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Falešná žákovská 

 
 

Tak zas je pátek, poslední hodina skončila a přede mnou týden jarních prázdnin,úplná 

nádhera. 

Až na to že se dneska vrací  atím z týdenní služební cesty a to nezní s ohledem na můj 

prospěch a chování žádná sláva a navíc se provalil průser s falešnou žákovskou,snad mu to 

mamka neřekne a podrží mě i když teda se mnou pár dní nemluví prý jsem drzý a nevážím si 

jí…no nic je pěkně vyrazím s  atím  na bruslení. 

Toto nějak uteklo loučím se s kámošem od vedle a koukám že  atím už přijel,auto špinavý to 

zas budu muset mejt,funguju  jako bezplatná myčka ach jo  

Otevřu pozdravím mamka nějaká zaražená no nic zkouším projít do pokoje bez povšimnutí 

 atím ju  no nevyšlo to..“aaa náš synáček se uráčil domů..neumíš pozdravit?“  říkám „ahoj 

tatíí jak ses měl už si doma joo“ kouknul na mě přísným pohledem a bylo mi jasné že to 

dneska nedopadne úplně dobře,že já nešel k babičce…. 

„tak si běž pro žákovskou kouknem se jak sis vedl za dobu co sem tu nebyl“ řekl suše 

Jen jsem na prázdno polkl  a pomyslel a je to tu snad mamka nic neřekla kouknul jsem na ní 

ale nic nenaznačovala no tak to risknu… 

Podal jsem žákajdu a čekal „no to koukám jednička z matiky dvojka z fyziky dvojka 

z angličtiny no koukám že ses polepšil jak si slíbil po tom hrozném vysvědčení…“ řekl 

s potěšením  atím,byl jsem rád a já vůl „ atí tatíí snažim se no“  

A najednou PLÁÁCC facka až se mi zatmělo před očima jen jsem vzdech „za  atí „ 

„NECHCEŠ  MI  NĚCO ŘÍCT“ přísně zahřměl  

„a co chceš slyšet já nevím co sem, proved?“ 

PLÁÁC tentokrát z druhé strany další facka „proč ze mě děláš vola,myslíš si že sem úplně 

blbej?“ 

„AUUU tatíí já z tebe vola nedělám“, další facku už jsem předvídal a včas uhnul.. 

„tak že když nevíš přines si rákosku a budeme diskutovat ručně,souhlasíš?“ 

Krve by se ve mně nedořezal  rychle jsem přemýšlel co sem z aten týden projel no bylo toho 

dost ale když jsem viděl jak kroutí se žákovskou bylo mi jasné mamka mluvila .. 

„ atím já už to neudělám..“ kuńkám 

„co neuděláš,povídej ale rychle nebo si běž pro tu rákosku! Prásklo to jak rána bičem 

„s tou žákovskou sem si nechal vydat ještě jednu…“ 

„sem s tou pravou a hned!“  

Ploužím se do pokoje a za obýváku se ozve a „cestou si přines rákosku“ 

Lool to bud mazec vytáhnu z pod postele žákajdu, rákosku zatím nosit nebudu řeknu že jsem 

neslyšel,jsem si pomyslel. 

Podávám žákajdu a se sklopenou hlavou čekám co bude . 

„to si děláš srandu co to má znamenat co ty známky,co ty poznámky co to má znamenat ty si 

ze mě a maminky dělal celou dobu vola ty pohádky jak si se zlepšil a my ti to spolkly i 

s navijákem kdybych nepotkal učitelku a kdyby mi to neřekla tak nic nevím! Co mi k tomu 

řekneš proč máš dvě žákovský?!“hřímal  atím 

„víš tatíí sem nechtěl bys byl naštvanej vím že si nemocnej nechtěl jsme aby ses rozčiloval“ 

zakuńkal jsem. 

„jo tak ty vlastně dbáš o moje zdraví tím že podvádíš lžeš a ve škole lajdačíš?“a proložil to 

pořádnou fackou už mě uplně hořely tváře… 
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„tak že máš měsíc domácí vězení,zákaz televize počítače a budeš makat jak barevnej s tím 

počítej,přijdeš domu a učit se budeš a nějak postrádám rákosku!!! Proč si jí nepřines? “ 

Jsem nesly….ani sem to nedopověděl další facka „blázny si dělej z někoho jiného sem s tou 

rákoskou a hned!!“řekl tak že se nedalo diskutovat… 

„tady je  atím prosím nebij mě já už budu hodnej budu se učit a lhát už  atím ju“začal jsem 

úpěnlivě prosit s brekem 

„no to si piš že nebudeš,ale výprask dostaneš tak jako tak už je toho hodně za vysvědčení 

jsem ti to odpustil,ale todle si těžce přehnal,ohni se přes křeslo a kalhoty dolů“ ve mně hrklo 

na holou sem ještě nedostal tak to bude opruz  

Stáhl sem si kalhoty trenýrky a ohnul se přes křeslo  

A začal mazec… 

Auuu první rána jsem myslel že mě to rozpůlilo a auuu  atím další raná a další a další už 

jsem ječel tattíí budu hodnej užž prossíímm doost  atím další a další rána to už jsem jen 

brečel a prosil .. 

Po skončení výprasku jsem byl uplně spocený horkost po celém těle a šílená bolest na zadku a 

úplně vybrečený jsem nemohl popadnout dech,rány jsem nepočítal ale  musel jsem dostat 

snad k 50,prostě mega výprask.. 

„tak seber se bez večeře spát a od zítra ti začne vojna“suše prohodil táta….. 

V noci jsem nemohl usnout ještě dlouho do noci jsem vzlykal,ráno jsem se podíval do zrcadla 

a zadek samé jelito,dlouho jsem si nemohl pořádně sednout… 

Už jsem nikdy nepodváděl…. 
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