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Předmluva
Milí kamarádi čtenáři,
znáte se Kristýnkou? Ne? Kristýnka je stejně
jako vy školačka.
Určitě si pamatujete na svůj první školní
den. Ale co ty další dny? Malá Kristýnka na ně
nikdy nezapomene. Jakpak by mohla, vždyť
každý den zažije ve škole nějakou patálii.
Jakou? To už se zeptejte knížky. Prozradí to
všem, kteří si ji přečtou.
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Brouk v hlavě
Ach jo. Zítra půjde Kristýnka poprvé do školy.
Vůbec se tam netěší. Podle Adama je škola
ta nejhorší věc na světě.
Adam je Kristýnčin starší bratr. Chodí už
do páté třídy, tak to musí vědět.
Ještě ráno se Kristýnka do školy těšila.
Adamovi snad už posté ukazovala novou
aktovku a třípatrový penál. Neustále se ho
na něco vyptávala.
Adam už toho měl dost. A také dostal
na sestřičku zlost, že mu kazí poslední
prázdninový den.
„Kristýno, být tebou, tak se do školy
netěším.“
„Proč?“ podivovala se Kristýnka. „Budu tam
mít kamarádku Janičku.“
Adam se pohrdavě ušklíbl.

9

„Jo, Janička. Ta to má dobré, to je hezká
holka. Ale co ty! Podívej se na sebe. Vypadáš
jako veverka.“
Kristýnka má husté rezavé vlasy. A v létě se
jí na nose dělají pihy. Ale že by byla ošklivá?
To ne. Adam si vymýšlí.
Jenomže Adam už měl zlomyslnou slinu,
nedal sestřičce pokoj.
„A co si myslíš, že se ve škole rezavým
holkám stává?“
Kristýnka pokrčila rameny. Nevěděla to.
„Učitelé jim dávají samé pětky! Být tebou,
tak do žádné školy nejdu.“
Adam dořekl a nechal Kristýnku překvapeně
stát.
Teď má Kristýnka brouka v hlavě. Smutně
stojí před zrcadlem, pozoruje se a vzdychá.
Potom vezme do ruky jeden pramínek vlasů
a bedlivě si vlásky prohlíží.
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„To je hrozné! Proč zrovna já mám takové
rezavé rezavice. Ach jo.“ Znovu si povzdechla
Kristýnka.
Ze vzteku popadla nůžky. Vlasy ostříhá,
a bude klid!
Rozevřela nůžky. Zavřela oči. Šmik. Nůžky
však šmikly naprázdno. Kristýnka k ostříhání
nenašla odvahu. Na poslední chvíli si
vzpomněla, jak se František Kubíček ve školce
ostříhal. Paní učitelka i jeho maminka se pak
na něho zlobily. Vypadal jak plešatý plešatec.
A děti se mu smály. Ale co teď s vlasy?
Rezavá barva musí jít pryč.
Kristýnka chce mít
ve škole jedničky,
a ne pětky.
Kristýnka má
nápad, přebarví
se!
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Žalobníček
Kristýnka otevřela krabici, kde si schovává
barvičky a štětce. Našla černou barvu. Udělá si
stejné vlasy, jaké má Janička.
Celou tubu černé barvy si vytlačila na hlavu
a prstíky ji rozetřela po vlasech.
Nezvyklé ticho přilákalo Adama. „Páni, na co
si to hraješ? Na kominíka?“
Kristýnka se zamračila. Když se jí Adam
posmívá, nemá ho ani trochu ráda.
Rozevřela dlaň, která byla zapatlaná
od barvy. A tumáš, Adame!
Adam má na nose šmouhu. Vypadá jako
indián na válečné výpravě.
„No, počkej, Kristýno, to se na tebe poví!“
zaječel Adam a vyběhl ze dveří.
Kristýnka ještě zaslechla, jak volá: „Mááámí!“
Žalobníček užalovaná.
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No jo, ale mamince se Kristýnčino malování
asi líbit nebude. Rychle do koupelny umýt se.
Umyté ruce si malířka utřela do ručníku. Jejda,
zůstala na něm černá šmouha. Co s tím?
Přebarvená Kristýnka hodila ručník mezi
špinavé prádlo. Sotva na háček pověsila čistý
ručník, Adam rozrazil dveře koupelny.
„Neschovávej se! Mamka už jde!“ A výhružně
dodal: „Ty to schytáš!“
Maminka si nejprve všimla Kristýnčiných
vlasů. „Týno, cos to provedla!“
„To nic, mami, já, já to uklidím,“ vykoktala
Kristýnka.
Teprve teď maminka vidí koupelnovou
spoušť. Špinavé umyvadlo, začerněné
kachličky, umolousaný ručník, který našla
v koši na prádlo.
„Ano. Ty zameteš stopy, ale já vše dávám
do pořádku.“
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Maminka se mračí.
Má práci navíc.
„Kristýnko,
taková velká holka,
co tě to napadlo!“
diví se maminka,
když nalévá
Kristýnce na hlavu
šampon.
„Adam říkal,“ huhlala pod mydlinkovou
čepicí holčička, „že rezavé holky dostávají
ve škole samé pětky.“
Aha. Tak odtud vítr vane. Za vším je Adam.
Maminka si s ním bude muset promluvit.
„Ale jdi ty, že věříš takovým nesmyslům.
Známky se ve škole dávají podle toho, co máš
v hlavě, ne na hlavě.“
A pak dodala: „Tvoje vlasy jsou zlaté, ne
rezavé. A ty jsi moc hezká holka.“
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