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Maminka si pfieãetla, co mi paní uãitelka napsala do Ïákajdy: „Tento
mûsíc byl Mikulá‰ dosti ukáznûn˘.“

„Musíme ho nûjak odmûnit,“ fiekla maminka tatínkovi. Tatínek mû po-
plácal po hlavû a fiekl: „V˘bornû, chlapãe, v˘bornû, chlapãe,“ a pokraão-
val ve ãtení novin. Na to maminka prohlásila, Ïe to nestaãí a Ïe by mû mûl
za odmûnu vzít do kina, aby mû v m˘ch úspû‰ích povzbudil. To mû potû-
‰ilo, zvlá‰È kdyÏ u nás v kinû hrají ‰est grotesek a jednu kovbojku, co se
jmenuje Tajemství opu‰tûného dolu a na plakátech se o ní pí‰e, Ïe je veli-
ce dobrá.

Ale tatínkovi se do kina moc nechtûlo. Chvíli trochu vzdychal a potom
fiekl, Ïe je hroznû unaven˘, Ïe tûÏce pracoval cel˘ den a radûji by zÛstal
doma. Maminka na to odpovûdûla, Ïe má vlastnû pravdu a Ïe by toho mohl
vyuÏít a vymalovat garáÏ, která to moc potfiebuje. Tatínek sloÏil noviny
a zvedl oãi s podivn˘m v˘razem, jako by se bál, Ïe mu spadne strop na
hlavu. „No dobrá,“ fiekl potom, „jdu se podívat na to Tajemství opu‰tû-
ného dolu.“ Dal jsem mu pusu a maminka se radostnû usmívala. V‰ichni
jsme byli ‰Èastní.

Obûd mi pfiipadal nekoneãnû dlouh˘ a taky jsem nemûl moc hlad.
Oblékli jsme si s tatínkem sváteãní ‰aty a ‰li jsme do kina. Pfied ním se po-
flakovalo pár m˘ch spoluÏákÛ; ãekali, aÏ otevfiou. August˘n byl obleãen˘
za kovboje. Jeho tatínek je moc bohat˘ a kupuje mu spoustu hraãek a ji-
n˘ch vûcí. August˘n si rád bere na kaÏd˘ film jiné pfiestrojení. Naposle-
dy, to hráli film o raketách, co létají na Mûsíc, pfii‰el za MarÈana a na hla-
vû mûl nûjakou sklenûnou baÀku. Dokonce ani o pfiestávce si ji nesundal
a kvÛli tomu nejedl zmrzlinu. Nakonec se mu v té baÀce udûlalo ‰patnû.

Filmové pfiedstavení
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V duchu se ptám, co si August˘n vezme, aÏ budou dávat film o Tarzanovi.
Urãitû z nûj bude parádní opiãák.

Tatínek koupil lístky a ve‰li jsme do sálu. Poprosil jsem ho, jestli si mÛ-
Ïeme sednout do první fiady, tam je líp sly‰et a obrazy jsou krásnû dlou-
hé. Tatínek nechtûl a drÏel mû pevnû za ruku. Ale vtom zhasli a uvadûãka
fiekla tatínkovi, aby se rozhodl, co chce, ona Ïe musí umístit dal‰í lidi.

V první fiadû byl tatínek jedin˘ dospûl˘ a vedle nûj sedûl mÛj kámo‰
Vendelín, tlust˘ kluk, co v jednom kuse jí.

Na zaãátku bylo tûch ‰est grotesek. O pfiestávce si tatínek stûÏoval jen
na to, Ïe ho bolí hlava a oãi.

Koupili jsme si zmrzlinu, jednu pro mû (ãokoládovou) a jednu pro ta-
tínka. Vendelín si koupil ãtyfii, aby vydrÏel do konce.

Potom znovu zhasli a Tajemství opu‰tûného dolu zaãalo. Senzaãní film!
Byl tam jeden chlap, cel˘ v ãerném a s obliãejem zakryt˘m ãern˘m ka-
pesníkem, a mûl taky ãerného konû. Ten chlap zabil starého havífie a dce-
ra toho havífie plakala a ‰erif, cel˘ v bílém, ale bez kapesníku na tváfii,
pfiísahal, Ïe vypátrá, kdo je ten chlap v ãerném. Pak tam byl je‰tû zl˘ ban-
kéfi, kter˘ se chtûl po smrti toho starého havífie zmocnit jeho dolu.

V jednu chvíli se tatínek otoãil a poprosil kluka, co sedûl za ním, aby mu
nekopal zezadu do sedadla. „Nechte mého syna na pokoji,“ ozval se hru-
b˘ hlas ve tmû za tatínkem. – „Nechám ho b˘t, kdyÏ mu fieknete, aby mi
kopáním nedrtil obratle!“ – „Já vám rozdrtím kebuli a mÛj syn aspoÀ uvi-
dí ten film! To je taky nápad, sednout si do první fiady, vy moulo!“ – „Co
jste to fiekl?“ zvedl se tatínek. – „Moje zmrzliny!“ zafival Vendelín. Jak ta-
tínek vstával, shodil si na ‰aty zmrzliny, které si Vendelín poloÏil na opû-

Kapitola IV. Filmové pfiedstavení
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radlo mezi sedadly (dvû jahodové a dvû vanilkové). Lidi kfiiãeli: „Ticho!“
a taky: „Svûtlo!“ Do toho se ozvaly dvû rány – to August˘n stfiílel ze své-
ho revolveru na kapsle. Vendelín volal na ‰erify ve filmu, aby mu vrátili
jeho zmrzliny. Pán s hrub˘m hlasem vykfiikoval, Ïe tatínek bere dûtem je-
jich zmrzliny. Byla to parádní zábava.

BohuÏel k nám pfii‰la uvadûãka s nûjak˘mi pány a my museli odejít.
Vendelín ‰el s námi aÏ k na‰emu domu a snaÏil se se‰krabat aspoÀ zbyte-
ãek své zmrzliny z tatínkov˘ch ‰atÛ. Tatínek vypadal unavenû.

Ten veãer jsem mûl jako obvykle ÏízeÀ a zavolal jsem na tatínka, jestli
by mi nepfiinesl sklenici vody. Ale tatínek se mi ani neozval. ·el jsem tedy
dolÛ a na‰el jsem ho, jak sedí v pyÏamu v salonû.

Telefonoval do kina, aby mu fiekli, jestli ten chlap v ãerném, co zavraÏ-
dil starého havífie, byl ten bankéfi, nebo ne.

Kapitola IV. Filmové pfiedstavení
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