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ZROVNA LEA!
Stalo se to včera. Lea mě viděla. Převlečeného za piráta!
Stál jsem před lesíkem na ulici Theodora Heusse. Měl jsem pásku přes čelo, na oku klapku a v ruce jsem držel šavli. Andy a ten
malej kluk od sousedů se schovávali v lese.
edův
Sous
kluk

ANDY

Pak najednou na kole přijížděla Lea. S dvěma kamarádkami. Než
jsem stačil skočit za nejbližší křoví, tak mě uviděly.
Dost
s!
trapa

Původně jsem si s klukama už ani na piráty hrát nechtěl. Aspoň ne
na veřejnosti. Ale Andy říkal, že malej Beny jinak nemá nikoho,
kdo by si s ním hrál. Tak jsem tedy souhlasil, ale chtěl jsem hrát
jen u Andyho na zahradě. Jenže Beny měl úplně jinou představu.
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Ale já chci do lesaaa!!!

Dobrý. Nakonec má pravdu. V lese jsou ty nejlepší schovávačky
a posed a stará kůlna kameníka Müllera. Tak jsme tam přece jen
šli.
A teď tu stojím jako hlupák. Lea si pravděpodobně myslí, že každý
den pobíhám po lese převlečený za piráta. Ach jo. Někdo takový
v jejích očích jistě ještě není zralý pro vztah.

Ten úlek jsem nejdřív musel strávit. Teprve později mě napadlo,
jak bych mohl situaci zachránit.
A STŘIH! Děkuju, Flinte!
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Tak dobré nápady ale bohužel vždycky mívám, až když je pozdě.
Holky už dávno ujížděly dál.
Divnej kluk.

KAPITÁN FLINT
Určitě přemýšlíte, proč se jmenuju zrovna Flint. Ne? No dobře, ale
stejně vám to můžu povědět. Je to totiž kvůli Andymu.
Kamarádíme spolu od školky. Dřív jsme si často hráli na piráty.

Určitě vás zajímá, kdo je kapitán Flint – tak to je ten chlápek
z „Ostrova pokladů“, co celý den nedělá nic jiného, než hlídá velký
zlatý poklad.
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Pokud chcete vědět, co je Ostrov pokladů – tak to je knížka,
kterou lidi dřív hodně četli. A jestli koumáte, co je
čtení – ale to přece víte.

KNIHA

Hlídat poklad tedy podle mého není ta nejhorší práce.

Udělat:

– koupit
3 lahve
opalovac
ího
mléka!

Ale zkrátka Andy dřív šišlal. A aby se mu kvůli tomu nikdo neposmíval, přestal používat slova, ve kterých je S.
Moje jméno Andy samozřejmě vyslovoval často. Musel. Zkrátka nic
jiného negunfovalo.

Hej, ty!
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Hloupé ale pro Andyho bylo, že se jmenuju
dovedete představit, že s tím měl problémy.

. Určitě si

Nejprve se Andy rozhodl, že nebude mluvit s nikým, kdo má ve
jménu S. Ale to by znamenalo konec našeho přátelství. Tenkrát mě
pojmenoval Flint. I když jsem nenosil klapku na oku ani šavli.
Jo, tak to bylo.
Ostatně Andyho rodiče se jmenují Sören a Sandra. Fakt to neměl
lehké. Dneska už skoro nešišlá. Myslím, že ho někdo opravil.

9

Když jsme s Andym před dvěma lety postoupili do páté třídy, hráli
jsme si na piráty už jenom na playstationu. Ale pro Andyho jsem
byl dál Flint. A teď mi tak říkají všichni.
ANDY

VŠICHNI
OSTATNÍ

No dobře, vidíte to sami. Těch všech ostatních není moc. Vlastně
je to jen Laura. Tu taky znám hrozně dlouho, přesně řečeno od
té doby, co jsme dělali bábovičky na pískovišti mateřské školky.
A kdyby nebylo Laury… no jo!
ANDY

Laura má vlasy černé jak uhel a fantasticky hraje stolní tenis. Ale
v poslední době trochu kulhá, protože jí operovali koleno a teď
musí nosit ortézu. Někdy spolu jdeme ze školy domů. To pak trvá
trochu déle než s Andym.

Ale zato je to zajímavější, protože Laura vždycky povídá strašně
zajímavé věci. Jenom nevím, jestli jsou fakt pravda.
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… a pak prostě prošel stěnou.

... ZPÁTKY K LEE
Propánakrále! Ještě se musím vrátit k Lee. Ta mě teď nejspíš
považuje za skrytého piráta, a to vůbec není dobře.

Lea je totiž nejlepší kamarádka mojí sestry Nely. Když přišla poprvé k nám domů, hned jsem věděl: To je ta pravá pro mě!
Vypadá přesně tak jako ta herečka ze seriálu, na jehož jméno si
nikdy nemůžu vzpomenout. Rozhodně
má na to, aby se stala hvězdou.
Hloupý je, že když je Lea u nás, sestra
mě nikdy nepustí do svého pokoje.
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Když jde o něco takového, tak Nela dělá velké rozdíly. Dalo by se
říct, že s rovnoprávností a lidskými právy to nebere moc vážně.
Přesně vzato mě diskriminuje. A to hned trojmo:

Za prvé protože jsem mladší než ona. Za druhé protože jsem kluk.
A za třetí protože jsem bratr. A že jsem zrovna JEJÍ bratr, věc
samozřejmě nijak neusnadňuje.
Je to těžká nespravedlivost.
ZA UZNÁNÍ! VŠECH!

RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ
AKTIVISTICKÝ SPOLEK FÉROVÉ PŘÍBUZENSTVO

Nela je o dva roky starší než já a je celkem fajn. Ale jakmile
přijdou její kamarádky, vyžene mě ze svého pokoje.
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Zmiz odsud!

Kromě toho má zřejmě v sobě zabudovaný radar, který ukazuje,
když jsem nablízku.
Vypadni, jdeš nám na nervy!

Když byla Lea u nás poprvé, moc jsem ji neviděl. Ale stačilo to,
abych věděl, že je to nejkrásnější stvoření, které kdy vstoupilo do
našeho domu. Dovedu si představit, že bych s ní později strávil
celý život.

Udělat:

– koupit
6 lahví
opalovac
ího
mléka!
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STARÉ TAPETY
Včera táta řekl, že o prázdninách možná nově vytapetujeme můj
pokoj. Měl jsem fakt radost, protože tak, jak to tam teď vypadá,
tam nemůže nikdo vejít, protože by to bylo trapný.

Nejdřív jsem chtěl tapetu se svou oblíbenou kapelou. Je to jediný
band, se kterým mám cédéčko. Dala mi ho Nela, protože už jejich
muziku neposlouchala.

FLINT
ODPAD

Jak jsem řekl, tapeta s nimi by nebyla špatná. Ale táta prohlásil,
že pak by mohl za rok pokoj tapetovat znovu, protože budu mít
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určitě jinou oblíbenou skupinu. Takže dostanu bílou tapetu a musím se spokojit s jedním plakátem.

Kdyby táta nebyl skoro pořád v kanceláři, měl by čas vytapetovat
mi pokoj každý rok.
Jednou jsem se ho zeptal, co vlastně celý den v práci dělá. Odpověděl, že hlavně sedí u počítače, pije kávu a telefonuje.
To není špatný džob. Asi to v budoucnu budu
taky dělat. Jablko nepadá daleko od stromu.
Ale určitě budu pít kolu, a ne kávu.

Paráda, jak ten truck
profrčel oknem!
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Maminka pracuje doma. Dělá každý den totéž. Vaří, pere prádlo,
žehlí, luxuje. Nedávno prohlásila, že už ji to nebaví.
Poradil jsem jí, že by si ušetřila spoustu práce, kdyby luxovala jen
jednou za měsíc. Odpověděla, že má lepší nápad.
A co takhle
kdybys to dělal ty?

Vysvětloval jsem jí, že s luxem vůbec neumím zacházet, ale nevěřila mi to. No nazdar. Mám pocit, že ten den navždycky skončilo mé
dětství. Bude nejvyšší čas, abych se oženil s Leou.

ÚPLNĚ NOVÉ STRÁNKY
Dneska jsem se Andyho zeptal, jestli už někdy nasával prach. Jeho
odpověď mě šokovala.
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Říká se „vysával prach“.
Tak to dělám taky.

To je šílený. A já si pořád myslel, že Andy je nejlínější člověk na
této planetě a sám nedělá vůbec nic.

V každém případě pak se mnou Andy hned začal mluvit o značkách
vysavačů a co všechno se může s pomocí těch věcí nechat zmizet.

Ale když jsme přišli do školy a Andy pořád ještě vykládal o vysavačích, bylo mi to trochu trapné a šikovně jsem odvedl řeč na jiné
téma.
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A ty od Mieleho
mají největší sílu.

Aha. Příští týden mám taky
v judu zkoušku na černý pás.

Bohužel to zaslechl jeden kluk z paralelní třídy. Jmenuje se Max
a v judu má už modrý pás. Moc dobře ví, že jsem od černého
vzdálen na kilometry.
Už ti maminka konečně
koupila vlastní kimono?
Kuckykuck

Upřímně přiznávám, že mi máma ještě kimono nekoupila, protože
se bojí, že bych pak s judem přestal.
Když mi totiž před dvěma lety koupila drahou pálku na stolní
tenis, tak jsem s ním přestal. A když mi potom koupila fotbalový
dres pro F-Juniory, přestal jsem s fotbalem.
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Zkrátka jsem člověk se všestrannými zájmy a to by se mělo podporovat, ne?
Ach, tomu se říká
golfové surfování?

Rozhodně jsem to zatím v judu moc daleko nedotáhl. Mamina mi
oznámila, že svoje kimono dostanu, až budu na judo chodit nejméně rok. A táta prohlásil, že kimono bude, až získám žlutý pás. Do
té doby musím nosit takový hnusný, vypůjčený, co už mělo na sobě
tisíc lidí přede mnou.

No jo, když to na žlutý pás nedotáhnu, vždycky se můžu začít učit
něco jiného.
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Tak o něčem jiném: Od příštího týdne máme letní prázdniny. Loni
s námi rodiče byli u Gardského jezera. Tam jsem se mohl bezvadně
učit surfovat. A měli jsme tam pronajatý bungalov jen pro nás.
Fakt luxus.
Srdečně vás vítáme. Všechno
čerstvě vyluxováno luxem Miele.

Na prázdniny se už strašně těším. Kdyby bylo po mém, mohli
bychom letos zase jet ke Gardskému jezeru. Nele se tam nelíbilo
tolik jako mně, protože by ty tři týdny raději strávila s kamarádkami v obchodním centru.
Samozřejmě by bylo nejlepší, kdybychom jeli zase ke Gardskému
jezeru a Lea s námi. Pak by naší společné budoucnosti brzy nestálo v cestě nic. Ale podle mě se nic neřídí.
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VE ZBYTKOVÉ SKUPINĚ
Poslední týden před prázdninami ani není nutné do školy chodit.
U většiny učitelů se toho moc neděje, protože vysvědčení jsou už
napsaná.
Překvapení! Dneska se podíváme na můj
oblíbený lm Zpátky do budoucnosti.

Tak nevím, proč vlastně poslední týden před prázdninami prostě
neodpadne.
Nedávno jsem o tom mluvil s Nelou. Myslí si, že kdyby poslední
týden před prázdninami už byly prázdniny, tak by se zase týden
před ním nic nedělo. A kdyby to tak pokračovalo pořád dál, pak by
se jednoho dne už nemuselo jít do školy vůbec.

ŠKO

LA

Podle mého to byl docela dobrý důvod ten týden před prázdninami
škrtnout.

21

Předposlední den školy si náš učitel vymyslel něco jiného než promítání filmu. Protože bylo tak hezké počasí, měli jsme jít všichni
ven, tam se rozdělit do tří skupin a sami si rozhodnout, co chceme
SPOLEČNĚ dělat.

Skupina s fotbalem byla hned plná, proto jsme Andy a já chtěli
do skupiny k holkám. Bylo nám jedno, co budou podnikat, pokud
budeme smět být u toho.
Ale i ta skupina byla okamžitě plná. Nejprve jsme byli zklamaní.
Ale když jsme viděli, co dělají, tak jsme nakonec byli rádi.

Bad attitude,
vždyť to říkám!

Špatný walk, Vanesso! Je mi líto, dneska
pro tebe bohužel nemám žádnou fotku.

Takže Andy a já jsme museli s Justinem a Jindrou do zbytkové
skupiny. S Justinem a Jindrou si vlastně nikdo nechce nic začínat,
protože jsou takoví trochu divní.
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Justin nikdy nemluví, ale zato se pořád šťourá v nose. A Jindra, co
se správně jmenuje Jindřich, je tajemnej dlouhán. Většinou chodí
v černém a povídá zvláštní věci, které nikdo nechce poslouchat.
Myslím, že jednou budu
hlídač na hřbitově.

Ale teď s nimi musíme nějak vydržet hodinu. Trvalo dost dlouho,
než jsme se dohodli, že budeme hrát ping-pong.
Andy a já jsme to bezpodmínečně chtěli, protože jsme věděli, že
Jindra a Justin ho vůbec neumějí. Ale když jsme konečně mohli
začít, hodina už končila.

No vždyť jsem říkal, že poslední měsíc před prázdninami by se měl
škrtnout.
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