velký jako ananas. 

P. S. S. Jo! A slyšela jsem ještě o jednom klukovi, 
který se potom, co si přečetl cizí deník, cítil tak 
provinile, že ztratil radost ze života a až do smrti 
sledoval jen golf v televizi.

   s
mrte

lně

ZNUDĚNÝ
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neděle 01
Milý deníčku,

snažím se získat přízvuk. 
Včera u nás Isabella spala a dívaly jsme se 

na film, kde hrála jedna holka z Anglie a všechno, 
co řekla, znělo chytře a roztomile. 

Mohla říct: „Ach, promiňte, ale moje štěňátko 
právě udělalo bobek na váš vzácný starožitný 
ubrus. Hluboce se omlouvám.“

A pravděpodobně bys to přešel s úsměvem. 
Jen bys utrousil: „Ale to nevadí. To je moje chyba, 
že jsem si dal na stůl vzácný starožitný ubrus, 
když hrozí, že se na něj vykadí váš pejsek.“
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Isabella tvrdí, že lidé v jiných zemích mluví tak 
divně, protože se rodí se zvláštním postižením úst, 
a že bychom měly být rády, že mluvíme normálně.

Podle mě nemá pravdu. (Už se to párkrát stalo.) 
Stejně se snažím získat přízvuk. Myslíš, že lidi, 
kteří mluví s přízvukem, s přízvukem taky píšou?

Isabella tvrdí, že slyšela Angelinu mluvit 
španělsky nebo francouzsky nebo tak nějak. 
Podle mě se to určitě naučila nějakým 
nespravedlivě snadným způsobem, třeba tak, 
že se narodila s tím postižením, které Isabella 
správně rozpoznala, a ne pilným studiem, jemuž 
se věnuju já na Univerzitě sledování televize.

ZNÍ TO LEGRAČNĚ, 
I KDYŽ SE BAVÍ 
O POHŘBECH

VŽDYCKY TO ZNÍ, 
JAKO KDYŽ SI 
ODKAŠLÁVAJÍ

NEUMĚJÍ  
VYSLOVIT  
„BANÁN“

BABAn

postižení úst u cizinců
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Pondělí 02
Milý deníčku,

jasně, chápu to. Všichni odjakživa nejvíc milujou 
Angelinu. Je to proto, že je vysoká, štíhlá 
a blonďatá? Takže je kOŠTĚ? Ještě jsem neviděla 
nikoho, kdo by se muchloval s koštětem. 

I když na prvním stupni jsem jednou viděla 
školníka dělat něco, kvůli čemu mám z košťat 
pořád nepříjemný pocit. Stručně řečeno: školníci 
jsou taky lidi a na Den svatého Valentýna se 
můžou cítit strašně osaměle.

ŠKOLNÍK


