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KAPITOLA 1
PODPIS RODIC

^

OV

Bola predpoludňajšia prestávka a takmer celý čas 

som sa skrýval pred... no, v podstate pred všetkými. 

Sedel som na zadnom 

nárazníku školské- 

ho mikrobusu, 

mimo dohľadu, 

keď sa zbo-

ku vynorila 

hlava môjho 

najlepšieho  

kamoša  

Thea. 
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„Tu si!“ zvolal a od úst mu lieta-

li omrvinky z hrianky, ktorú chrúmal. 

Vedel som, že tá hrianka môže pochá-

dzať iba z jedného miesta. 

„Bol si v jedálni?“ spýtal som sa.

Theo prikývol a ďalej chrúmal.

„Bola tam slečna Gavistocková?“ chcel som ve-

dieť.

Theo zastonal. „Už zasa?“

Slečna Gavistocková bola jedna z kuchárok 

v školskej jedálni. Pred pár dňami som sa priznal, 

že sa mi páči, a odvtedy som to spomínal pri kaž-

dej príležitosti – hoci som sa veľmi usiloval neho-

voriť to.

„Rád by som sa s tou ženou oženil,“ dodal som. 

„Každý deň jej budem variť večeru a budem ju po-



dávať na špinavej plastovej tácke. A pritom na ňu 

budem gániť ako ona. Ale sa nasmejeme!“

„Čo to trepeš? Sklapni!“ napomenul ma Theo. 

„Prestaň tárať o slečne Gavistockovej. Je to ulete-

né.“

Zazvonil zvonec. Vstal som a obaja sme sa šuch-

tali ku školskej bráne, ale držali sme sa vzadu, aby 

som sa náhodou nikomu neprihovoril. 

„Viem, ale nemôžem si pomôcť!“ pripomenul 

som Theovi. „Ver mi, najradšej by som nehovoril 

deväťdesiatdeväť percent toho, čo mi v posled-

ných dňoch vychádza z úst.“

Pravdupovediac, uplynulo deväťdesiatdva hodín 

odvtedy, čo som naposledy klamal.

Predtým som bol na klamanie čosi ako odborník. 

Keby udeľovali čierne opasky za výmysly, ja by som 

bol majster so siedmym 

Danom. Ale to sa zmenilo, 

odkedy som vstúpil do hr-

dzavej plechovej kabínky, 

z ktorej sa vykľul jediný 

stroj na pravdu na svete. 

 STROJ 
  NA 
PRAVDU
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Odvtedy som nedokázal vypustiť z úst jediné klam-

stvo.

Bola streda ráno a celé dva dni školy som prežil 

tak, že ma spolužiaci tri razy mierne zbili, učitelia 

ma dva razy napomenuli a raz ma nakopala topán-

kou s klinovým podpätkom Helga Morrisová, ktorá 

chodila o ročník vyššie. Všetci vravia, že sa patrí ho-

voriť pravdu, ale keď sa toho držíte, môžete mať iba 

problémy.

Napríklad je pozoruhodné, ako sa ľudia vedia 

uraziť, keď im poviete, že im páchne z úst alebo 

15. Beaky in assembly, as above.

Show scowling head teacher and other kids 

sitting, maybe Theo with head in hands

Beaky gesticulating to indicate bad breath and/or 

body odour
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smrdia. Najmä ak ide o vášho 

riaditeľa a v tom čase sa koná 

ranné zhromaždenie.

A vy stojíte na stoličke 

a kričíte.

Ale to, že nemôžem 

klamať, nie je môj jediný 

problém. Nech so mnou tá 

kabínka urobila čokoľvek, 

znamená to, že mám ťaž-

kosti udržať v sebe prav- 

du. Akoby tam vždy bola  

a čakala, aby mohla vyjsť 

najavo v najhoršej možnej chvíli. Ticho sedím za 

stolom a venujem sa svojej práci, keď sčista-jasna 

oznámim, že plánujem odpisovať od niekoho, kto 

sedí vedľa mňa, alebo že som práve prilepil na 

spodok lavice mimoriadne lepkavý šušeň.

Našťastie na väčšine hodín sedím vedľa Thea. 

Theo vie, že nedokážem klamať, a veľmi mi pomá-

ha kryť ma – hoci som už nechtiac prezradil takmer 

všetky tajomstvá, čo mi povedal, vrátane toho, že 

S
v

U S
v

E N
v
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sa narodil so šiestimi bradavkami a štyri z nich mu 

museli chirurgicky odstrániť, keď mal dva roky.

Vlastne najmä to.

Tak teda ako hovorím, bola streda ráno. S The-

om sme prišli na ďalšiu hodinu a ja som nútil svoje 

ústa, aby zostali zatvorené, kým sme sa usadili na 

svojich miestach.

„Idete neskoro,“ napomenula nás pani Doddso-

vá a pozrela ponad polovičné okuliare. 

„Šiel som veľmi pomaly,“ priznal som sa. „Úmy-

selne.“

Tvár pani Doddsovej potemnela. Zložila si oku-

liare a dala ich na stôl. „Je to pravda?“

„Áno,“ potvrdil som. Zahryzol som si do pery, 

ale nevedel som si pomôcť. „Naschvál som kráčal 

PREC
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I
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v
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pomalšie ako všetci ostatní, aby som prišiel nesko-

ro.“

Theo zdvihol ruku. „Snažil som sa ho posúriť.“

„Nie, nesnažil,“ namietol som.

„Trochu som to skúšal,“ bránil sa Theo chabo.

Pokrútil som hlavou. „Naozaj nie.“

„Vieš, Dylan, práve som si na čosi spomenula,“ 

povedala učiteľka. „Ešte si s tebou musím niečo 

vybaviť.“

Väčšina triedy už na mňa síce hľadela, ale teraz 

som sa stal stredobodom pozornosti. Nervózne 

som sa zahniezdil na stoličke. „Áno?“ zatiahol som 

a vnútri mi bublali slová. „Ide o to, že som vám 

oblepil auto potravinovou fóliou?“
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Pani Doddsová zhíkla a vyvalila oči. „Tú fóliu 

som dávala dolu celé hodiny. To si bol ty?“

„Áno. Ja a Theo,“ ukázal som naňho palcom. 

„Pomáhal mi.“

„Tak teda ďakujem, Raťafák,“ zamrmlal Theo.

Pani Doddsová na nás prižmúrila oči. „O tom sa 

porozprávame neskôr,“ vyhlásila mrazivo. „Mala 

som na mysli, že si mi neodovzdal domácu úlohu.“

„Aha, o to ide. Zožral mi ju môj pes,“ odvetil 

som.

Učiteľka vzdychla. „Zožral ti ju tvoj pes? Nič lep-

šie si nevedel vymyslieť? Myslíš si, že som včeraj-

šia, Dylan?“

„Ale je to pravda!“ namietol som. „Naozaj ju zo-

žral môj pes.“

„Psy nežerú domáce úlohy!“ vyprskla pani Dod- 

dsová.
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„To nepoznáte môjho psa,“ vyhlásil som. „Ten 

zožerie čokoľvek. Stačí ho chvíľu nechať samého 

pri telke a zožerie aj tú.“

Niektorí spolužiaci sa na tom zachechtali, ale 

myslel som to vážne. Kazisvet bol veľká nemecká 

doga s ešte väčším apetítom. Za deň zožral viac, 

než celá naša rodina za týždeň, ale vždy pátral po 

niečom, čo by mohol zhltnúť. Vrátane mojej domá-

cej úlohy, ceruziek a pri jednej pamätnej príležitos-

ti mi zožral aj školský batoh.

„A čo súhlas rodičov na školský výlet?“ spýta-

la sa pani Doddsová a zdvihla jedno sivé obočie. 

„Predpokladám, že  

aj ten zožral pes.“

„Nie,“ pokrútil  

som hlavou. „Ten  

mi sestra napchala 

do úst, keď som 

zavesil na Insta- 

gram fotku jej  

prstov na nohách.“

#  chlpateInohytrola
##  sestrinenohy
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Učiteľka na mňa chvíľu len bez slova hľadela.

„Má fakt chlpaté prsty na nohách,“ vysvetľoval 

som. „Ako trol.“

Trieda sa zasmiala. Pani Doddsová sa poobzera-

la, očividne sa bála, že prepukne chaos ako vždy.

„Aha, pozrite. Ukážem vám ich,“ načiahol som 

sa za mobilom.

„To nebude potrebné,“ namietla 

rýchlo. „Teraz sa všetci vráť-

me k svojej práci. Dylan,  

ty si na konci hodiny vezmi 

iný papierik na súhlas ro- 

dičov.“ Predklonila sa do-

predu na stoličke a ruky 

spojila na stole. Pery  

sa jej mier-

ne vykrivili 

do úsmevu. 

„Ale ak mi 

ho neprine-

sieš podpísa-

ný do konca 
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obeda, môžeš zabudnúť na zajtrajší výlet do Sveta 

vzrušenia.“

S Theom sme stáli v rade v jedálni, zvierali 

prázdne tácky a podchvíľou sa posunuli dopredu. 

Podarilo sa mi prísť do jedálne a za celý ten čas 

som nikoho neurazil, a hoci by sa to patrilo oslá-

viť, úporne som premýšľal o školskom výlete. Bolo 

vylúčené, aby som pani Doddsovej priniesol pa-

pierik s maminým alebo otcovým podpisom pred 

koncom obeda. 

„To nie je fér,“ mrmlal som. „Ja som sa na to 

fakt tešil. Chápeš, ako často sa človek dostane so 

školou do zábavného parku?“

„Každý rok,“ poznamenal Theo.

„Áno, máš pravdu,“ pripustil som, keď sme zno-

va o krok postúpili.

„Nemôžeš podpis sfalšovať?“ spýtal sa Theo.

Ohromene som naňho pozrel. „Prečo som na to 

nepomyslel?“ zhodil som batoh z pleca. „Theo, ty 

si fakt inteligentný chalan!“

„Ehm... ďakujem,“ odvetil Theo. „Hoci si mohol 

povedať, že som génius.“
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Pokrútil som hlavou a siahol do batoha. „Ne-

zabúdaj, že neviem klamať. A ty rozhodne nie si 

génius. Teda nemáš k tomu ani blízko. Možno exis-

tuje druh opice...“

„No dobre, dobre,“ vyprskol Theo. „Chápem!“

Položil som tácku na zábradlie, vybral 

papierik a dal ho na Theovu tácku, držal 

ju v správnej výške, aby som sa k nej 

mohol skloniť. „Tak teda hor 

sa na to,“ s rozma-

chom som vybral 

pero. Snažil som sa 

priložiť špičku na 

papierik, ale zastala 

centimeter od neho.

„Dokelu, to je 

divné,“ zamrmlal 

som. Skúsil som to 

znova, ale nech som 

sa akokoľvek snažil, 

nedokázal som donútiť pero, aby sa dotklo papie-

ra. Akoby mi v tom bránila nejaká neviditeľná sila. 


