
Pomsta je sladká 

Aneta Bašistová, 11 let 

VI. B, ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí 

Jmenuju se Lenka a je mi 13.  Chodím do 7. B. Vedle mě sedí jeden 

kluk, jmenuje se Pavel. Nikdy se neučí na písemky.  Při písemce mi jen 

řekne: „Hele, ukaž ten test.“ Mně se mu ho nechce ukazovat, ale mám 

z něj trochu strach. Tak mu ho nakonec vždy ukážu a on si opíše, co 

potřebuje. Já sice dostanu jedničku, ale Pavel taky. Abych řekla 

pravdu, tak mě to docela štve. 

 Už jsem se radila s mamkou, ale ta mi jen řekla, „Tak se ho neboj, 

nemůže ti přece nic udělat.“ Jí se to ale řekne. Kdybyste ho někdy 

viděli, tak se ho leknete. Má asi o dvacet centimetrů víc než já, věčně 

rozcuchané vlasy a přísný pohled.  

Jednou v pondělí o přírodopise mi řekl, ať mu dám opsat test. To si 

pište, že jsem mu ho dala opsat! Ale bylo to naposled! Přemýšlela 

jsem, jak na něj vyzrát a pomstít se mu. Odpoledne jsem se učila na 

úterní test z dějepisu, mezitím mi v hlavě uzrál plán. Už dlouho 

používám gumovací pero. Takže mě napadlo, že slova v testu trošku 

poupravím.   

Tak třeba Athénu bohyni moudrosti jsem pozměnila na Anténu, 

bohyni signálu. Pavel to bez známky podezření poctivě opsal. Hned, 

jak to odevzdal, vygumovala jsem pozměněná slova a napsala vše 

správně. Nemohla jsem se dočkat, až budou písemky opravené a 

dozvím se známky. 

Druhý den přišla paní učitelka a začala hlásit známky. Když řekla, že  

mám jedničku, Pavel si viditelně oddychl, já jsem se jen tiše zasmála. 

Konečně přišla řada na Pavla, nijak se netrápil, myslel, že má jedničku 

v kapse. Učitelka řekla: „Pavel za pět!“ a pousmála se. „Kde jsi ty 

odpovědi vzal?“ „Anténa bohyně signálu?“ Třída se zasmála. „Když si 



měl napsat jednoho boha, tak tě napadla jen Wifiténa, bohyně wifi. 

„Zřejmě nějaké novodobé božstvo“, pronesla paní učitelka už 

polohlasem.  

Pavel se zvedl a zařval na celou třídu: „Ty hlouposti jsem nevymyslel 

já, to byla ona!“ a ukazoval na mě. Učitelka ale s ledovým klidem 

pronesla, „Takže ty ještě opisuješ?“ 

Pavel musel s pravdou ven. Paní učitelka hned přesadila do jiné lavice 

a od té chvíle ho hlídala opravdu ostražitě. Od té doby se musí 

připravovat sám, protože už nemá od koho opisovat. Nejhorší pro 

Pavla ale bylo, že se zesměšnil před celou třídou. 

 Jo, pomsta je někdy pěkně sladká … 

 


