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Oliver – kluk,
je to jasné!
„Tak otevři, slyšíš?“ Tatínek bouchá na dveře. Jakmile
Oliver uslyší tatínkův hlas, radostně vyskočí, ale pak
se zarazí a odemyká co nejpomaleji. Však má k tomu
také velký důvod.
„Olivere!“ vykřikne táta a Oliver sklopí hlavu co nejníž. Paní Králová vydechne: „Panenko skákavá!“ Táta
si sedne na bobek a prstem zdvihne Oliverovu bradu,
aby se mu podíval do zvlhlých očí. „Ale já doopravdy
nevím, kde vzal nůžky!“ drmolí bezradně zoufalá paní Králová.
„Kde máš vlasy?“ pohladí zaraženě táta strniště na Oliverově hlavě. A na koberci, všude kolem dokola, se válí ty nádherné zlaté prstýnky vlasů, rozcuchané a rozmetané do všech stran. Oliver ještě rozpačitě cvaká
nůžkami v ruce.
„Já chci být kluk,“ mumlá a nechá se od táty obejmout
a nést domů. „Já to přijdu uklidit,“ otáčí se táta přes
rameno na sousedku, ale ta jen vzdychne, že není třeba, ať si neláme hlavu – ale co tomu řekne vaše paní?
Olivera zamrazí. Opravdu, co tomu řekne maminka?
Na to vůbec nepomyslel. Vypadá to, že ani tatínek není
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moc rád, a ten se přitom o jeho vlasy nikdy nezajímal.
Snad jen tenkrát, když si do nich Oliver nedopatřením nalepil žvýkačku. Nešla vůbec vyčesat a po několika marných pokusech ji tatínek z vlasů vystřihl.
Tehdy vlastně prohodil, že by stálo za to vlasy ostříhat. Jenže maminka se zlobila, že přilepit si žvýkačku
do vlasů je pěkná hloupost, i kdyby byl Oliver ostříhaný na ježka. A i kdyby to dnes svedl na žvýkačky,
byl by si musel do hlavy nalepit pěkných pár balíčků,
aby vůbec vysvětlil to strniště. To by si maminka
oprávněně myslela, že se zbláznil. Ba ne, bude muset
s pravdou ven.
Tatínek postavil Olivera v kuchyni na zem. Oliver zaraženě stojí, zdá se ale, že se tatínek už nezlobí. „Ty
chceš tedy vypadat jako kluk,“ táta se dokonce náhle
usměje, dojde k ledničce, otevře ji a postaví na stůl láhev červeného vína a polárkový dort. Otvírá láhev
a mrká na syna. Ten kulí oči a s úžasem sleduje, jak
tatínek porcuje dort na talířky. Takový ohromný kus!
Snad ještě nenalije Oliverovi sklenku vína? Nezbláznil se snad nakonec spíš tatínek?
„Tak to musíme oslavit jako dva chlapi!“ culí se táta,
přitáhne Olivera k sobě na klín a dá mu pusu. Oliver
se na tátu rozpačitě dívá a prohlásí: „Kdybych, tati,
věděl, jakou budeš mít radost, ostříhám se dřív!“
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