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Text: Zbyněk Pavienský

Otázka cti

Najednou se objeví paní
učitelka.

Říkal jsem ti, ať si
s tím nehraješ. Ten
spinner mi koupil táta.

Tohle si odskáčeš.

Dej to sem. Pravidla znáš, dostaneš
to na konci roku.
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Paní
učitelka

Promiň, Kryštofe, je mi to líto.

Paní učitelko…

Prokop

Kryštof

Je prvního září a maminka veze Kryštofa do školy.

Dalibor

Maminka

Promiň, Kryštofe.

Hm, batman,
ten je nejlepší.

Tý jo, to je
hustej spinner.
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Jo, celokovový,
se speciálním ložiskem.

Co se stalo, Prokope, myslel
jsem, že ses do školy těšil?
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V kabinetu.
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No, a pak mi ho
učitelka sebrala.

Prosím, půjč mi ho,
jenom na minutku.

Jo, v pohodě.

No jo, ale jak to mám napravit?
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Dobrý den. Přišel jsem se
omluvit. On ten spinner
nebyl můj.

Na, tady ti ho vracím.
A moc se omlouvám.

Tak to tě musím potrestat
jinak. Budeš celý rok
zalévat kytky.
Musel jsem Halamový slíbit,
že celý rok budu zalévat kytky.

Zábava končí, přichází paní učitelka.
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První den ve škole je nejtěžší
a Prokop se brzy začal nudit. Úplně
zapomněl, že má v ruce spinner.

Dělej,
vrať mi ho.
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Jé, díky moc. Už jsem
nevěřil, že ho dostanu zpět.

Zase se tak neraduj. Já si tě
ohlídám. Však mě znáš.

Hlavně si s tím nehraj
o hodině, znáš Halamovou.

To není tak hrozný.
Já ti s tím občas pomůžu.
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A naučil jsem se nový trik.
Říkám mu helikoptéra.

Pořádně to roztočíš, vyhodíš
a ve vzduchu chytneš.

To je pořádná machrovinka. Jak to děláš?

Nebuď nervák, hoď se do
klidu. Po hodině ti ho vrátím.
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No jasně, buď v klidu.
Na mě se můžeš spolehnout.
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Platí, díky moc, paní učitelko.
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Kryštof se bojí, aby o svůj
spinner nepřišel.

Musíš dojít za paní učitelkou
a přijmout trest. Je to otázka cti.
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Tak to je pořádná patálie. A chudák Kryštof.

Zdravím vás všechny
v novém školním roce.
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Jo, těšil, ale…

Pocit viny tíží Prokopa i během mše.

Prokop vylíčil panu faráři, co se stalo.

No jasně, mami.
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Ach jo.
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o. Vavřinec

Nech mě na pokoji!
Tak ať se ti ve škole
daří. A pokus se
začít bez průšvihů.

Tvoje lítost mi k ničemu
není. Vrať mi spinner.
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Jo, to zvládnu,
díky moc Prokope.
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Pokračování příště.
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