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Jonáš de Leeuw
Od:
Komu:
Odesláno:
Předmět:

Rósa van Dijk <rosavandijk@fastmail.com>
Jonáš de Leeuw <jdl@xs22.nl>
1. září 2000 06:05
Strachu plný kalhoty

Ahojky Jonáši,
trochu brzo na mejl, viď? Ty si určitě ještě sladce chrníš v postýlce.
Já jsem tak brzo vzhůru, protože dneska to bude můj první den
na nový škole. Rósa nováček, zajíček, ušáček! (Vykulenec, ustrašenec, poděšenec, larva, pulec, ucho, bažant, nenapadá tě ještě
něco?)
Mám z toho docela hrůzu jít na novou školu. Naštěstí jsou se
mnou ve třídě Sanne a Lidwien. Sanne je moje nejlepší kama7
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rádka. Troufá si na všechno a je s ní šílená psina. Má šest kroužků v levým uchu a tři v pravým! Hustý, co?
Já žádný nesmím, dokud mi nebude šestnáct. Mamka si určitě
myslí, že teprv pak budu mít tolik rozumu, abych mohla myslet
sama za sebe! Směšný! Často dělá, jako bych byla ještě malý
dítě. Dokonce se nabídla, že mi pomůže balit knížky! Jako kdybych to nezvládla sama!
To je teda pravda, nezvládám. Začala jsem s tím včera a zničila
šest archů papíru. Ale dokážu to! Jen jsem měla radši začít dřív.
Když jdeš do prváku, čeká tě čtrnáct různých předmětů a na
každý předmět několik knížek a pracovních sešitů a ty všechny
musí být zabalený! (A když jsou zabalený, musí se taky podařit
je normálně otevřít a zavřít, no a to teda pořád nešlo!)
Tak já ti vyjmenuju všechny předměty, co mám:
Životní názory
a postoje
Nizozemský jazyk
Francouzský jazyk
Anglický jazyk
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Biologie
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Pracovní výchova
Tělesná výchova
Technika
Studijní hodina

1 hodina (Co to asi je? Jak a s jakými
názory se postavíte k životu?)
4 hodiny
3 hodiny
3 hodiny
2 hodiny
2 hodiny
4 hodiny
2 hodiny
1 hodina
2 hodiny
1 hodina
3 hodiny (To je divný slovo. Jako kdyby
se mě chystali vychovávat…)
2 hodiny (A co je asi tohle?)
1 hodina (?)

Každá vyučovací hodina trvá padesát minut a přestávka 20 minut. Polední přestávka taky.
Mám šest nebo sedm hodin denně. A jednou pět. To je teda do
13:20. Zvláštní, že je takhle všechno rozdělený po hodinách.
8
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Na základce je to všechno úplně jinak. A na každou hodinu musíš do jiný učebny. Jejda, jen abych to našla, protože ta škola je
šíleně velká!
Teď něco jinýho, nebo vlastně to k tomu taky patří: myslím, že
se ze mě stává puberťačka. Například se teď dost hádám s mamkou. Dřív se mi to tak moc nestávalo. Často je to kvůli blbostem.
Vyčetla jsem, že to patří k pubertě. Takže mám vždycky pěknou
výmluvu. Když mamka prohlásí: „Róso, ty jseš dneska nemožná!“
řeknu: „Jo, za to já nemůžu, vždyť jsem v pubertě.“
Cítíš se už trošku puberťácky? Určitě ještě ne. Podle mě to
přijde teprv, když jdeš na střední školu. A kluci jsou ve všem
opožděný, říká mamka. Takže ty jseš ještě takový malý telátko
ze základní školy! Chacha, to byl vtípek, nečerti se!
Jsem zvědavá, jaký to dneska bude. V noci jsem se čtyřikrát
vzbudila, abych se podívala, jestli je budík dobře nařízený, protože jsem se bála, že zaspím. Nakonec, to bylo už půl pátý, jsem
se zas dala do balení učebnic. Těch teda je, ty jo! Do některých
jsem nakoukla a zdály se mi strašně složitý.
V Limburgu už škola začala, viď? Ty chodíš už týden do školy
v tom vašem Limbolandu, co? Potit se k přijímačkám! (To byla
náhodou brnkačka! Nesmíš se nechat vynervovat učitelkou.)
Dumám, co dělají děti na střední škole o přestávkách. Že by
hrály ještě kuličky a na babu? To se mi vždycky tak líbilo. To je
teďka asi jen pro mimina, viď?
Pomóc, najednou je už skoro půl sedmý, ještě přijdu pozdě!
Ahojky!
Rósička-Larvička
P. S. Víš co? Dám ti nějaký rady, jak přežít příští rok. Aspoň se
nebudeš klepat trémou jako já teď!
Rada na přežití číslo 1: Začni včas balit učebnice.
Rada na přežití číslo 2: Zúčastni se nejdřív kurzu balení
učebnic.
Rada na přežití číslo 3: Kup nejmíň 50 archů balicího papíru.
9
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S trachu plný kalhoty
„No, néééé!“ jeãí Rósa. „MÛj první beìár, zrovna na mÛj
první den v nov˘ tﬁídû!“
Stojí v triãku a v kalhotkách pﬁed zrcadlem ve svém pokojíãku a zoufal˘m pohledem si zkoumá nos. Pﬁesnû na ‰piãce
trÛní obrovsk˘ buclat˘ ãerven˘ pupínek! Rósa tlaãí nosem
na sklo a snaÏí se uhﬁík vymáãknout, jako to jednou vidûla
dûlat mámu.
Ale jedin˘m v˘sledkem je, Ïe se ta stra‰ná vûc stává poﬁád
buclatûj‰í a ãervenûj‰í! Rósa vzteky zaﬁiãí. Popadne kartáã
na vlasy a prohrábne jím za‰modrchané kudrliny. Aúúú!
To je‰tû chybûlo, samé uzlíky! Z pouhého zoufalství mrskne
tou vûcí pﬁes pokoj a kopne do úplnû nového psacího stolu.
Pak se sesune bezmocnû na postel a dá se do pláãe.
„Róso, co je to za rámus, je teprve pÛl sedmé! Co to proboha
vyvádí‰?“
Máma vchází ospale do pokoje. Udivenû se rozhlíÏí kolem.
Po celém pokojíãku je nepoﬁádek. V‰ude leÏí obleãení, ponoÏky, boty, ruãníky a zmaãkan˘ balicí papír.
Rósa se posadí, má uplakané oãi. „Já do ‰koly dneska nemÛÏu! Nejdu,“ vzlykne.
„Beru‰ko, jse‰ nemocná? Co je ti?“ ptá se máma vydû‰enû
a sedá si k ní na postel.
Rósa vrtí hlavou. „Nejsem nemocná. Je to nûco mnohem hor‰ího! Koukni!“ ukazuje si na nos. „Jsem totálnû zesmû‰nûná. Obrovsk˘ beìár, takhle se pﬁece nemÛÏu ukazovat?
Zrovna první den na nov˘ ‰kole! V‰ichni se mi budou smát!“
Rósina máma pﬁimhouﬁí oãi a svra‰tí ãelo. „Beìár? A kde?“
„Tady!“ kﬁiãí Rósa a ukazuje si na ‰piãku nosu. „Ty ho
nevidí‰?“
Máma se k ní sklání a pozornû se je‰tû jednou podívá. Tﬁe
prstem Rósin nos. Vtom se dá do smíchu. „Jó, tohle tady,
ten malilinkat˘ pupínek. Ten je roztomil˘! Droboulink˘
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kÛzleãí uhﬁík-trpaslík. KvÛli tomu tak vyvádí‰? Toho si
pﬁece nikdo nev‰imne. Na to opravdu potﬁebuje‰ lupu!“
Rósa nazlobenû odstrãí máminu ruku z nosu. „A je‰tû si ze
mû dûlej legraci. To vÛbec není k smíchu!“
Znovu se Ïene k zrcadlu. „Nemohla bys mi ho vymáãknout?
Ten beìár musí pryã!“
„Vymáãknout? To ti uÏdíbnu cel˘ nos.“ Máma ukazuje na poházené vûci. „Hele, dámo, to tady vybuchla bomba nebo co?“
„Nebuì tak vtipná, ãlovûãe. Jasnû, Ïe ne. Nevím, co si mám
vzít na sebe. Mám dûsnû málo obleãení.“
„Málo obleãení? Já mám dojem, Ïe se tady nedá ani hnout.
A pozor, nebuì drzá. Já pro tebe nejsem ãlovûãe, ale mamka, nebo jinak taky Helena.“
„A kde jsou teda ty dÏínsy, ty nov˘? Nikde je nemÛÏu najít!“
Rósina máma vstane, zívá a pﬁivine si Ïupan k tûlu. „Ty jsou
dosud ve ‰pinavém prádle. No, já si jdu je‰tû lehnout, jo.
A neÏ odejde‰ do ‰koly, aÈ je pokojík v poﬁádku.“
„Ve ‰pinav˘m prádle?“ pﬁeskakuje Rósin hlas. „Já jsem
pﬁece tuhle ﬁíkala, Ïe dneska musí b˘t vypran˘!“
„Mil˘ brouãku, zavalen˘ balicím papírem a obleãením, které nemá‰, nûjaké kalhoty tady vidím tu a tam leÏet. A v‰echny jsou ãisté.“
„Ale já musím mít ty nov˘! Ty ostatní jsou blb˘ a krátk˘
a mal˘!“ Rósa sebou plácne do postele a pevnû stiskne pol‰táﬁ pﬁes hlavu.
„Do ‰koly nejdu,“ oz˘vá se pﬁi‰krcenû. „MÛÏete mi vlízt
v‰ichni na záda. Nemám vÛbec nic na sebe a na nose mi trÛní ohavn˘ beìár! Jsem znetvoﬁená a v‰em pro blázny!“
KdyÏ Rósa pﬁijíÏdí na kole, vidí, Ïe Sanne a Lidwien ãekají,
jak bylo domluveno, u kﬁoví vedle dûtského hﬁi‰tû. Tady se
dﬁíve scházely. Rósa se hihÀá. Na základní ‰kole mûly takov˘ klub. VÏdy si domluvily sraz na tajném místû – v boudû, kterou si vybudovaly v kﬁoví a kterou nebylo z hﬁi‰tû vÛbec vidût. To byl jejich klubov˘ dÛm. Klub Îvanilek stálo
na v˘vûsce, kterou si samy namalovaly a pﬁitloukly nad
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vchodem do ch˘‰e. Mûly také heslo, které se kaÏd˘ den mûnilo. Popoﬁadû mohla kaÏdá nûjaké vymyslet: hodnû bláznivá, tûÏká hesla, která si stále pletly. âím del‰í slovo bylo,
tím lep‰í. Rósa si jich je‰tû pár pamatuje. Jednou to bylo: velkáhubatlust˘hol˘zadekhloup˘spratek. Nebo to bylo spí‰:
hloupávelkáhubahol˘zadektlust˘spratek? Nûkdy mohly pﬁijít i ostatní holky, ale jen kdyÏ s sebou pﬁinesly nûco dobrého a znaly heslo. To tam spolu proklábosily hodiny a hrály
si s panenkami a mazlíãky „na maminku a na tatínka“. Dokonce i kdyÏ pr‰elo, protoÏe stﬁecha vodu nepropou‰tûla
a v boudû se válelo pár star˘ch dek. Róse je tro‰ku smutno,
kdyÏ si na to vzpomene. Vypadá to, jako kdyby se uzavﬁely
kapitola, místo a ãas, kam se jiÏ nemÛÏe vrátit. Dnes uÏ je
na to velká, aby si hrála ve skr˘‰i. Vûci, které byly dﬁíve tak
krásné, jsou najednou dûtinské. A kdo to vlastnû takhle
rozhodl? Na základní ‰kole byli ti nejvût‰í. Ale na nové ‰kole jsou z nich zase Ïabáci. Nováãci, zajíãci. Róse se to zdá
celé zamotané. Je‰tû ne tak velcí, ale malí uÏ taky ne. Nûco
mezi.
„Sorry, Ïe jedu tak pozdû!“ kﬁiãí Rósa z dálky. Sesedne
a tﬁe si nejistû nos. Máma jí namazala na nos nûjakou hnûdou mastiãku a ujistila ji, Ïe pupínek vÛbec není vidût.
„Vidíte na mnû nûco?“
Kamarádky si ji zvûdavû prohlíÏejí.
„Já teda ne,“ ﬁíká Lidwien. „Ty má‰ na sobû nûco nov˘ho?“
Rósa vrtí hlavou.
Sanne si ji kriticky mûﬁí. „Hmm, neztloustla jsi? Je to ono?“
Rósa zatáhne vylekanû bﬁí‰ko. „Né, jak jsi na to pﬁi‰la? Kalhoty mi jsou prostû tûsn˘, protoÏe jsou zrovna vypran˘!“
Pff, tlust‰í! na‰tve se v duchu Rósa. Ta Sanne má vÏdycky
nûco. Ale na‰tûstí ten pupínek opravdu není vidût. KdyÏ to
nevidí ona, tak to nezmerãí nikdo. Sanne se dokáÏe nûkomu
fakt nemilosrdnû vysmát nebo z nûj udûlat ‰a‰ka, jejímu
bystrému oku nic neujde.
„Tak co je to teda?“ vyzvídá Lidwien.
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„Nic. Dneska je ze mû super nov˘ ucho – zajíãek u‰áãek,
a já se ptám, jestli je to na mnû vidût,“ zavtipkuje Rósa.
„Já ale mám nûco nov˘ho,“ vytahuje se Sanne a zvedne py‰nû nohu.
„Teda ty jsou svûtov˘, Sanne!“ Rósa obdivnû prohlíÏí kamarádãiny ãerné botky s ohromnû silnou podráÏkou.
„Devût cenÈákÛ. Zmûﬁila jsem to. Hust˘, co?“
„Dávej bacha, aÈ z nich nespadne‰,“ ﬁíká Lidwien. „Sly‰ela
jsem o jedn˘ holce, co na nich ‰kobrtla, zlomila si vaz a skonãila na invalidním vozíãku.“
„Hele, ty taky umí‰ pﬁehánût,“ odsekne Sanne. „Prostû
Ïárlí‰, protoÏe ty nosí‰ jen napodobeniny. Jse‰ dûsnû k smíchu s tûma levn˘ma botaskama. A podívej se na ty kalhoty.
Znaãka na nich Ïádná!“
Lidwien se zachmuﬁí a rychle se dívá jinam. Rósa si toho
v‰imne. To je od Sanne nefér, Ïe to ﬁekla. Ví, Ïe Lidwien za
to nemÛÏe, Ïe nechodí v znaãkovém obleãení. Její táta a máma jsou oba nezamûstnaní. Má tﬁi sestry a dva bratry a ona
je nejmlad‰í, takÏe vût‰inou po nich v‰echno podûdí na dotahání. Ale Rósa si netroufá se jí zastat. KdyÏ se odváÏí
nûco namítnout, schytá to od Sanne. A první den na nové
‰kole se hádat nechce. Je‰tû by zÛstala na ‰kolním dvoﬁe
úplnû sama.
„Hele, tak pÛjdem, ne,“ zahuhlá. „Nechci pﬁijít pozdû.“
Rósa jede na kole vedle Sanne. Musí si je‰tû velmi zvykat
na velk˘ provoz. Její stará ‰kola byla za rohem, tam chodila
pû‰ky. Nyní to na kole pﬁes mûsto trvá témûﬁ pÛl hodiny.
Také vlastnû divn˘: dﬁív nesmûla nikdy sama do mûsta. Teì
si mÛÏe dûlat, co chce. Napínav˘!
„Hele, koukni, MacDonald! Nezajdem tam po ‰kole?“ navrhuje Sanne, jako kdyby umûla ãíst Rósiny my‰lenky.
„Super nápad!“ zajiskﬁí Róse v oãích. Hned nato se v‰ak
zachmuﬁí. „Ale já s sebou nemám pra‰ule. Ty jo?“
Sanne k˘vne. „Ráno jsem dostala stovku od mámin˘ho pﬁítele.“
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Rósa na ni pﬁekvapenû zírá. „VÏdyÈ se s tím chlapíkem poﬁád hádá‰, ne?“
Sanne pokrãí rameny. „Dneska zrovna ne.“
„MÛÏu s váma?“ Ïadoní Lidwien, která jede za nimi.
„Jo, kdyÏ nás pozve‰!“ zavolá Sanne.
UÏ jsou skoro na místû. Róse se opût svírá Ïaludek úzkostí.
Hodí okem po kamarádce, která vypadá v seprané dÏínové
bundiãce, s krátk˘mi tmav˘mi vlasy a s nebojácn˘ma modr˘ma oãima neohroÏenû. Sanne se jen tak niãeho a nikoho
nezalekne, proto se Rósa cítí prima, Ïe je její kamarádka.
„Chce se ti?“ ptá se.
Sanne pokrãí rameny. „Docela jo, uÏ jsem toho mûla pln˘ zuby na t˘ hloup˘ základce.“
„To jo, úãa Irma tû urãitû postrádat nebude, si myslím. Ale
nezdá se ti to trochu dûsiv˘ jít na stﬁední ‰kolu?“
„Dûsiv˘? Jasnû Ïe ne, proã? UÏ mi to staãilo, b˘t malá holãiãka. Chci b˘t velká a starat se sama o sebe!“
„Ty nemá‰ tﬁesavku?“
„Né, vÛbec ne! Ty jo?“
„Néjo! Jak jsi na to pﬁi‰la?!“ zahalasí Rósa.
„O ãem si povídáte? Poﬁád mi to o chlup uniká,“ stûÏuje si
Lidwien a pokou‰í se jet vedle nich.
„O ‰kole,“ ﬁíká Sanne. „Slipko, neriskuj, zaﬁaì se za nás,
je‰tû nás rozma‰íruje nûjak˘ auto!“
Lidwien se okamÏitû poslu‰nû zaﬁadí.
„Ségra je ve ãtvrÈáku,“ ﬁve Lidwien. „Pr˘ jsou nováãci na
zaãátku pûknû ‰ikanovan˘. Anneke ﬁíkala, Ïe je prostû
musí‰ odpálkovat, pak má‰ havaj.“
„Pff! Nikdo si netroufne zkﬁivit mi ani vlásek!“ prohlásí
Sanne.
Rósa se podívá na hodinky a hrkne v ní. „Za pût minut pÛl
devát˘! Zabrat!“

