
 „Tak to si asi někde budeš muset půjčit. Nebo si je sežeň, 
kde chceš. Podmínky smlouvy jsi znalo. Tak plať! A 
nezapomeň, že mám od Tebe podepsanou směnku. A tu 
můžu odprodat a poslat na tebe třeba exekutora,“ řekl 
Finócio a pokynul svojí rukou, kde se prsty už zase podivně 
kroutily, že rozhovor je u konce. 

1/ Smlouvu musíš číst vždy, než ji podepíšeš.

2/ Musíš všemu ve smlouvě rozumět. Pokud něčemu 
nerozumíš, nech si to vysvětlit.

3/ Podepsaná smlouva je pro Tebe závazek, který budeš 
muset plnit v budoucnu.

4/ Vždy zvaž, zda danou věc opravdu potřebuješ hned. 
Obzvláště tehdy, pokud si na ni chceš půjčovat.

 Druhý den se Prasátko vzbudilo doma ve své posteli. 
Uvědomilo si, že má měsíc na to, aby sehnalo peníze. Když si 
však představilo tu obrovskou částku, udělalo se mu špatně. 
Stále si opakovalo, že musí dát dohromady devět set korun. 
Kde to jen sežene? A měsíc uteče jako voda. Bylo tak usilovně 
zabrané do přemýšlení, že ani neslyšelo zaklepání na dveře.

 Za dveřmi stál Zajíc. A protože mu nikdo neotevřel, 
zaklepal znovu a silněji. Když se konečně otevřely dveře, 
uviděl Zajíc vyděšené Prasátko, které mu přišlo otevřít. Bylo 
celé opuchlé a nevyspalé. Sotva se drželo na nohou.

 Zajíc hned spustil: „Tak co, jak jsi dopadlo?“
„Ani mi nemluv. Ani mi nemluv. Nemělo jsem celou splátku. 
Tak jsem podle smlouvy dostalo pokutu. Takže teď musím do 
měsíce zaplatit novou splátku, dluh z první splátky a ještě 
pokutu. Celkem devět set korun, to je strašné,“ zoufalo si 
Prasátko.
  
 Zajíc zastříhal ušima a už začal zase mudrovat: 
„No to je teda nadělení. To je teda malér. No ve smlouvě je to 
tak napsané. Nemělo jsi ji Prasátko podepisovat. Mělo sis ji 
hlavně přečíst! No co už teď? Teď už s tím nic nenaděláme. 
Teď už budeš muset jen platit,“ chvilku se zamyslel a pak 
pokračoval, „hlavně musíš sehnat peníze na splátky. Abys 
nedostalo další pokutu. Zkusíme něco vymyslet.“

 Prasátko souhlasilo a šlo vymýšlet plán. První, co ho 
napadlo, bylo oslovit své kamarády a požádat je o pomoc. 
Ovšem kromě Veverky, která si odkládala na horší časy, nikdo 
ze zvířátek neměl peníze na půjčení. Veverka mohla Prasátku 
půjčit sto korun.
„Více bohužel Prasátko momentálně nemám. Ráda bych ti 
pomohla více, ale nemůžu,“ smutně koukala Veverka.

Kalkulátor
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 Čas zatím běžel jak zběsilý. Prasátko si už odložilo celé 
kapesné ve výši dvě stě korun. Přidalo půjčených sto korun od 
Veverky. To bylo celkem tři sta korun. Z brigády, kam chodilo, 
mělo domluvenou odměnu dvě stě korun. Ale ať dělalo, co 
dělalo, stále to nestačilo. Bylo celé pohublé, nevyspalé a 
unavené. Nemohlo strachy ani jíst, ani spát. Takový strach 
mělo z budoucí cesty do strašidelného lesa k Finóciovi.

 Přišel den, kdy se mělo Prasátko vypravit do 
strašidelného lesa. Mělo zaplatit devět set korun. Pomalu jde 
lesem, loudá se a v duchu přemýšlí:
„Nemám na pokutu. Ale ta je strašně veliká, to by nedal do 
kupy za měsíc skoro nikdo. Ale mám celou splátku i dluh z té 
první. Tak to snad Finóciovi nějak vysvětlím. Vždyť jsem se celý 
měsíc tolik snažilo. Ani s telefonem jsem si nehrálo. To se mi ten 
telefon ale prodražil. Už mi ani takovou radost nedělá. Pro 
samou starost se splátkami si ho stejně ani pořádně neužiju.” 
Mělo strach a přálo si, aby vše byl jen sen. Kdy už se konečně 
probudí?

 A jak tak šlo a přemýšlelo, ani si nevšimlo, že už je na 
místě. Opět stálo na mýtině před palácem skřítka Finócia. 
Vezme za kliku a zkusí otevřít. Je však opět zavřeno a tak se 
Prasátko rozhodne roztřeseným hlasem zavolat:
„Haló, je tady někdo?“
„To víš, že tu jsem! Čekám na své peníze!“ zakřičel hurónským 
hlasem Finócio a otevíral při tom svými podivnými prsty dveře. 
„Peníze máš?“
„Mám, mám…, ale,“ nadechlo se Prasátko. 
Finócio ho však přerušil: „Jaképak ale, jaképak ale. Dej sem 
peníze!“

 Prasátko odevzdalo všechny peníze, co mělo. Vysázelo 
na stůl pět set korun. Finócio si svými podivnými prsty spočítal 
všechny peníze. Zjistil, že chybí čtyři sta korun za pokutu. 
Zbrunátněl, prsty se mu vzteky začaly kroutit a spustil:

„To nestačí! To je málo!“
 
 Prasátko bylo na pokraji kolapsu. Krve by se v něm 
nedořezal. Sledovalo Finócia a nemohlo odtrhnout oči od 
jeho kroutících se prstů na ruce. Pak ze sebe vydalo docela 
tichounce:
„Máte přece celou splátku. A i dluh z té první. Tolik jsem se 
snažilo. A Zajíc říkal…“

 „Co říkal Zajíc, mě nezajímá! Ten si může mudrovat, co 
chce. Ten si ode mě nepůjčil. Zajíc je mi šumák,“ rozčiloval se 
Finócio, „jdi domů, teď už to bude řešit někdo jiný. Pošlu na 
Tebe exekutora,“ naštvaně odsekl Finócio. Sbalil peníze, které 
Prasátko přineslo a ukázal mu, kde jsou dveře.

 Celý rozčílený poslal svoji sovu Hejkalku za svým 
bratrancem Kalkulátorem. Ten vykonával funkci exekutora. 
„A řekni mu, ať se dostaví rychle, že pro něho mám tučné 
sousto,“ ušklíbl se Finócio na znamení, jak jim to krásně jde. 
Prsty se mu tentokrát samou radostí podivně zkroutily nejen na 
rukou, ale také na nohou.

 Prasátko zatím utíkalo ze strašidelného lesa. Zakopávalo 
o obrovité kořeny. Bloudilo v lese hledajíc správnou cestu. A 
stále přemýšlelo, co je to ten exekutor. Pro samou starost se 
stále nemohlo vymotat z lesa ven.  
„Kdy asi tak přijde? Co mi asi tak provede? Koho si s sebou 
přivede?“ říkalo si stále dokola.

 Začalo se stmívat. Paní noc pomalu vstupovala do lesa. 
A jak les začala zahalovat do černé tmy, zdál se ještě více 
strašidelný. Prasátko už málem padlo vysílením. Pomyslelo si: 
„Já tady snad zůstanu ležet, v tom lese.“ 

 Lehlo si na zem, úplně vysílené. S myšlenkami, že už tu 
zůstane. Pak však pohlédlo k nebi a mezi větvemi stromů
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zahlédlo Měsíc. Zaradovalo se: 
„Měsíčku můj, ty mě dovedeš domů. Podle tebe a hvězd se 
zorientuji a najdu cestu domů.”
   
 Hned ráno všechna zvířátka vyzvídala u Prasátka. To ze 
sebe okamžitě vystřelilo takovou spoustu slov s takovou 
rychlostí, že mu zvířátka vůbec nerozuměla. Jen Zajíc v 
záplavě všech těch slov zaslechl slovo exekutor.
„Říkalo jsi exekutor? Slyšel jsem správně?“ doptával se Zajíc.
„Ano, ano… exe… kutor, prý to teď bude řešit on,“ vzlykalo 
Prasátko. „Mě z toho strašně bolí hlava. Co já jen budu 
dělat?“ vzdychalo Prasátko a dalo si mokrý hadr na hlavu.

 Ostatní zvířátka se po sobě opatrně dívala. Veverka si 
dodala odvahy a zeptala se: „A co je to ten exekutor?“ 
Zajíc mudrlant zastříhal ušima. Ucítil totiž šanci, jak zvířátkům 
ukázat, jaký je to kádr.
„Exekutor je vymahač dluhů. Zabavuje majetek a obstavuje 
účty.“
Kačka se vyděšeně chytla za zobák a propadla své obvyklé 
panice: „Vymahač dluhů, vymahač dluhů, to je strašné. Já to 
říkala. To nedopadne dobře. To nedopadne dobře.“
Prasátku z toho bylo úplně na nic. Už ani nemluvilo. Jen si 
vyměnilo mokrý hadr na hlavě a zhluboka povzdechlo. 

 Zatímco se zvířátka radila a uklidňovala Prasátko, dorazil 
Kalkulátor k Finóciovi. 
„Tak jsem tady, bratranče, ukaž mi, co pro mě máš. Doufám, 
že to stojí za to,  když jsem se hnal přes půl lesa,“ funěl 
exekutor Kalkulátor.

 Finócio ukázal Kalkulátorovi podepsanou smlouvu. 
Vysvětlil mu, jak se věc má. Kolik si Prasátko půjčilo a na jakou 
částku má podepsanou směnku. A aby mu prý pomohl přimět 
Prasátko zaplatit, co dluží. Kalkulátor si Finócia vyslechl, 
bedlivě si prohlédl smlouvu a pak se zeptal:

„Co myslíš bratránku, jak nejlépe získáme z Prasátka peníze, 
co dluží? Dáme mu exekuci na účet?“
„No myslím, že Prasátko toho na účtu určitě moc nemá,“ 
odpověděl Finócio.
„Nevadí, to vůbec nevadí. Můžeme udělat exekuci věcí, které 
dlužník vlastní.“ 

 Kalkulátor se nadechl, ujistil se, že má pozornost a 
pokračoval:
„To znamená, že přijdeme k dlužníkovi domů a vezmeme mu 
všechny věci, co mají nějakou hodnotu. Pak se je pokusíme 
prodat komukoli, kdo bude mít zájem. A nabídne za tyto věci 
nejvíce peněz. A ty peníze dostaneš ty, bratranče. Teda ještě 
také velkorysá odměna pro mě. Krásně se podělíme,“ mnul si 
spokojeně ruce Kalkulátor. A hned, jak je jeho dobrým 
zvykem, počítal vše na kalkulačce.

 „Co myslíš bratránku, má takové Prasátko něco, co má 
nějakou hodnotu?“ vyptával se exekutor.
„Má ten červený telefon, co si za moje peníze koupilo.“
„To nebude stačit. Když spočítám, co ti dluží, plus pokuty a 
úroky. A také moje velkorysá odměna. To opravdu nebude 
stačit. A ten telefon taky neprodáme za původní cenu. 
Budeme rádi, když ho prodáme za polovinu. Je potřeba 
Prasátku zabavit a prodat i další věci. Co by takové Prasátko 
mohlo ještě mít?“ přemýšlel usilovně Kalkulátor.
„Má televizi, kolo, postel, počítač!“ vykřikl Finócio a 
pokračoval, „vše jsem si zjistil.“
„No dobře, to by mohlo stačit. Tak zkusíme zabavit tyto věci. 
Zítra se za Prasátkem vypravím,“ odpověděl exekutor a znovu 
začal cosi počítat na kalkulačce.

 Hned jak ráno vyšlo sluníčko, tak se exekutor Kalkulátor 
vypravil za Prasátkem. Mohl se ohlásit a napsat Prasátku 
dopis. To ale exekutoři moc nedělají. Mohlo by se totiž stát, že 
by dlužník schválně nebyl doma. Snažil by se exekutorovi 
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