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Ak je pravda, že veľkosť človeka sa meria podľa 
sily jeho nepriateľov, bez akýchkoľvek pochybností 
som už vo veku desať rokov za sebou zanechal celý 
peletón svojich rovesníkov. Nebude asi náhoda, že 
dvaja najväčší školskí grázli si za svoj hlavný ži-
votný cieľ vybrali robiť mi zle za každú cenu. Keby 
ste náhodou nevedeli, o koho ide, mám na myslí 
týchto dvoch lumpov:

SiVÝ KORBA



Pokiaľ o mňa ide, mám v tom jasno. Bohužiaľ, 
nie všetci zdieľajú tento názor. Po príklady nemu-
síme chodiť ďaleko – Vrešťan.

Ešte stále nemôžem uveriť tomu, že mám s ňou 
spoločnú polovicu génov. Skúšal som túto záležitosť 
prebrať s rodičmi, ale asi to celkom nevyšlo podľa 
mojich predstáv.

ZAPAMÄTAJ  
Si SMRAĎOCH − 
SOM STARŠiA, 

SiLNEJŠiA 
A MÚDREJŠiA.

PUSŤ MA!

AKO TO MYSLÍŠ, 
ČI SME Si iSTÍ, 

ŽE ANKA JE TVOJA 
SESTRA?

NO...
NEVYMENiLi VREŠŤANA 
V NEMOCNiCi ALEBO 

NiEČO TAKÉ...?



TULi ViKi

ANDY, Si SKVELÝ! 
TU MÁŠ, DAJ Si! 

SKORO SOM SA JEJ 
NEDOTKOL.
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Našťastie, mám ešte kamošov, ktorí dokážu oce-
niť skutočnú hodnotu takého človeka ako ja.

STÚPAŠ PO 
VEĽMi TENKOM 
ĽADE, MLADÝ 

MUŽ!

A NEVOLAJ 
SVOJU SESTRU 

VREŠŤAN.

OKEJ.  
NiČ SOM SA 

NEPÝTAL.

TO TEDA 
BOLO, 

STAREC!



Si 
V PORiADKU?

EHM... NO... 
ÁNO... ASi 

HEJ...
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A je tu aj Karolína – tiež kamoška. Ona však 
vyjadruje svoj rešpekt spôsobom typickým pre diev-
čatá.

Niežeby som práve tentoraz urobil niečo sve-
toborné, ale je to z ich strany milé. O to viac, že 
som teraz naozaj potreboval trochu podpory, hoci 
sa samozrejme dokážem o všetko postarať aj sám! 
To všetko preto, že ostatné decká v škole nepocho-
pili, čo sa v skutočnosti stalo... No a niektoré veci 
pochopili úplne naopak. Napríklad tento fakt:



POMOC! 
DUSÍM SA!
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ANDY? ČO TU 
ROBÍŠ?

AHA, 
BÁBäTKO SA 
OD STRACHU 
ROZPLAKALO!

VÔBEC SOM 
NEPLAKAL! TO 
JE ALERGiA  
NA PRACH!
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Ale po poriadku. Všetko sa začalo cez veľkú 
prestávku. Len čo zazvonilo, Tuli vystrelil z lavice, 
pozor, citujem mamu, ako „z praku“.

iDEM DO  
JEDÁLNE 
OBSADiŤ  
MiESTA!

KEBY  
TAKTO BEHAL  

NA TELESNEJ, MAL 
BY JEDNOTKU!

A TY  
ČO TAM  

ČARBEŠ?

DOMÁCU NA 
ĎALŠiU HODiNU. 

NEČAKAJ MA, DNES 
NEOBEDUJEM.

ALE ČO Si? 
VEZMEM Ti OBED 

SO SEBOU.
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Keby len Tuli vedel, že sa rúti rovno do jamy 
levovej! Chudáčisko.

UHNiTE, 
SLiMÁCi!

TAK TERAZ  
Si SKONČiL...

UPS!
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„Prepáčte,“ vykoktal Tuli, ale neandertálci tomu 
neprikladali väčší význam. 

Korba ho nadvihol – treba dodať, že s vypätím 
posledných síl – a Sivý otvoril dvere do kumbá-
lu s metlami. Spojenie „kumbál s metlami“ znie, 
pravda, nevinne a ani zďaleka nevyjadruje oblud-
nosť tejto miestnosti. Obyčajne sa na myseľ natís-
kajú obrazy tohto typu:
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Ale kumbál v našej škole vyzerá viac-menej takto:

Verte mi, ak to prifarbujem, tak iba trochu. Niet 
divu, že sa Tulimu zarosili oči, keď si uvedomil, 
kam ho ťahajú neandertálci.
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Hovorte si o mne čo chcete (najmä Vrešťan by 
tu vedel prispieť niekoľkými nepríliš lichotivými 
poznámkami), ale nedovolím, aby niekto beztrestne 
pchal môjho kamoša do kumbálu s metlami alebo 
ho volal „tučko“, hoci je naozaj o niečo plnší. Bez 
rozmýšľania som pristúpil k činu.

POSEDÍŠ Si  
V LOCHU A NABUDÚCE 
BUDEŠ DÁVAŤ VÄČŠÍ 

POZOR, TUČKO!

PROSÍM, 
LEN TO NiE!



DAJTE MU 
POKOJ!

ČO Si 
POVEDAL?
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Nerád sa chválim, ale nedávno som získal mod-
rý pás v karate. Viem, čo si teraz myslíte, dám 
o chvíľu Sivému a Korbovi na bendžo. Mali by ste 



SLUŠNE VÁS 
PROSÍM.
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však vedieť, že skutočný karatista urobí všetko, 
aby sa vyhol boju. Takto postupuje každý veľký 
bojovník... Preto som rýchlo dodal:

Ale neandertálci sa k mojej úrovni ani len nepri-
blížili. Čo už, v ich prípade platí tatovo príslovie 
„veľký ako buk, sprostý ako tĺk“.



A TY NA ČO  
ČAKÁŠ? VYPADNi 
ODTiAĽTO ALEBO 
MU BUDEŠ ROBiŤ 
SPOLOČNOSŤ!
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