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1. kapitola,

v níž se Sany
rozhodne,
že se zamiluje
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„No a co kdyÏ ty mu vÛbec nepﬁipadá‰ bájeãná?“ zapochybovala Liz.
UÏasle jsem na ni pohlédla. „A koho to zajímá? Jde pﬁece o to, abych se zamilovala já! Takov˘mi podruÏnostmi
se teì nemÛÏeme zdrÏovat.“
„Upﬁímnû ﬁeãeno, Sany, já stejnû nechápu, jak to, Ïe se
nedokáÏe‰ zamilovat.“
Obrátila jsem oãi v sloup. „Ach, Liz, vysvûtlovala jsem
ti to snad uÏ stokrát: To kvÛli mému bráchovi!“
Moje selhávání v téhle oblasti tkvûlo zcela jednoznaãnû v tom, Ïe mám stejnû starého bratra. Je to moje dvojãe. Pﬁí‰erné, nesnesitelné dvojãe. Kdo vyrÛstá s takov˘m
t˘pkem, jako je mÛj brácha Konstantin, ten pﬁestane vûﬁit svûtu muÏÛ i lásce jako takové.
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Je mi tﬁináct a je‰tû jsem nebyla zamilovaná. Za to
jednoznaãnû mÛÏe on. V‰ichni ostatní v na‰í tﬁídû jsou
poﬁád do nûkoho zamilovaní uÏ nejmíÀ tﬁi roky.
I Kony. Ten se zamiluje do v‰eho, co se pohybuje, co má
dlouhé vlasy a co pﬁed ním dost rychle nezmizí. Ani fakt,
Ïe jednou celé nekoneãné dva dny stopoval dlouhovlasého kluka, ho nikterak nevyvedl z míry. „No ale,“ ﬁekl jen,
kdyÏ jsem ho na to upozornila, „zezadu vypadal jako moc
hezká holka.“
Vzdychla jsem si.
Liz se na mû pochybovaãnû zadívala: „A se‰ si jistá, Ïe
zrovna teì nastala ta pravá chvíle?“
„Jasnû,“ k˘vla jsem. „Jsem ve správném vûku a chci
koneãnû vûdût, jaké to je!“
„No dobrá,“ ﬁekla Liz, „tak budeme pokraãovat.“ Opût
se sklonila nad ‰kolní fotku.
„A co tenhle?“ zeptala jsem se a ukázala na kluka z desáté tﬁídy. Pﬁipadal mi boÏsk˘.
„Sany! Ten je pro tebe moc star˘.“
„To je fuk, vÏdyÈ já si ho nechci brát, chci se jen zamilovat.“
„Ale nemÛÏe‰ se pﬁece do nûkoho zamilovat jen podle
fotky!“
„Jak to ví‰?“
„PonûvadÏ filmové hvûzdy u tebe taky nezabraly. A pﬁitom se kaÏdá holka zamiluje nejdﬁív do nûjakého herce.
Anebo do zpûváka. Akorát ty ne.“
„To je prostû tím, Ïe se nemÛÏu s Ïádnou potenciální
obûtí seznámit. Projdem si teì kluky ze ‰koly,“ rozhodla
jsem energicky, „jednoho si vyberu, zítra se po nûm porozhlédnem na ‰kolním dvoﬁe a já se do nûj zamiluju.“

S

10

001_160.QXD

9/5/06

8:50 PM

Stránka 11

„Tak dobﬁe. Ale napﬁed omrknem osmáky.“
Byla jsem pro. A mimochodem, byl mezi nimi jeden, co
vypadal fakt dobﬁe. Aãkoliv to vlastnû bylo fuk – ‰lo pﬁece jen o experiment.
Ukázala jsem na nûj, Liz si ho prohlédla a ﬁekla: „Má‰
dobr˘ vkus. Do toho byly postupnû zabouchnut˘ v‰echny
holky.“
„No bezva, tak to by se mohlo podaﬁit, abych se do nûj
zamilovala i já.“
„Jestli to vÛbec nûkdy dokáÏe‰, pak urãitû s tímhle!“
k˘vla Liz.
Po krátkém zamy‰lení dodala: „Jestli to nedopadne,
pak to klidnû vzdej uÏ navÏdycky.“
„Skvûl˘, domluveno. Tenhle, anebo Ïádn˘ jin˘. Ví‰, jak
se jmenuje?“
„Rob.“
„Bezva. To je taky dÛleÏité. Pﬁedstav si, Ïe bych ze
sebe musela vysoukat: Klaus - Dieter se tu pro mû staví
dneska v poledne. Nebo: Jdu s Karl - Friedrichem do
kina.“
Liz se zasmála. „On se vlastnû jmenuje Robert, ale
ﬁíká se mu Rob. To zní líp, ne?“
„Jasnû,“ k˘vla jsem.
Liz zaklapla ‰kolní roãenku. „Snad to vyjde.“
„Urãitû,“ uklidnila jsem ji.
„Je Kony u sebe v pokoji?“ zeptala se najednou – a naprosto zbyteãnû, protoÏe odvedle dunûly pﬁes zeì takové
decibely, Ïe se do rytmu zdvihaly a klesaly i tapety.
„Jo,“ k˘vla jsem s povzdechem.
„Dobrá. Má totiÏ je‰tû mÛj se‰it na matiku, potﬁebuju ho.“
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„Co dûlá s tv˘m se‰item na matiku?“
„Tvrdil, Ïe si z nûj musí nûco opsat,“ mávla rukou.
Zrovna chtûla vstát, kdyÏ se rozlétly dveﬁe.
„Hele, ‰prtko,“ zaﬁval Kony, „vysvûtli mnû…“ Vtom
uvidûl Liz a nedoﬁekl.
„Liz!“ zvolal a nasadil v˘raz Jamese Bonda. To byla
jeho nejnovûj‰í finta. „Nejkrásnûj‰í z Ïen, co vidí mé
okouzlené oãi!“
Zatváﬁila jsem se, jako Ïe budu kaÏdou chvíli zvracet.
Konyho to vÛbec nerozhodilo. „Vlastnû jsem se chtûl
své geniální ségry zeptat na jeden problém z matiky. Ale
jak jsem tû uvidûl, rázem jsem na matiku zapomnûl. Nezajde‰ ke mnû?“ zakoketoval s Liz.
„Zrovna jsem tam mûla namíﬁeno,“ vyjela Liz stroze.
„Mám totiÏ taky problém s matikou…“
„No klidnû se ptej,“ rozzáﬁil se Kony.
„Jasnû, mÛj brácha a matika – jako kdyÏ do sebe vrazí
dvû cizí galaxie,“ prohodila jsem.
Kony mû ignoroval, zdvihl Liz za ramena ze Ïidle a pohlédl jí hluboce do oãí.
Liz zavrtûla hlavou: „Chci jen zpátky svÛj se‰it, Kony.“
„Tvé pﬁání je mi rozkazem,“ Kony se nenechal vyvést
z míry.
Liz netrpûlivû opakovala: „MÛj se‰it!“
„Tvé oãi záﬁí jak hvûzdy na noãním nebi,“ mlel dál a nebyl k zastavení.
Liz se od nûj vztekle odvrátila a zamíﬁila ke dveﬁím.
„No tak si ho vezmu sama!“
Vystartoval za ní. „Má‰ pravdu. Pojìme vedle, Sany
pohled na tolik ‰tûstí a harmonie neunese, hned se z toho
celá osype.“
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„Padej!“ hodila jsem po nûm pol‰táﬁ.
Liz obrátila oãi v sloup. „To se váÏnû nedá vydrÏet.“
Liz nemá o mého bráchu sebemen‰í zájem, on to v‰ak
velkoryse pﬁehlíÏí.
KdyÏ oba vypadli, pﬁísahala jsem si, Ïe tak jako Kony
se nebudu chovat nikdy v Ïivotû, ani kdybych byla zamilovaná. VÏdycky si zachovám chladnou hlavu a dÛstojnost.
Pﬁem˘‰lela jsem, jestli se mi kdy podaﬁí poﬁádnû se
zamilovat. Kdo ví, snad jsem si k tomu vybrala toho pravého.
Nemohla jsem ãekat na odpovûì aÏ do zítﬁka. Musí
mnû pomoct Pixi a Dixi, moje kouzelné rybiãky.
Pixi a Dixi mám uÏ léta a na‰e prognostická metoda
stojí na promy‰leném systému: PoloÏím jim otázku a pﬁitom nasypu do vody krmení. KdyÏ se do nûj pustí, znamená to ano, kdyÏ ne, je to jednoznaãné ne.
Tahle metoda krmení ano-ne byla nejprost‰í formou
pﬁedpovídání. A ‰lo to bleskurychle. Nev˘hodou bylo, Ïe
existovaly jen dvû odpovûdi – buì ano, nebo ne.
Pﬁi sloÏitûj‰í skutkové podstatû se musela pouÏít metoda pﬁedmûtná. To jsem v akváriu podrÏela nûjakou vûc,
pﬁedstavující pﬁíslu‰n˘ pﬁedmût. Pak jsem musela dávat
dobr˘ pozor, co se stane. A to mohlo trvat dlouho. Proto
se tahle metoda hodila jen pro pﬁípady nouze.
Stoupla jsem si k akváriu, vzala trochu krmení a hodila ho do vody. Má zásadní otázka znûla: „Je Rob ten
správn˘?“ Po Pixi a Dixi nebylo ani vidu ani slechu. ZaÈukala jsem na sklo. „Hej, ospalci, na nûco jsem se vás
ptala!“
Rybiãky vylekanû vypluly k hladinû.
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„Hele, co je, tady máte Ïrádlo!“ Strãila jsem prst do vody a trochu ji zamíchala.
Pixi a Dixi zas odpluly. Nejspí‰ to nebyla zrovna vhodná chvíle pro kladení otázek. Musím to pozdûji zkusit
znovu.
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