Modra_zlom.qxd:Sestava 1

3/1/09

5:19 PM

Stránka 24

âtvrtá hodina – francouz‰tina. Uvelebím se na Ïidli, zakousnu
se do gumy na konci tuÏky a zaãnu listovat ãtyﬁstránkov˘m testem. Subjunktiv slovesa pouvoir? Minul˘ kondicionál slovesa
aller? To snad madam Lenochová nemyslí váÏnû. VÏdyÈ ﬁíkala,
Ïe ten test bude lehk˘.
Ve tﬁídû je ticho jako v kostele. Zrádkynû prochází mezi lavicemi. Naposledy naoko kontroluje, co jsme napsali, a pﬁi pohledu
na mÛj zmaten˘ zpocen˘ obliãej se urãitû v duchu pochechtává.
KdyÏ pﬁejde na druh˘ konec tﬁídy, zaãne se Peter, kter˘ sedí
vedle mû, a Amber sedící ob dvû lavice za mnou po‰klebovat
jejímu namodralému pﬁelivu. Urãitû si na poslední chvíli napatlala na vlasy barevné tuÏidlo. I kdyÏ nechápu, proã to Peterovi pﬁipadá legraãní. Barví si toho svého jeÏka ãastûji, neÏ
chameleón mûní barvy. Na dne‰ek zvolil maskáãov˘ mix barev.
Hodí se mu k laku na nehtech.
„Je‰tû máte deset minut,“ oznámí madam Lenochová. „Stacey, nebuìte jako ve snách.“
Odvrátím pohled od o‰klivého hlinûného kvûtináãe, kter˘ má
madam na stole – vysvûtlila nám, Ïe to je dárek od studenta,
kter˘ si váÏil hodnot jako disciplína a pilné studium. PﬁeloÏeno
do normální ﬁeãi: dárek od ‰plhouna královského.
Peter posune test aÏ na konec lavice a pak ho nakloní smûrem
ke mnû. Rozeznám jen drobné malÛvky komiksov˘ch postaviãek
v rozích, které hrají karty a pojídají cheeseburgery.
„Neopisujte,“ vy‰tûkne madam. Ukousnu gumu z tuÏky. Cítím,
Ïe mi zajela do krku. Reflexní reakce: upatlan˘ kousek ãervené
gumy mi vyletí z pusy rovnou do neprÛstﬁelného úãesu Veroniky Leemanové. UÏ si pﬁipravuju omluvu, ale Veronika si díky
tunû laku a gelu niãeho nev‰imla.

Peter se proh˘bá tutlan˘m smíchem, drÏí se za bﬁicho. „Jsi
hvûzda,“ vymodeluje rty. Veronika vytu‰ila, Ïe si z ní dûláme
legraci, a tak se otoãila a ukázala Peterovi vztyãen˘ prostﬁedník.
Já jsem ale moc unavená, abych se dokázala smát. Potﬁebuju
se vyspat a ne psát nûjak˘ test. Ve‰kerá snaha vyplnit prázdné
ﬁádky navíc znamená jen pl˘tvání tuhou. Stejnû pÛjdu madam
po hodinû poprosit, aby mû ten test nechala napsat znova. TakÏe
proã se zbyteãnû namáhat a je‰tû k tomu pl˘tvat ‰kolními potﬁebami?
Zniãehonic cítím, jak se mi zavírají oãi. Dûlám, co mÛÏu, aby
mi nepadala hlava dozadu. Svezu se na Ïidli je‰tû o kousek níÏ.
Doufám, Ïe mû opûrátko Ïidle podrÏí a Ïe budu vypadat ãile.
Peter se poﬁád smûje, teì uÏ dokonce nahlas. Pusu má dokoﬁán a jazyk zelen˘ od bonbónÛ se mu v ní kroutí jako rozãílen˘
had. Hystericky bu‰í pûstí do lavice, ale nikdo mu nevûnuje pozornost. Nikdo se na nûj ani nepodívá.
Nemám ãas zab˘vat se nespravedlností, která v téhle tﬁídû panuje, protoÏe najednou… potﬁebuju ãurat. Hroznû moc! Chytnu
se rukama za bﬁicho, dám si nohu pﬁes nohu a cítím, jak mi po
ãele sjíÏdí kapka potu. Zvednu ruku, Ïe se dovolím, ale madam
se mi vysmûje. Usadí se za stÛl v ãele tﬁídy a zaãne mi opravovat test, i kdyÏ jsem jí ho je‰tû neodevzdala, i kdyÏ mi ten test
poﬁád je‰tû leÏí na lavici a nepﬁítomnû na mû zírá. Zdá se, Ïe
jí tenhle detail v tom opravování nijak nebrání, protoÏe najednou uÏ ten test drÏí celé tﬁídû pﬁed oãima: nahoﬁe je napsaná
velká pûtka.
KdyÏ tu pûtku uvidí Peter, zaãne se smát je‰tû víc. Hadí jazyk
se mu zmítá v puse, snaÏí se mu z ní vylézt. Madam udûlá z testu
vla‰tovku a hodí ji po mnû. Vla‰tovka nûkolikrát zakrouÏí nad
tﬁídou a pak mi pﬁistane uprostﬁed lavice. RozloÏím ji. MÏourám
na zmûÈ slov napsan˘ch velk˘mi ãerven˘mi tiskacími písmeny:
ZABILA JSI MAURU A TEë JE NA ¤ADù DREA.
„Ne!“ vykﬁiknu. „Já ji nezabila!“ Ten v˘kﬁik mû probudí.
V‰ichni… na mû zírají. AÏ po chvíli mi dojde, Ïe jsem vytuhla
pﬁímo uprostﬁed vyuãování.
Podívám se na test. Je prázdn˘, poﬁád po mnû chce subjunktiv
a kondicionály. Peter ke mnû natáhne chﬁestící ruku plnou náramkÛ, ale i to mû vydûsí.
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