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Tomi! Tomi!

Ve 4 hodin se setkáme u
nákupního střediska! Dorazíš
tam včas?

Ano, budu tam určitě!
Před několika měsíci jsem si vůbec
neuměl představit, že jednou tady
budu žít tak klidně, jako teď.
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Ahoj! Jmenuji se Dulguun, a přišel
jsem z Mongolska.

V Maďarsku mi ale všichni říkají
Tomi.

Nebylo to snadné! Teď vám povím,
jak to bylo!

To je moje rodná země, Mongolsko.

Je to nádherná země plná přírodního bohatství.

Žil jsem v Mongolsku do čtrnácti
let a bydlel jsem tam moc rád.

...kdo se dostal do dobré
pozici se stal bohatým..

Bohužel Mongolsko zažívá velice těžké časy... obyvatelé se rozdělili na dvě
skupiny...

...a chudí, jejichž životní podmínky jsou velmi
špatné.

Lidi si nedůvěřují, každý využívá
druhého pro vlastní cíle.
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Šťastná je ta rodina, kde aspoň někdo
má práci.

V Mongolsku žije hodně dětí na ulicích, a často
někdo z nich zmizí. Prý je čínské zločinecké
skupiny ukradnou kvůli jejich orgánům.

Bohužel je i hodně alkoholiků, a proto se spousta rodin rozpadne.

V Mongolsku je málo práce, a proto hodně lidí
odchází hledat práci do ciziny.

To rozvrátí vztahy, a i rodiny se rozpadnou.
To všechno dělali proto, aby nám
zabezpečili živobytí.
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To se stalo i s mými rodiči. Moje máma jela do
Maďarska, a můj táta do Jižní Korey.

Tenkrát mi byly čtyři.
Moji rodiče se rozvedli a já jsem žil se svými
prarodiči. Moje babička se stala mojí matkou,
otcem a vším.

Bydleli tam s námi moje teta, můj strýc a
mí bratranci a sestřenice.

Cítil jsem se tam dobře. Měl jsem tam spoustu
přátel, vyhrál jsem i matematickou soutěž a
byl jsem nejlepší žák ve třídě!

Moje babička vždycky dbala na to, abych se pořádně
učil. Mohl jsem jít ven až když jsem měl udělané
úkoly.

VYSVĚDČENÍ
1. místo
Matema

Bylo mi sedm, když moje maminka se na krátký
čas vrátila do Mongolska...

Ce je s tebou, synku? Už mě ani
nepoznáš?

Dulguune! Můj milovaný
synku!
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Zpočátku jsem cítil, že ona je jen nějaká
žena, kterou znám.
Byla u nás jeden měsíc a začínali jsme se
víc poznávat.

Potom se vrátila do Maďarska a stala se pro mě
zase cizí ženou.

Déle než 4 roky zkoušela moje maminka sehnat
pro mě vízum , abych se za ní mohl odstěhovat
do Maďarska.
Žá
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Vidíš, Dulguune, jaké máš štěstí! Tam v Maďarsku můžeš žít mnohem líp.

Ode

Nechtěl jsem tam odjet také proto, že můj táta se
právě vrátil zpátky z Jižní Koreje a tak jsem měl
možnost žít i s ním.
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Ale já jsem nechtěl do Maďarska,
babi!

Mám tady své kamarády, chci tady
zůstat s tebou!
Ani nevím, jaká je to země. Jak tam můžu žít?
Ani Maďarsky nemluvím, jak se budu kamarádit?

Dulgunne, neboj se neznámých věcí,
vždyť jsi tak chytrý a šikovný chlapec.
Byla by škoda toho nevyužít!

Máš spoustu plánů, a tam je můžeš uskutečnit
mnohem snadněji. Tady nemáš žádnou šanci!

Ano, měl jsem své plány! Chtěl jsem se
například dál učit...

Pravdu...

Nezklamu tě, babičko!
A tak, když mi bylo 14, dorazil jsem do
Maďarska.

Představím ti svého muže, Wanga! Moc
jsme se už na tebe těšili!

Drahý synku!
Ahoj! !!
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Ehm...
ahoj!

Tak jsem se dozvěděl, že mám čínského nevlastního otce!

A brzy dostaneš taky malého sourozence!

Dovedete si představit, co všechno
jsem si musel promyslet a přijmout
najednou!

Vraťme se ale zpátky do minulosti. S maminkou a s mým nevlastním otcem jsme žili v
Tahitótfalu.

Čas uplýval a škola se blížila.

To je tvůj pokoj,
miláčku!

Je hezký...
Dulguune! Už jen několik dnů, a začne škola.
Ale mami! Já ani nemluvím maďarsky.

Poi è arrivato il primo giorno di scuola.
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Dobrý den, paní učitelko! Já jsem
Dulguun.

Pomaličku se to naučíš.

Ahoj, Dulguune! Jmenuji se paní Klára,
jsem tvoje nová třídní učitelka!

Ehm...

Ještě nemluví maďarsky.
Tak na to budeme dávat pozor.

Dobrý den! Jsem ráda, že jste si vybrali nás!

Pojď, představím tě tvým spolužákům.

Pojď, neboj se!

Děti, to je váš nový spolužák, Dulguun. Bohužel ještě nemluví maďarsky, pomáhejte mu
ve všem, co můžete.

Co to má za blbý jméno. Ani vyslovit se to nedá.

Vedle Peti je volné místo. Sedni si tam,
Dulguune.

Jo.
Eh...
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Bylo to moc těžké zvyknout si, protože
jsem nerozuměl tomu, co říkají.
Hele! Tam je ten čínský kluk!

On není čínský, on je mongolský! Pojď,
podíváme se na něho zblízka.

Ahoj! Ty jsi opravdu z Mongolska?

Tak co je, holky? Líbí se vám malý
Bruce Lee?

Promiň, ale
nerozumím ti!

Hihi, mluví vtipně.
Ne! Co si myslíš? Dej pokoj!
Nerozuměl jsem, co říkají, ale z jejich hlasu a úšklebků jsem věděl, že se mi vysmívají.
Co tady dělám?
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Pojďte, zvonilo! Máš štěstí, troubo!

Che cosa sto facendo qui?
Škola byla pro mě moc těžká. Nemluvil jsem
maďarsky a tak jsem téměř ničemu z látky
nerozuměl ...

Den za dnem jsem chodil do školy, kde se mnou
nikdo nemluvil, jen se na mě dívali, a stále se
mi vysmívali.

Ještě ke všemu mi stále něčím ubližovali.

...kterou jsem pak našel na dvoře na stromě.

Například mi o přestávce schovali tašku...
Pak mi nalepili na záda všelijaké papíry.

Na židli mi dali špendlík.
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Samozřejmě jsem to nikdy nikomu nemohl dokázat, ale pravděpodobně to všechno vymýšleli
Balázs, Peti a Miki.

A do tašky mi strčili slimáky...

Dulguune, slyšela jsem od tvé třídní učitelky, že
ve škole není zrovna všechno v pořádku. Co se
stalo, můj drahý?

Vůbec nic, jen nemluvím maďarsky a ve škole
mě nikdo nemá rád. Ani učení mi nejde, jinak
nic moc!

Můj milý, vydrž to ještě trošku. Brzy se
taky naučíš maďarsky a pak už se taky
snadněji s někým skamarádíš.!

Pojď si raději sáhnout na moje břicho. Cítíš,
jak kopá malý?

Bude z něho nejlepší mongolský fotbalista
světa, mami.
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Cítil jsem, že už ztrácím trpělivost a byl
jsem stále zlostnější, ale kvůli rodičům jsem se
nechtěl dostat do maléru.

Jeden den po vyučování jsem právě kráčel
domů, když na dvoře...

Počkat, pomůžu!

Dík!
To je poslední. Moc ti děkuji!

Jen málo! Moc málo.
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Máš všechno?
Ty mluvíš maďarsky?
Zsófi! Pojď sem a poslouchej!

Fajn, konečně ti budeme rozumět!
Ahoj! Jmenuji se Dulguun!

Heleme se, ...! Tak co? Nestačí, že se tu u nás
flákáš, už obtěžuješ i holky?

Já ti ale rozumím!

Fajn, tak budeš rozumět i tomu, co ti teď
řeknu!
A co když ne? Tak co bude?
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Ať už nikdy nevidím, že někoho otravuješ! Hlavně
nech na pokoji holky!

Tak dostaneš lekci!
Opravdu? To bych chtěl vidět!

Podívejte, jak se náš Číňan zlobí!

Moje taška! Zpátky mě!

Hahaha! Mluví jako idiot!

Ah!

Hej!

No počkej!

Hop!

Tak ty máš nůž! Tak pojď a použij,
když se nebojíš!

TOMU SE VYHNI, PITOMČE!
Ehm...
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Ehm...on je cvok!?

Tady jde tělocvikář! Rychle, pryč!

Hej!

Nedělej to, Peti, vyhodí tě
ze školy!

Co se tady stalo, Dulguune? Řekněte mi hned,
co to bylo!

To už jsem opravdu nemohl nechat, všechno jsem
tělocvikáři řekl.

Je to pravda?

Vyprávěl jsem to i mamince, která byla z
toho úplně šokovaná a druhý den se mnou
zašla do školy.
Dobrý den! Já jsem ředitel školy! Slyšel
jsem o tom případu!

Ez igaz?

Ano, pane učiteli! My jsme tu taky byli!
Pověděl jsem mu, jak se to stalo, a on odpověděl:
Ano, takové věci se bohužel stávají. Samozřejmě půjdu do třídy a promluvím s nimi.

Takže...
Děti! Promluvíme si teď o důležité věci! Peti
včera ohrozil vašeho spolužáka, Dulguuna, a
to nožem!
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Pojď, rychle!

To byl první vážnější přestupek, a když se
Peti omluví, nebude z toho kázeňská záležitost.

Já...já už toho lituji a omlouvám se Dulguunovi.
Slibuji, že se to už nikdy nestane.

Co ty na to, Peti?
Přijmeš to, Dulguune?
Ano, přijmu!

Dobře, ale řeknu vám předem, když se
cokoliv podobného zase stane, nebudu tak
shovívavý a proti viníkovi zahájím trestní
řízení!
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Po tomto případu mi už konečně přestali
ubližovat. Naopak!

Už jsou zase tady. Jsem zvědavý, jestli zase
chtějí nějaký průšvih.

Chtěl jsem jen říct, že jsi byl moc odvážný
a já jen pitomec. Víš, Erika se mi moc líbí,
a viděl jsem, že si povídá s tebou, a tak...
promiň!

Ahoj Dulguune..
Ahoj, říkejte mi
Tomi!

Nic si z toho nedělej! Fakt!
My se taky omlouváme! Byli jsme k tobě nespravedliví!

Takže se ti líbí Erika?
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Ano, ano,
promiň!

To nic.

Pozveme je dnes večer do kina. Co ty na to?

Jo, jen si netroufnu s ní mluvit!
Chápeš...

Eriko, počkej chvilku! Peti se tě chce na něco
zeptat!
Ach jo!

Ty! Já nevím...

Tak se stalo, že najednou se konflikty vyřešilyešily a na příští půlrok jsme se stali dobrými
kamarády.

Tvoje maminka jela do Budapešti, brzy se
narodí tvůj bratr!

Čas plynul a jednoho dne...
Ahoj!
Jsem doma!
Ahoj Dulguune!

Mami! Jsi doma?

Navštívil jsem ji, jakmile jsem měl čas!

Ah.

Odvezl jsem ji autem, zrovna jsem se vrátil.
Neboj, je jí dobře!
Potom najednou začal porod!

Jak velké už máš břicho! Jsi si jistá, že
tam nejsou dva?
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Ó, ty blázne, hahaha!
NARODIL SE! NARODIL SE MI SYN!

Pamatuji si, že jsme čekali venku dlouhé hodiny, a pak...
Vítáme tě, malý fotbalisto!

Potom jednoho odpoledne...
Dulguune! Rozhodli jsme se, že se odstěhujeme
do Budapešti, protože tam znám jedno mongolské společenství.

Mongolské společenství?
Moje maminka a její manžel měli malý krám v
Tahitótfalu.

Ano. Poznala jsem je, když jsem přišla do
Maďarska a myslím si, že teď už by bylo
dobré žít v Budapešti.

A co bude s obchodem?
Když už budeme bydlet v Budapešti, představím tě svým přátelům. Někteří z nich jsou
ve tvém věku!

Hmm..
A tak jsme se odstěhovali do Budapešti, ale ještě
dva měsíce jsem chodil do školy do Tahitófalu.
Každý den jsem vyrážel v 4:30, ale tak se to
dlouho nedalo dělat.
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To není problém, Budapest není daleko,
autem jsme tam rychle!

Fajn!
Potom jsem začal chodit do školy v Budapešti, ale stále navštěvuji Peti a ostatní,
a jsme dobří přátelé.

V nové škole bylo hodně dětí z ciziny, a tak
naštěstí jsem nebyl výjimka.

Mimoto jsem se tam setkal s mongolskou holkou,
která už mluvila moc dobře maďarsky.

Ahoj! Ty jsi taky z Mongolska, že ano?

Ano, jmenuji se Dulguun, ale všichni mi říkají
Tomi.

Jsem ráda, že jsi tu také! Umíš už
maďarsky?
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Já jsem Tsetse, a tady mi říkají Timi.

Tak tě budu učit, jest-li chceš. Co říkáš?

Moc ne, bohužel.

Ještě ne, ale moje máma mi už o něm
vyprávěla.

Super!

Byl jsi už v mongolském společenství?

Já tam chodím. Musíš tam se mnou o
víkendu zajít!

A tak se stalo. V sobotu jsem šel na setkání
Mongolského společenství.

Představím ti své kamarády!
Ahoj!

Ahoj Tomi!

Ahoj, já jsem Dulguun.
Ve společenství byl také baptistický farář, který
nám vykládal hodně o křesťanství.
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Konečně jsem se setkal s jinými Mongoly a
měli jsme spoustu společných programů.

Literární večery, odborné přednášky a kino.
Tomi, řekni mi, tancuješ rád?

Ano! Moc!
Tak dobře, protože dnes večer
bude v klubovně diskotéka.

Už moc dlouho jsem se necítil tak dobře, jako ten
večer!

Wyclef Jean.

Pak jeden den po škole v autobuse...
Ahoj, ty jsi Tomi, že jo?

Jo.
Jé, to je moc dobrý! Zajímá tě i
break?

Slyšeli jsme, že posloucháš fajn muziku!
Co je to?
Jasně!

Zapomněl jsem se představit.
Já jsem Zoli.

A já Tomi. Ahoj!
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Já Tibi.

A já Laci.

Pojď s námi, potom půjdeme k Zoli a hezky
hlasitě si to pustíme.

Dobře!

Jdeme právě koupit CD. Právě vyšel nový
Sean Paul!
Díky muzice jsem měl ještě víc přátel!

Od té doby jsme byli stále spolu a přišli jsme
na to, že moc rádi tancujeme. Tancovali jsme
break a vymysleli jsme nové choreografie.

Samozřejmě všechno, co jsem se naučil jsem s
úspěchem ukázal i na mongolské diskotéce.
Ten umí!

Všichni chodili do stejné taneční školy a tak
jsem tam šel také.
Jednoho dne přišel nás trenér.
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Myslel jsem si, že vy čtyři byste mohli jít. Vyberu
vám musiku k choreografii.

Kluci! Za tři týdny bude před obchodním
centrem celostátní soutěž. Půjdeme?

Ano!

Mezitím jsem se učil maďarsky a blížila se
zkouška.

Timi mi pomohla připravit se na zkoušku z
maďarského jazyka a já ji učil matematiku.

Dulguune! Jsem ráda, že tančíš, a že máš
koníčka, ale dbej taky na učení maďarštiny!

Největší úhel trojúhelníka a k němu patřící
úhel mají poměr 5:7. Jaké jsou úhly trojúhelníka, když nejmenší úhel je tři pětina
největšího úhlu.

Ano, mami!

Ah!

Odpovím ti, když mi taky řekneš otázku
maďarsky!
Ah!

Přišel den zkoušky.
Nedělej si starosti! Kdo umí maďarsky tak
hezky odmlouvat, pro toho tato zkouška
nemůže být těžká.
Díky,
mami.

Hahahaha!

Měla pravdu. Podařila se mi základní zkouška
z maďarštiny.

Potom už bylo všechno v pořádku, a od té doby
žiji klidně a šťastně s mými rodiči a přáteli.

Tak se tedy stalo, že jsem si konečně
zvykl, i když jsem to chtěl mnohokrát
vzdát...
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...naučil jsem se, že nesmíme dovolit, aby nás
kdokoliv odstrašil, a tak se nám určitě podaří, co si
přejeme!

Teď už musíme ale spěchat k obchodnímu centru! Brzy budeme na řadě.

Jsou ale šikovní.

Za půl hodiny...
Ahoj! Nejdu moc pozdě?

Ahoj Dulguune!

Ne, ještě tančí předchozí.
Ahoj!
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Babičko, drahá babičko! Jak jsi se
sem dostala?

Myslela jsem si, že to je skvělá příležitost,
abych tě překvapila.

Podívej, kdo přišel!
Pojď Tomi, za chvilku jdeme my!
Hodně štěstí!

Děkujeme, to bylo Budapest Dance Company, a už je tady Dance Force Break
Komando!!!

Držím vám
palce!

e!

Jee
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Byli jste skvělí, kluci!

Jsme na vás moc hrdí!
Za půl hodiny...

Ještě budou tančit dvě skupiny, potom
vyhlásí výsledky.

Něčeho se mezitím napijeme, je nám
moc horko.
Třetí je skupina Broken Legs. Blahopřejeme!
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Porotci se rozhodli! A první tři jsou...

Druhé je Dance Force Break Komando! I jim
blahopřejeme!

A první je....

Jsme jen druhý.

Nevadí, být druhým je taky fajn! Už nás
požádali o vystoupení!

Vidíš, Dulguune. Říkala jsem ti, že když
vydržíš, tak se tvoje sny splní.

Jeee!

Ano, babičko, měla jsi pravdu!
A já ti říkal, že tě nezklamu.

Pojďte, budou nás fotografovat!
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Ano! Ano! Děkuji ti!

Konec.

